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 תוכן עניינים



  

  

  
 המוצר וחלקיו הנגישים מתחממים במהלך השימוש. יש - 

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

 ברציפות.
ומעלה ואנשים בעלי  8מוצר זה יכול לשמש ילדים בני  - 

יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או חסרי 
ניסיון וידע, אם הם מפוקחים או הודרכו על אופן שימוש 

 ומבינים את הסכנות הכרוכות. בטוח במוצר
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  לעולםעלול להיות מסוכן ויכול לגרום לשריפה. 
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. - 
 הסירו כל נוזל מהמכסה העליון טרם פתיחתו. - 
: וודאו שהמוצר כבוי לפני החלפת נורה כדי אזהרה - 

 למנוע אפשרות להתחשמלות.
הלך השימוש. יש לנקוט באמצעי המוצר מתחמם מאוד במ - 

 זהירות ולהימנע ממגע עם גופי החימום בתוך התנור.
אפשרי שחלקים נגישים יתחממו כשגופי החימום  - 

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

מרשת החשמל, בעל מרווחי פתיחה של המגעים 
, 3יתר של קטגוריה המאפשר ניתוק מלא בתנאי עומס 

 בתאימות עם הוראות ההתקנה.
יש לנתק תמיד את אספקת החשמל לפני כל עבודה בחלל  - 

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

פריטים שאינם עמידים בחום, כגון: עץ, נייר, תרסיס 
 ל'.במכלים, גפרורים וכו

בדקו באופן תדיר את צינור החיבור מגומי, וודאו שהוא  - 
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 באמצעות שימוש במהדק צינורות סטנדרטי.
פכים לקשים לתפעול במשך הזמן, במידה וברזי הגד הו - 

 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  - 
 מאמייל או מצופי כרום .

תמשו ביותר מידי מים לשטיפת הכיריים. שמרו אל תש - 
שלא יחדרו מים או חומרים אחרים לחורים בבית 

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

נקיים ויבשים. בדקו תמיד אחרי שימוש, במיוחד אם 
 גלישה או טפטוף ממחבתות. ההיית

ו את מכסה הזכוכית עד שמבערי הכיריים לעולם אל תסגר - 
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  - 
 הבישול אינו בשימוש.

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

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. - 

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

: השימוש בתנור בישול בגז גורם ליצירת חום, זהירות - 
לחות לאווירת בעירה בחדר בו הוא מותקן. וודאו שהמטבח 

מאוורר היטב ובמיוחד כאשר המוצר בשימוש. שמרו על 
פתחי אוורור טבעיים או התקינו התקן אוורור מכני (קולט 

 אדים).

: המוצר מיועד לצורכי בישול בלבד. אין להשתמש זהירות - 
 בו 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 

  תנור הבישול.מהתקנה לקויה או שימוש לא נכון ב

  

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



  
  
לכם על שבחרתם אחד ממוצרינו האיכותיים, תודה  - 

המסוגלים  לתת לכם את השירות הטוב ביותר. כדי לעשות 
שימוש מלא בתכונותיו, קראו מדריך זה בעיון. היצרן ידחה 
כל אחריות לפציעה או נזק שנגרמו ע"י התקנה לקויה או 

 שימוש לא נאות במוצר.
או \כדי להבטיח שהמוצר יהיה תמיד המתקדם ביותר, ו - 

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

 כלשהם למשתמשים.
כאשר מזמינים חלקי חילוף, עדכנו את הסוחר שלכם בדגם  - 

ובמספר הסידורי של המכשיר שלכם כפי שנקוב בתווית 
ב היצרן, שנמצאת בתוך תא האפייה (אם קיימת) או בג

 התנור.
 

  הקדמה

התייחסו רק לכותרות ולפרקים המכסים את האביזרים  - 
 שבפועל מותקנים בתנור שלכם.
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  60X60תנורי בישול   מידות חיצוניות נקובות
  גובה לכיריים

  גובה עם מכסה כיריים פתוח
  עומק עם דלת סגורה

  עומק עם דלת פתוחה
  רוחב

  ס"מ   85
  ס"מ  141
  ס"מ   59

  ס"מ 100
  ס"מ  90

  
  תנור עם גריל  מידות לשימוש

  תכניות-רב
  רוחב
  עומק
  גובה
  נפח

  ס"מ 74
  ס"מ 43.5
  ס"מ 32.5
  ליטר 105

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

  
  משטחי בישול חשמליים

145Ø                       1,2KW –משטח בישול רגיל  
180 Ø                      1,7KW – משטח בישול רגיל  

                                1,8KW - נמוך.-משטח בישול גבוה  
140-210 Ø               1,0-2,2KW - משטח בישול גבוה-

  נמוך.
  

  עוצמת גופי חימום
                1.65KW                גוף חימום תחתון

 1.15KW             גוף חימום עליון
  2.4KWגריל                            
 15Wתאורת תנור                 
  22-26Wמאוורר                        
 6Wמנוע צלייה                   

  
 תכולה

  בהתאם לדגמים, לתנורי הבישול אפשרי שיהיה גם:

 תאורת תא  - 
 מנוע צלייה מסתובב - 
 הבישולטיימר יחיד לסיום  - 
 טיימר אלקטרוני - 
 משטח חימום חשמלי אחד או יותר - 

בחלקו האחרון  2ראו איור לסכמת החיבורים החשמליים 
  של מדריך זה.

המתח וההספק החשמליים נקובים על התווית שניתן לראות 
בתוך תא הבישול (אם קיימת) או לגב תנור הבישול. העתק 

או גז  של התווית מוצמדת לגב המדריך (למוצרי גז בלבד
  וחשמל משולב).

  
  
  
  
  
  
  
  

 הקדמה                                                    נתונים טכניים



  
  

  
  התקנה

התקנת המוצר חייבת להתבצע ע"י צוות מוסמך שעובד 
  בהתאם לתקנות שבתוקף.  

  שרשרת בטיחות
כדי למנוע מהתנור להתהפך במקרה, לדוגמא במקרה 

וילדים מטפסים על דלת התנור, חובה להתקין את 
                                                             שרשרת הבטיחות !

התנור מסופק עם שרשרת בטיחות שחובה להתקינה עם 
בורג (לא מסופק כאביזר) לקיר שמאחורי התנור, ובאותו 

גובה של נקודת העיגון של המוצר.                                            
נור כפי שנראה באיור וודאו שהשרשת מקובעת בגב הת

, באופן כזה שתהיה מהודקת ובמקביל לרצפה.                 14
בסיום תהליך ההתקנה, חובה לשמור על השרשרת 

  מתוחה.

  מיקום
 יאהוראות ההפעלה בעיון; החוברת מומלץ לקרוא את 

מידע חשוב המבטיח את בטיחות ההתקנה. שמרו  המכיל
  ח.הוראות ההפעלה במקום בטוחוברת על 

  לאחר פירוק האריזה וודאו כי המוצר אינו ניזוק.
במיוחד, הזכוכית הקרמית של הכיריים שאסור שתהיה -

  סדוקה או שבורה. 
שמרו על כל חלקי האריזה (אריזות פלסטיק, קלקרים 

וכול') מחוץ להישג ידם של ילדים, כיוון שהם מקור לסכנה 
  פוטנציאלית.

   
  התקנת רגליות (איזון)

ופקים עם רגליות מתכווננות שיש להבריגן התנורים מס
              לפינות הקדמיות והאחוריות בהתאמה. 

הרגליות מאפשרות את כיוון גובה המוצר, על מנת לכוון 
את התנור לאותו גובה של ארונות המטבח, לכוון את 

התנור למשטחי עבודה אחרים ולהבטיח חלוקה שווה של 
  .3מאוזן. ראו איור הנוזלים בסירים כאשר המוצר 

  
  התקנת ידית לדלת התנור

 פתחו את הדלת במלואה. - 
מגרעות,  3בחלקה העליון הפנימי של הדלת קיימות  - 

הכניסו מזלג או כפית כמנוף למגרעת (אחת בכל 
 פעם).

ברגע ששלושת הקפיצים ישתחררו, נתן יהיה לחלץ  - 
 את הזכוכית מחלקה הפנימי של הדלת.

שני ברגים שסופקו. ראו התקינו את הידית באמצעות  - 
. לאחר התקנת הידית, חיזרו על אותו תהליך 4איור 

 בסדר ההפוך.
 התקינו את הזכוכית בחלקה הפנימי של הדלת.  - 
לחצו בעדינות על החלק העליון של הזכוכית כך  - 

ששלושת הפינים הפנימיים עם הסיליקון, ישתלבו עם 
 החורים שלהם.

 וודאו שהדלת נסגרת לחלוטין. - 
  
  
 
  

     
  
  

  )5אופן פירוק הגריל החשמלי (איור 
 .b -ו aפרקו את ברגי הקיבוע  - 
 נתקו את החיבור החשמלי שמתחת למכסה האחורי. - 
  

  חיבור לרשת החשמל
החיבור לאספקת רשת החשמל חייבת להיעשות על ידי 

טכנאי מקצועי, שחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות 
  הנדרשים.

  טרם ביצוע החיבור, בדקו:
 שמתח הרשת זהה לנקוב בתווית היצרן. - 
שקו החשמל שאליו מתחבר המוצר מותאם לצריכת  - 

 ההספק המקסימלית שלו הנקובה בתווית היצרן.
 חיבור הארקה תקין.ש - 

 
במידה וכבל החשמל של המוצר אינו מצויד בתקע חשמלי, 

  השתמשו בתקע תקני, וזכרו:
 החוט הצהוב חייב לשמש לחיבור הארקה. - 
 הוא האפס.החוט הכחול  - 
 החוט החום הוא הפאזה. - 
אסור שכבל החשמל יבוא במגע עם משטחים חמים מעל  - 

 מעלות צלסיוס. 75
 :החלפת כבל חשמל חייבת להיות רק בכבל מסוג - 

H05RR-F  2או תואם (ראו שרטוט באיור.( 
 

  לחבור התנור לרשת החשמל (חיבור כבל חדש):
 הסירו את המכסה האחורי. - 
החשמל לקופסת החיבורים, בהתאם חברו את הדקי כבל  - 

 .2לשרטוט באיור 
 קבעו את הכבל בעזרת מהדקי כבל. - 
 חברו חזרה את המכסה האחורי. - 

היצרן דוחה כל אחריות לנזק עקב אי ציות לתקנות  חשוב:
ולתקנים שבתוקף. בדקו שהמוצר מחובר להארקה 

  בגב בחוברת). 2כהלכה. (ראו שרטוט באיור 
 

  אזהרה
ודה בתוך התנור, נתקו את תקע לפני ביצוע כל עב - 

 החשמל.
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 התקנה



  
  

  כיצד להשתמש בכיריים קרמיות
עצמת משטח החימום מבוקרת בעקביות באמצעות התקן 

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

  שמאלה.למצב הרצוי על ידי סיבובו ימינה או 
(ראו  Eכאשר אחד ממשטחי הבישול חם, יואר סימן אזהרה 

); הסימן הזה לא ייעלם עד שהטמפרטורה של 1איור 
  מעלות צלסיוס. 60 -משטח החימום ירד מתחת ל

ארבעת אזורי הבישול מצוינים בעזרת קווי מתאר 
המשורטטים על הכיריים. ליעילות טובה וצריכת אנרגיה 

ים וכלי בישול בעלי תחתית עבה, נכונה, השתמשו רק בסיר
  בעלי בסיס שטוח

). קוטר הבסיס של הסיר חייב להיות 6לחלוטין (ראו איור 
גדול לפחות כמו של קווי המתאר המשורטט על הכיריים. 

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

סירים ומשטחי הבישול חייבים להיות נקיים  תחתיות
  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 
 ם.האידאלית כאשר תוכן הסיר התחמ

כל משטחי החימום מצוידים במגביל טמפרטורה שמונע  - 
מהם חימום יתר, גם אם משטח החימום פועל בכוונון 

הגבוה ביותר ללא סיר, או אם משתמשים בסירים בעלי 
 תחתית לא אחידה.

הטבלה מטה תשמש כמדריך, בהתחשב בכך שזמני 
בישול וטמפרטורות יכולים להשתנות בתלות בסוג וכמות 

 ושל ובטעם האישי.המזון המב
  

  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
  הרתחה, קלייה  4-5
  ירקות מאודים, סטייקים, דגים  5-6
  צלייה, פשטידות, צלעות כבש.  6

  

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

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

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

 חפצים חדים או קשים מאוד.
כוכית הפסיקו אם מופיעים שברים או סדקים על משטח הז - 

 להשתמש בכיריים וצרו קשר מידית עם השירות.
אל תניחו נייר כסף או עטיפות פלסטיק על הכיריים כאשר  - 

  הם פועלים.
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תריחו ריח שרוף מהכיריים; אפשרי שלאחר ההתקנה,  מיד - 
 הדבר ייעלם לאחר מספר שימושים.

  חשוב:
יראו את סימן  עקב גובהם של הכיריים, אפשרי שילדים לא

האזהרה לחום השיורי. הישמרו לבל ייגעו בכיריים, גם אם 
  גופי החימום כבויים.

  
  ניקוי כיריים קרמיות

כיריים קרמיות קל יותר לנקות מאשר כיריים רגילות. לכלוך 
  קל ניתן להסיר פיסת נייר מטבח.

להסרת לכלוך קשה יותר, השתמשו באותן שיטות בהן 
חומר ניקוי ייעודי. אם מזון גלש  אתם מנקים זכוכית, עם

מסיר אל הכיריים, השתמשו במרית כדי להסיר את 
  השאריות.

סוכר או סירופ יש להסיר מידית בטרם יהפכו לקרמל על 
הזכוכית. חובה לנקות מידית גם כל שארית של נייר כסף 

  או עטיפת פלסטיק שהונחו בטעות על הכיריים. 
להסרה עם חומץ לבן.  סימני מים או עקבות אבנית ניתנים

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 חול 
קות לדוגמא, כיוון להישאר על הכיריים, כאשר מנקים יר

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

  עלולים להשאיר סימנים או אפילו לשרוט את הזכוכית.
  

 עם תנור חשמליכיצד להשתמש בגריל 
 .פתחו את דלת התנור - 
 .רשתמדף הכניסו את המזון על  - 
במסילה הניחו תבנית לאיסוף שומנים מתחת לרשת  - 

 הגבוהה ביותר האפשרית.
 סגרו את דלת התנור. - 
 הפעילו את גוף החימום של הגריל. - 
לאחר מספר דקות, סובבו את המזון וחשפו את הצד השני  - 

שלו לקרינת גוף החימום (זמן הבישול תלוי בסוג המזון 
 והטעם האישי). ראו טבלה "מזונות לגריל".

 
  חשוב:

מבוקרים באמצעות הדגמים עם "תנור חשמלי" בלבד, 
), פעולת צלייה תרמוסטט-שני בוררים בנפרד (בורר

מותרת עם דלת סגורה, ללא שימוש במגן קדמי. אין 
אשר כבצלייה  C 200⁰להשתמש בטמפרטורות מעל 

  הדלת סגורה.
  

כאשר והגריל מופעל בפעם הראשונה, ניתן יהיה נ.ב.:  - 
להבחין בריח ועשן שיצאו מהתנור. הדבר נגרם הטיפול 

 במשטח התנור ושאריות שומניות על המבערים.

  

  

  

 למשתמש



  

  מזונות לצלייה

 
מתחמם מאוד במהלך שימוש. יש לנקוט באמצעי המוצר 

  זהירות ולא לגעת בגופי החימום שבתוך התנור.
  

עשויים להתחמם כאשר גופי חלקים נגישים זהירות: 
  החמום בפעולה. הרחיקו ילדים מהמקום.

 
  כיצד להשתמש בגריל חשמלי עם תנור גז

 הדליקו את גוף החימום של הגריל. - 
 המצופה כרום.מקמו את המזון על המדף  - 
 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 
תרמוסטט עם כיוון השעון לסימן הגריל בלוח סיבוב ווסת ה

  ההפעלה. נורה אדומה תדלוק ותחווה שהגריל בפעולה. 

  
  תנור חשמלי רב שימושי

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

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

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

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

הגריל פועלת, בורר התרמוסטט חייב מצב      : תכונת  - 
 להימצא על הטמפרטורה המקסימלית.

מצב       :בישול עם מאוורר כשתנור תבנית אחת או  - 
שתיים, טמפרטורת התנור מווסתת ע"י בורר 

 התרמוסטט.
מצב       : מאוורר + גריל פועלים; הגריל, גוף החימום  - 

 העליון והמאוורר שבתוך התנור פועלים יחד.
: גוף החימום התחתון פועל. התנור מחמם       מצב  - 

 בחלק התחתון בלבד.
מצב       : גופי החימום העליון והתחתון פועלים,  - 

 טמפרטורת התנור מווסתת ע"י בורר התרמוסטט.
מצב        : גופי החימום העליון והתחתון + המאוורר  - 

 הפנימי פועלים יחד. 
  

  
  

) נורת האזהרה האדומה 0(בכל המצבים מלבד אפס 
  ותאורת התנור דולקים.

  
נורת האזהרה הצהובה נדלקת בתלות בפעילות  הערה: - 

התרמוסטט. לפני הכנסת מזון פנימה לבישול, אפשרו 
 דקות לפחות. 10לתנור חימום מקדים למשך 

  

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

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

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

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

 לבישול בשתי תבניות בו זמנית.
ור מסופק עם מערכת מעצורים לרשתות ולמנוע מהם התנ - 

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

 .12), ראו איור 2החזיקו אותם בחלקם הקדמי ומשכו (
  

  פירוק דלת התנור
ניתן לפרק את דלת התנור לצורך ניקוי התנור באופן קל 

  אם תעקבו אחר ההוראות הבאות:יותר 
 פתחו את הדלת במלואה. ) 1
 1" והביאו אותם ממצב Bסובבו את שני המנופים " ) 2

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

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

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

 ופתחו את הדלת במלואה.
 .1" והביאו אותם למצב Bסובבו את שני המנופים " ) 5
 סגרו את הדלת באופן רגיל. ) 6
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  זמן    (דקות)        צלייהמזון לסוג 
  2צד   1צד 

  פיסות דקות של בשר
  פיסות בשר עבות למדי

  דג דק או דג ללא קשקשים
  דג עבה למדי

  נקניקיות
  כריכים קלויים

  עוף קטן

4  
8  
10  
15  
12  
5  
20  

6  
5  
8  
12  
10  
2  
15  

 למשתמש



  
  

  )15לחצנים (איור  3שימוש הטיימר מגע בעל 

  
מהבהבים בצג כאשר התנור מחובר  Aהספרות והאות  

לראשונה לרשת החשמל, או לאחר הפסקת חשמל; לא 
או \ניתן להפעיל את המוצר במצב זה. לכיוון השעה ו

 2למשך  Mלאפשר את פעולת התנור, לחצו על הלחצן 
  שניות לפחות.

נכבית והספרות מפסיקות להבהב בצג. הנקודה  Aהאות 
+ כדי לכוון את השעה. או  –) מתחילה להבהב: לחצו על 3(

  השעה מתקבעת מספר שניות לאחר שחרור הלחצן.

. ניתן להשתמש במוצר לבישול רק כאשר תראו את נ.ב
  ) בצג.2הסימן (

  

  הסמלים בצג
1  A*  .תכנות אוטומטי פעיל  

  )Aבמקום  AUTO(* בדגמים מסוימים רשום 

2  
  

  המוצר מוכן לתפעול ידני (לא אוטומטי)

הפיקוד נמצא במצב כיוון כאשר מהבהבת,     3
  השעה.

4  
  

  כיוון טיימר

הפחתת מספרים כאשר מכוונים את הטיימר.     5
רמות  3כמו כן, לבחירת עוצמת רמת הצליל (

  אפשריות)

  לצורך גישה לתכונות התיכנות.  MODEלחצן     6

  הוספת מספרים כאשר מכוונים את הטיימר.    7

  

  טיימר

מטרת הטיימר היא לקצוב זמן ולהשמיע צליל בסיום, ניתן 
דקות.  59שעות  23לכוון את הטיימר לזמן מקסימלי של 

) נכבה ונשמע 4כאשר הזמן שנקבע הסתיים, הסימון (
דקות או שתוכלו  7צליל; הצליל נפסק אוטומטית לאחר 
  להפסיקו על ידי לחיצה על כל לחצן. 

שניות, או  2למשך  Mלחצן כדי לכוון את הטיימר לחצו על 
) מהבהב. כוונו 4לחצו רק כדי שתוכלו לראות את הסימן (
. שחררו את -או  +את הטיימר באמצעות שימוש בלחצנים 

הלחצנים כאשר תגיעו לזמן הרצוי. תוך מספר שניות השעה 
  ).4הנוכחית תופיע בצג יחד עם הסימן (
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  מרגע זה ואילך.הספירה לאחור מתחילה מידית 
  

  בישול אוטומטי למחצה

  זמן הבישול

ברגע שבחרתם את תכנית הבישול וקבעתם את 
שניות  2למשך   Mהטמפרטורה הרצויה, לחצו על הלחצן 

) יופיע. שחררו ולחצו 4. הסימן (תכנותכדי להגיע למצב 
  .Mשוב על 

  בצג, שמשתנה  "dur"מתחיל להבהב בצג ומופיע  Aהסימן 

(זמן  +או  –ו את זמן הבישול בעזרת הלחצנים . כוונ0*00ל 
שעות). הזמן שנבחר מעובד ע"י  10מקסימלי אפשרי 

 Mהפיקוד תוך מספר שניות, או תוכלו גם לגעת בלחצן 
 Aמספר רב של פעמים רק כדי לראות את הזמן. הסימנים 

  ) יופיעו בצג.2( -ו

ברגע שהזמן שנקבע הסתיים, יישמע צליל והתנור יכבה 
אוטומטית. אנא ראו את הפסקה הבאה לגבי ביטול צליל 

  ההתראה ואיפוס התנור.

  סיום בישול

ברגע שבחרתם תכנית בישול וקבעתם את הטמפרטורה 
שניות לפחות כדי להגיע  2למשך  Mהרצויה, געו בלחצן 

  .תכנותלמצב 

יתחיל  A. הסימן M-) יידלק. שחררו וגעו שוב ב4הסימן (
,  Mיופיע. געו שוב בלחצן  "dur"להבהב בצג והכיתוב 

תוך  0*00-. כיתוב זה מתחלף ל"END"ויופיע בצג הכיתוב 
  מספר שניות.

(זמן  +או  –כוונו את זמן סיום הבישול בעזרת הלחצנים 
דקות). הזמן שנבחר מעובד  00שעות  10מקסימלי אפשרי 

 Mע"י הפיקוד תוך מספר שניות, או תוכלו גם לגעת בלחצן 
 Aעמים רק כדי לראות את הזמן. הסימנים מספר רב של פ

  ) יופיעו בצג.2( -ו

ברגע שהזמן שנקבע הסתיים, יישמע צליל והתנור יכבה 
אוטומטית. אנא ראו את הפסקה הבאה לגבי ביטול צליל 

  ההתראה ואיפוס התנור.

  בישול אוטומטי

כוונו את זמן הבישול בהתאם להנחיות בפסקה "זמן 
את זמן סיום הבישול כפי שהוסבר בישול", ולאחר מכן כוונו 

 24בפסקה הקודמת (זמן סיום בישול אפשרי מקסימלי 
  שעות).

התנור יחל לפעול אוטומטית בזמן שהוגדר. שהוא ההפרש 
  בין זמן סיום הבישול וזמן הבישול.

במהלך זמן ההמתנה לפני בישול, התנור מתחיל להתחמם, 
וטומטית המציין כי מופעלת תכנית א Aבצג מופיע הסימן 

  ).2והזמן הנוכחי. כאשר התנור מופעל מופיע הסימן (

ברגע שזמן סיום הבישול הסתיים, יישמע צליל והתנור 
ייכבה אוטומטית. אנא ראו בפסקאות הבאות איך לבטל את 

  צלילי האזהרה ואיפוס התנור.

  כיצד לבטל את צליל ההתראה

  .לביטול הצליל לחצו על אחד הלחצנים

  

  

 למשתמש



  

  

   של התנורהפעלה חוזרת 

ברגע שבישול אוטומטי או אוטומטי למחצה הסתיימו, תוצג 
יהבהב. במצב זה, גופי  Aהשעה הנוכחית בצג והסימן 

  החימום ונורת התאורה של התנור מופסקים.

לחיצה  Mלהפעלה חוזרת של התנור, לחצו על הלחצן 
  ייעלם. A) בצג והסימן 2ממושכת עד שיתקבל הסימן (

  

  הפיקוד התכונות האחרות של

  

תכנית אוטומטית או  -כיצד לבטל את זמן הבישול
  אוטומטית למחצה

כדי לבטל תכנית בישול אוטומטית או אוטומטית למחצה, 
למשך  +ו  –מוצג, געו בו זמנית בלחצנים  Aכאשר הסימן 

) 2שתי שניות לפחות או זמן מספיק כדי לראות את הסימן (
  .Aשל הסימן  וואת היעלמות

  

  ת טיימר הספירה לאחורכיצד לבטל א

), געו 4לביטול טיימר הספירה לאחור, שהסימון שלו הוא (
למשך שתי שניות לפחות, או עד שתראו את  Mבלחצן 

  ) מהבהב.4הסימן (

  . +ו  –געו בו זמנית על הלחצנים 

  

  בדיקת הגדרות התכנית

הזמן שנקבע או הנותר של כל תכנית בישול בלוח הפיקוד 
  .Mעם הלחצן  תכנותניתן להצגה באמצעות כניסה למצב 

במשך שתי שניות לפחות או עד  Mגעו ברצף בלחצן 
). הזמן הנותר יופיע בצג, או סדרה 4שתראו את הסימן (

. Mשל אפסים במידה והטיימר אינו פועל. געו שוב לחצן 
ולחלופין יוצג הזמן הנותר או סרה  ",durוב "בצג יופיע הכית

  של אפסים (טיימר מבוטל).

, יופיע זמן סיום הבישול Mעל ידי לחיצה נוספת על הלחצן 
  ."END"יחד עם הכיתוב 

  

  כיצד לשנות את השעה הנוכחית או רמת הצליל.

) דולק, 2כאשר לוח הפיקוד נמצא במצבו הרגיל, והסימן (
למשך שתי שניות לפחות או עד  –ו  +לחצו בו זמנית על 

  ) מהבהבת.3שתראו את הנקודה (

  . -ו  +געו בלחצנים  לכיוון השעה בצג:

  .Mגעו בלחצן לכיוון רמת הצליל: 
ולאחר מכן מספר. בחרו  "..…to n"בצג יופיע הכיתוב: 

  את הצליל המועדף עליך. –בעזרת הלחצן 
 3מתייחסת לרמת הצליל הגבוה ביותר.  1הספרה  הערה:

  רמות אפשריות.
  

הפסקת חשמל תגרום לאיבוד כל נתוני התכנית,   אזהרה:
  אפילו את השעון. כלומר יהיה צורך לתכנת מחדש.

  

  

  

  

  

  אמצעי זהירות כלליים
יש לנקוט במספר אמצעי זהירות בסיסיים כאשר 

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

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:

 התקע מחובר כראוי לשקע החשמל.-
 הנורה הראשית דולקת.-

כנאי מורשה ומוסמך אם התקלה נמשכת, צרו קשר עם ט
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.
 

לא תתקבל כל אחריות לפציעה או נזק שנגרמו מהתקנה 
  לא טובה או משימוש לא ראוי בתנור
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