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  של               . הטוסטר אובןאנו מודים לכם על שבחרתם את 
שרכשתם ולשרת אתכם באופן  הטוסטר אובןכדי לקבל את מיטב הביצועים של 

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

  

  מפרט טכני:
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  הוראות בטיחות

בעת שימוש במוצרי חשמל, יש לנקוט תמיד באמצעי בטיחות, הכוללים בין היתר את 
  הבאים:

 קראו את הוראות ההפעלה במלואם. . 1
 אל תגעו במשטחים חמים, השתמשו בידיות ובבוררים של המוצר. . 2
 נדרש לפקח על מוצרים בפעולה על ידי או ליד ילדים. . 3
אסור לטבול את הכבל, התקע או כל חלק אחר של להגנה מפני התחשמלות,  . 4

 המוצר במים או בכל נוזל אחר.
אל תאפשרו לכבל החשמל להיתלות מעבר לקצות שולחן או דלפק, או לגעת  . 5

 במשטחים חמים.
אסור להפעיל את המוצר כאשר כבל החשמל או התקע ניזוקו, או לאחר שנצפתה  . 6

נו עם המוצר לתחנת שירות תקלה, או במידה והתנור ניזוק באופן כלשהו. פ
 נדרשים.בדיקה, תיקון או כיוון ביצוע מורשית הקרובה למקום מגוריכם ל

שימוש באביזרים נלווים שאינם מומלצים על ידי היצרן עלולים לסכן ואף לגרום  . 7
 לפציעת המשתמש.

אל תציבו את המוצר על או ליד כיריים גז או תנור חמים, וכן לא בתוך תנור חם או  . 8
 מיקרוגל.בתנור 

ס"מ מכל צדדיו, לצורך  10כאשר התנור פועל נדרש לשמור על מרווח ביטחון של  . 9
 אוורור נאות.

נתקו את המוצר מרשת החשמל בזמן שאינו בשימוש ולפני ניקוי. אפשרו לו  . 10
 להתקרר לפני הכנסה או הוצאה של חלקים, וכן לפני ניקוי.

כן נתקו את התקע. , ולאחר מOFFלניתוק, סובבו תחילה את הבורר למצב  . 11
 החזיקו תמיד בגוף התקע בעת הוצאתו, לעולם אין למשוך את כבל החשמל.

יש לנקוט בזהירות מרבית בעת הזזת מוצר שמכיל שמן חם או נוזלים חמים  . 12
 אחרים.

 אסור לכסות שום חלק של המוצר עם נייר כסף. . 13
עלולים אסור לנקות את התנור עם כריות ניקוי מתכתיות, כיוון שחלקים ממנה  . 14

 להיקרע ,לגעת הרכיבים חשמליים ולגרום לסכנת התחשמלות.
 לעולם אל תשאירו את המוצר ללא השגחה בעת צלייה או קלייה. . 15
אין להכניס לתנור כלי בישול או חלקי מזון גדולים מידי, כיוון שהם עלולים לגרום  . 16

 לסכנת שריפה או התחשמלות.
בחומרים דליקים כגון וילונות בעת פעולת התנור, אסור שהוא יכוסה או ייגע  . 17

 . אסור לאחסן פריטים כלשהם בתוך התנור בזמן פעולה.וכדומה
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יש לנקוט בזהירות מרבית בעת שימוש במיכלי בישול שאינם עשויים מזכוכית  . 18
 או מתכת.

 אל תכניסו לתנור את החומרים הבאים: קרטון, פלסטיק, נייר או כל חומר דומה. . 19

 ומרים כלשהם, מלבד האביזרים הנלווים.אל תאחסנו בתוך תנור חם ח . 20

השתמשו תמיד בכפפות הגנה מבודדות בזמן הכנסה או הוצאה של פריטים  . 21
 מתנור חם.

 אין להשתמש מחוץ לבית. . 22

 אין לעשות במוצר שימוש אחר מלבד זה לו הוא נועד. . 23

המוצר אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שלט רחוק  . 24
 נפרדת.

של אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, ינו מיועד לשימושם מוצר זה א . 25
חושיות או נפשיות מוגבלות, או חסרי ידע וניסיון, אלא אם הם מפוקחים או 

 ניתנה להם הדרכת שימוש על המוצר על ידי אדם שאחראי לבטיחותם.

  נדרש לפקח על ילדים כדי להבטיח שאינם משחקים עם המוצר. . 26

  

  ור החשמלי:טרם השימוש בתנ

  לפני השימוש בטוסטר אובן שלכם לראשונה, ודאו:

 קראו את כל ההוראות הכלולות במדריך זה. . 1

 –וודאו שהטוסטר אינו מחובר לרשת החשמל ובורר הזמן נמצא במצב "כבוי"  . 2
OFF. 

 הדיחו את האביזרים במי סבון חמים או במדיח כלים. . 3

ייבשו היטב את כל האביזרים והכניסו אותם חזרה לטוסטר, חברו את תקע  . 4
 להשתמש בטוסטר אובן החדש שלכם.החשמל לשקע. וכעת, אתם מוכנים 

לאחר הרכבת התנור אנו ממליצים להפעילו בעצמה הגבוהה ביותר, בתכנית  . 5
דקות להסרת שאריות כלשהם  15 -פעולה בה שני גופי החימום פועלים למשך כ

 ותרו לאחר הייצור, וכן לסילוק ריחות שקיימים בחלל התא.שנ

 

הפעלה ראשונית של התנור עשויה לגרום לריחות קלים ועשן. הדבר תקין  שימו לב:
  ואינו מזיק. הסיבה לכך היא ציפוי הגנה ששמים במפעל על גופי החימום.
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  השימוש בטוסטר אובן

  

 C 100⁰יה בתחום שבין משמש לבחירת הטמפרטורה הרצובקר טמפרטורה:  . 1
 לבישול. C 230⁰ -ל

ניתן לסובב את הבקר למגוון תכניות בישול שתוכלו לבחור על פי  בקר תכניות: . 2
 הצרכים שלכם:

          

  OFF; –כבוי :        

  

  ;: גוף חימום תחתון פועל       

  

  ;: גוף חימום עליון פועל       

  

  ;: גוף חימום וגוף חימום תחתון פועלים יחד       

  

  ;: גוף חימום עליון פועל יחד עם פעולת טורבו       

  

  ;: גוף חימום תחתון פועל יחד עם פעולת טורבו       

  

  גופי חימום עליון ותחתון פועלים יחד עם פעולת טורבו;:        

  

: סובבו את  "STAY ON" עם תכונת הפעלה קבועה –דקות  60 –בורר זמן  . 3
הבורר הזה ימינה (עם כיוון השעון) לקביעת זמן הבישול הרצוי. בסיום הזמן 

 שנקבע יישמע צליל פעמון לתזכורת.
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  ניקוי הטוסטר אובן:

חשוב מאוד לנקות את הטוסטר לאחר כל שימוש למנוע הצטברות שומן ולהימנע  . 1
 מריחות רעים.

 מרשת החשמל לפני הניקוי. אפשרו לטוסטר להתקרר ונתקו אותו . 2
 אין לטבול את התנור במים או לשטוף אותו במים זורמים. . 3
האביזרים הנלווים המתפרקים: רשת, תבנית ומגש האיסוף ניתן לשטוף ככלי  . 4

 בישול רגילים.
 נקו את הדפנות החיצוניות בעזרת ספוג לח. . 5
שריטות על לניקוי הטוסטר, אל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים או כלים חדים  . 6

 הזכוכית הקדמית מחלישים אותה ועלול לגרום לניפוצה.
ייבשו היטב את כל החלקים והמשטחים לפני חיבור הטוסטר לחשמל לשימוש  . 7

 נוסף.

  

 השלכה נכונה של המוצר

סימן זה מציין שמוצר זה לא יושלך עם שאר הפסולת 
הביתית. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות 

כת פסולת בלתי מבוקרת, יש למחזר את האדם בהשל
המוצר באחריות ולעשות שימוש חוזר בחומרים. להחזרת 

המוצר שלכם, השתמשו בנקודות האיסוף העירוניות או צרו 
קשר עם הסוחר שממנו נרכש המוצר. בקניית מוצר חדש 

 זהה תוכלו למסור את הישן בחנות.

 

  

  

  ביצוע תיקונים:
עלולים מורשה ומוסמך,  טכנאירק תיקון מוצרי חשמל חייב להתבצע על ידי סכנה: 

. במקרה ונדרש די מי שלא הוסמך לכךם שמבוצעים על ילהיגרם נזקים בזמן תיקוני
  תיקון, אנא פנו לתחנת השירות המורשית הקרובה למקום מגוריכם.
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