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  האיכותי של  המצנםאנו מודים לכם על שבחרתם את 
שרכשתם, אנא קראו בעיון מדריך זה טרם המצנם מיטב הביצועים של  תלקבל

  השימוש במוצר, ושמרו עליו לצורך עיון עתידי.

  וראות בטיחותה

  , יש לנקוט תמיד באמצעי בטיחות הבאים:מצנםבעת השימוש ב

עלה הנקוב על התווית מצנם לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפפני חיבור הל . 1
 שלכם.החשמל רשת מתח המצנם תואם לבתחתית 

 אל תאפשרו למצנם לפעול ללא השגחה. . 2
, השירות המורשה ייבת להתבצע על ידי היצרןאם כבל החשמל ניזוק, החלפתו ח . 3

 או אדם מוסמך דומה כדי למנוע סכנה.שלו 
ת שלט רחוק להפעלה באמצעות קוצב זמן חיצוני או מערכ ינו מיועדאהמוצר  . 4

 נפרדת.
פני שתזיזו אותו. נשיאת המצנם תתבצע על ידי המתינו עד להתקררות המצנם ל . 5

 אחיזה בחלקיו החיצוניים בלבד.
 בקרבת ילדים.פיקוח צמוד הכרחי כאשר המוצר מופעל  . 6
 אצבעות לתוך פתח הקלייה.אין להרים את המצנם על ידי הכנסת ה . 7
  ני אחסנתו.פוודאו תמיד שהמצנם קר לחלוטין ל . 8
קו העליון של מצדדיו או מחל, , וילונות וכול': ניירוחומרים דליקים כמיש להרחיק  . 9

המצנם בזמן שהוא בשימוש. אין להשתמש במצנם מתחת לארון או קרוב מידי 
 קיר כיוון שהם עלולים להתחמם.ל

אותו תחילה פני שניתקתם א פרוסת לחם תקועה במצנם ללעולם אל תנסו להוצי . 10
נית הפנימית של גופי החימום המכ הרו שלא לפגוע במערכתמרשת החשמל. היז

 בעת הוצאת פרוסות הלחם.
לחם להצטבר בתוך המצנם. ניתן להסיר את  וב מאוד שלא לאפשר לפירוריחש . 11

ריקונו. וודאו תמיד ומצנם בתחתית ה ףש האיסוהפירורים על ידי הוצאת מג
. אל תגעו אף ה זוי ביצוע פעולנשהמצנם קר לחלוטין ומנותק מרשת החשמל לפ

 כלי אחר.חלקי המצנם הפנימיים עם מברשת או כל פעם ב
באמצעות מטלית לחה ורכה, וניים של המצנם צריך להתבצע ניקוי משטחיו החיצ . 12

 ת החשמל.לאחר שהמצנם נותק מרש
או פרוסות לחם  יסות לחםפרוסות לחם במצנם, הימנעו מלהכניס פלמניעת תקיעת  . 13

 .ייהפרוסות הלחם חייב להתאים לרוחב פתחי הקלעובי מידי.  עבות
  אל תפעילו את המצנם ללא לחם.

 פני שייבדק על ידי טכנאי שירות מורשה.לאל תפעילו מוצר שנפל או ניזוק  . 14
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 חים או גופים חמים.געת במשטהחשמל ל אל תאפשרו לכבל . 15
, על ידי סוכן השירות אם כבל החשמל ניזוק, החלפתו חייבת להתבצע על ידי היצרן . 16

 ע סכנה.שלו או על ידי איש מוסמך דומה כדי למנו
 מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. . 17
של המצנם ניתן אל תשתמשו בחומרי ניקוי קשים ושוחקים. את משטחיו החיצוניים  . 18

לנגב היטב בעזרת מטלית לחה ורכה ולייבש היטב. במידת הצורך תוכלו להוסיף 
 מעט סבון נוזלי למטלית.

 אל תטבלו את המצנם במים או בכל נוזל אחר.  . 19
ומעלה או בעלי יכולות גופניות,  8עד לשימושם של ילדים מגיל מוצר זה מיו . 20

נה רק אם הם מפוקחים ונית ,רי ידע וניסיוןחישתיות או שכליות מוגבלות או חס
אסור ות. כלהם הדרכה על שימוש בטוח במוצר והם מבינים את הסכנות הכרו

, אלא אם גילם לילדים לשחק עם המוצר. ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים
ץ להישג החשמל שלו יהיו מחושהמוצר וכבל שמרו  שנים והם מפוקחים. 8מעל 

 ידם של ילדים.
 .אל תאפשרו למצנם להיחשף לגשם או לחות . 21
  

 פן פעולהאו
  

כדי להיפטר משאריות  נמוכה ת חוםגדרנם לראשונה ללא לחם ובהפעילו את המצ . 1
 שגורמים לריחות. חזרו על הפעולה פעמיים.בזמן ייצור על גופי החימום שנותרו 

הכניסו שתי פרוסות לחם לחריצי הקלייה ולחצו על הידית כלפי מטה עד לנעילתה.  . 2
                                                    למטה והקלייה תחל. ירדופרוסות הלחם 

במידה והמצנם לא חובר לרשת החשמל, או הידית לא תינעל למטה  ב:מו לשי
 המינימלית. דרגהמכוון ל דרגות החוםכאשר ווסת 

או  תלווילונוצנם ליד או מתחת לחם עלול להישרף. אין להשתמש במ אזהרה: . 3
 מן פעולה.לחומרים דליקים אחרים. יש להשגיח על המצנם בז

תוכלו , שהפעולה הסתיימה לפניולהעלות עשן במידה והצנים מתחיל להיחרך  . 4
 .CANCELעל ידי לחיצה על לחצן  להפסיקה

לחצו שוב על הידית הצנים לא הושחם דיו ונדרשת לכם פעולה נוספת, ידה ובמ . 5
                                                      והשגיחו על המצנם שהצנים לא יישרף.

ר בפעולה הבאה. במידה והצנים שחום ה גבוהה יותדרגר לות את הבורלהעלזכרו 
                                   בבורר.                     דרגת החוםהורידו את ה, מידי

תר מאשר פרוסות לחם טריות שפרוסות לחם דקות או יבשות יושחמו מהר יו זכרו :
ר אתם קולים שתי פרוסות תאם. כאשבה דרגות החוםועבות. ווסתו את בורר ה

 לחם וודאו שהפרוסות יהיו זהות בגודלן ובסוגן כדי לקבל קלייה אחידה.
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ניתן להוציא ירות למצבה העליון. כאשר הקלייה מסתיימת, הידית תתרומם במה . 6
 , והמצנם מוכן לשימוש חוזר.הקלוי םהלחאת 

  

  מוש.וא בשיגעו בדפנות המצנם בזמן שהאל ת

  חימום חוזרפעולת 

. כוונו את קליית הלחם הוא התקרר, תוכלו לחמם אותו מחדשבמידה ולאחר סיום 
נמוכה והורידו את הידית מטה. לאחר ביצוע פעולות אלה, לחצו על  ת חוםגדרהבורר ל

השגיחו על  כדי לקבוע אוטומטית את זמן החימום. ום חוזר)מ(חי REHEATלחצן 
  המצנם בזמן פעולה.

  פשרההפעולת 

דרגת אם משתמשים בפרוסות לחם שהוצאו ישירות מהקפיא, כוונו את הבורר ל
 DEFROST, לאחר מכן, לחצו על לחצן את הידית מטה כרגילהקלייה הרצויה לכם ולחצו 

עולתו כדי דלקו. השגיחו תמיד על המצנם בעת פה וההפשרה י. חיוויי ההפעלרה)(הפש
  ל שריפת הלחם.אפשרות שלמנוע 

  מצב בייגל 

, השתמשו במצב בייגל באופן הבא: הניחו את כאשר מחממים בייגל או מאפים אחרים
חיוויי (בייגל) ו BAGEL, לחצו על לחצן ת מטהקלייה ולחצו את הידיהבייגל בפתחי ה

  לה והבייגל ידלקו.ההפע

  

  הערות כלליות לקלייה

 ה פעולה משולבת של בישול וייבוש של הלחם.הינה קליי . 1
רמת הלחות משתנה מסוג אחד של לחם לאחר, כך שזמני הקלייה יכולים  . 2

 להשתנות.
 דרגת חום נמוכה מהרגיל.לקלייה קלה של פרוסות הלחם השתמשו ב . 3
, השתמשו בדרגת חום גבוהה יותר לחם טרי או לחם מחיטה מלאהקליית ל . 4

 מהרגיל.
 נדרש זמן קלייה ארוך יותר. לחם בעל משטח לא אחידל . 5
, לעיתים נדרש זמן קלייה ארוך יותר פיסות לחם עבות (כולל לחמניות)ל . 6

פני הקלייה. ם למשמעותית ארוך יותר, כיוון שיש לייבש את כל הלחות מהלח
 אפשרי שלפרוסות לחם עבות מאוד יידרשו שני מחזורי פעולה.
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כאשר קולים לחם עם צימוקים או פירות, הסירו פירות שנראים לכם חופשיים  . 7
לתוך אלה ליפול הבר יעזור למנוע מהחתיכות הד ני הכנסתם למצנם.פמהלחם ל

 טיחות שבפתח הקלייה.המצנם או להיתקע על רשת הב
 שווים. צאים, חצו אותה לשני חהלחמניילפני קליית  . 8
, לכן הנמיכו את את כל חלל הקלייה יחד עבור שתי פרוסותהמצנם מתוכנן לחמם  . 9

 .דרגת החום כדי לקבל קלייה אחידה

  רותזהי

היכנס לייה. הפרוסות חייבות לפתחי הקתנסו לדחוף בכוח את פרוסות הלחם ל אל . 1
 בחופשיות בין רשתות הבטיחות.

 אל תקלו לחם מרוח בחמאה. . 2
 חיד.קלייה לא אחידה נובעת בדרך כלל מעובי לחם לא א . 3

  

  ות הסביבהאיכ
אסור להשליך מוצרי חשמל יחד עם הפסולת הביתית בפחי אשפה עירוניים, השתמשו 

  במתקני איסוף נפרדים. 
שחומרים מסוכנים יזלגו סכנה קיימת  תהביתיבמידה ומוצר חשמלי מושלך עם הפסות 

  ויפגעו בבריאותנו. דרו לשרשרת המזון שלנויח ,למי התהום
, יש אפשרות למסור את המוצר הישן בחנות הרכישה מוצר ישן בחדש בעת החלפת

  .למחזורלצורך מסירה 
כות ת או למשרד לאיאנא פנו לרשות המקומי במחזורלשאלות והבהרות בנושא 

  ה.סביבה
  

  

  

  

 240V ~ 50-60Hz – 220אספקת מתח : 

  W 1550-1850הספק : 
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