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 ,לקוחות נכבדים
 .אנו מודים לכם על שרכשתם את התנור המשולב עם כיריים 
 ר להתקנת ויש להתקינה באמצעות טכנאי המוכש, מערכת בישול ואפיה זו מיועדת לשימוש ביתי 
 . מערכות בישול ואפייה מסוג זה 
  .מערכת בישול זו מיוצרת בטכנולוגיה החדישה ביותר על פי תקניים מחמירים 
 אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת  
 .תוך הקפדה על הוראות הבטיחות, מהמכשיר 
 אנא פנו למוקד השירות , ה או שתתגלה תקלה בפעולת המערכתבמידה ותיתקלו בבעיות הפעל 
 .והתמיכה של חברתנו 
 אין להשתמש במכשיר בכל . לבישול ואפיית מזון, השתמשו במכשיר זה רק למטרה לה הוא מיועד 
 .שימוש אחר והוא אף מסוכן 
 .ות אלואו היבואן אחראים לתוצאות של התקנה או שימוש שאינם על פי הורא/אין היצרן ו 
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אזהרות בטיחות .1

לפני שתשתמש במכשיר זה קרא בעיון רב הוראות אלה במלואן ושמור אותן במקום נוח לעיון בשעת הצורך  מדריך 
זה הוכן למספר דגמים דומים. ייתכן שלמכשיר שלך לא יהיו כמה מהתכונות המוסברות במדריך זה. שים לב 

.לביטויים המלווים על ידי איורים בזמן שאתה קורא את מדריך ההפעלה

אזהרות בטיחות כלליות

-

ניתן לאפשר לילדים מגיל 8 ואילך או לבעלי יכולת פיזית, חישתית או שכלית ירודה או לחסרי 
ניסיון או ידע הולמים, להשתמש במכשיר רק בהשגחתו או לפי הוראתו של אדם האחראי 

לבטיחותם, אשר וידא שהם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש המכשיר. אין להרשות לילדים 
לשחק במכשיר. אין להרשות לילדים לנקות את המכשיר או לבצע בו פעולות תחזוקה ללא 

השגחה.

אזהרה: המכשיר והחלקים הנגישים מתחממים במהלך השימוש. יש להימנע ממגע גופי 
החימום. יש להרחיק מהמכשיר ילדים מתחת לגיל 8 אלא אם כן הם נמצאים תחת 

השגחה מתמדת.

 אזהרה: בישול עם שומן או שמן ללא השגחה עלול להיות מסוכן ולגרום לשריפה. אין לנסות 
 לכבות שריפה במים, אך כבה את המכשיר וכסה את הלהבה, לדוגמה במכסה או בשמיכת

 .אש

.אזהרה: סכנת שריפה: אין לאחסן פריטים על משטחי הבישול
.אזהרה: אם המשטח נסדק, כבה את המכשיר כדי למנוע התחשמלות -

לכיריים הכוללים מכסה, לפני פתיחת המכסה, יש להסיר ממנו כל חומר -
.שנשפך. כמו כן, יש לאפשר למשטח הכיריים להתקרר לפני סגירת המכסה

המכשיר לא נועד להפעלה באמצעות קוצב זמן חיצוני או מערכת שלט -
.רחוק נפרדת

אזהרה: כדי למנוע את התהפכות המכשיר, יש להתקין תפסים -
).מייצבים. )למידע מפורט, קרא את מדריך הערכה למניעת הטיה

במהלך השימוש המכשיר מתחמם. יש להימנע ממגע בגופי החימום שבתוך-
.התנור

במהלך השימוש, הידיות שמחזיקים במשך פרקי זמן קצרים בשימוש -
.רגיל יכולות להתחמם

אל תשתמש בכלי ניקוי גסים הגורמים לשריטות או בכלי גירוד חדים -
ממתכת לצורך ניקוי דלת הזכוכית של התנור או כל משטח אחר, מאחר שאלה

.עלולים לשרוט את המשטח ולגרום להתנפצות הזכוכית או לנזק למשטח
.אין להשתמש במכשירי ניקוי באדים לניקוי המכשיר 
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אזהרות בטיחות

אזהרה: מחשש להתחשמלות, ודא שהמכשיר מכובה לפני החלפת הנורה .
 זהירות: חלקים נגישים מסוימים עלולים להתחמם כאשר משתמשים בגריל. יש להרחיק מהתנור ילדים קטנים   המכשיר שלך מיוצר בהתאם 

 לכל התקנים והתקנות המקומיים והבינלאומיים החלים באותן מדינות.
 עבודות תחזוקה ותיקונים ייעשו אך ורק על ידי טכנאי שירות מוסמכים. התקנה ותיקונים שיבוצעו על ידי טכנאים בלתי מוסמכים 

עלולים להעמיד אותך בסכנה. מסוכן לשנות או לתקן בצורה כלשהי את מפרטי המכשיר.

.

.

. 

. 

לפני ההתקנה ודא שקיימת התאמה בין חלוקת הגז באזור מגוריך (סוג הגז ולחץ הגז או מתח החשמל והתדר) לבין דרישות המכשיר 
. הדרישות של מכשיר זה מצוינים בתווית הנתונים

 זהירות: מכשיר זה בנוי לבישול מזון והוא נועד לשימוש בתוך הבית בלבד ואין להשתמש בו לשום מטרה או שימוש אחרים, כמו לשימוש 
. בחוץ לבית או בסביבה מסחרית או בחדר מחומם

. אין לנסות להרים או להזיז את המכשיר על ידי משיכת ידית הדלת
מכשיר זה אינו מחובר למתקן לסילוק תוצרי בערה. יש להתקין ולחבר אותו בהתאם לתקנות ההתקנה הנוכחיות. תשומת לב מיוחדת 

יש להקדיש לדרישות הרלוונטיות בנושא אוורור 
אם כעבור 15 שניות המבער אינו נדלק, הפסק את הפעלת המכשיר ופתח את דלת התא ו/או המתן דקה אחת לפחות לפני שתנסה להצית 

את המבער 
 הוראות אלה תקפות רק אם סמל המדינה מופיע על המכשיר. אם הסמל אינו מופיע על המכשיר, יש לעיין בהוראות הטכניות שיספקו את 

. המידע הנחוץ להתאמת המכשיר לתנאי השימוש במדינה
 כל אמצעי הבטיחות האפשריים ננקטו כדי להבטיח את בטיחותך. מאחר שהזכוכית עלולה להישבר, עליך להיזהר בעת הניקוי, כדי למנוע 

. שריטות. יש להימנע מנקישה על הזכוכית בעזרת אביזרים
 ודא שכבל החשמל לא ייתקע בעת ההתקנה. אם כבל החשמל ניזוק, הוא יוחלף על ידי היצרן, סוכן השירות של היצרן או איש מקצוע 

. מוסמך וזאת כדי למנוע סיכון אפשרי. כשהדלת פתוחה, אין לאפשר לילדים לטפס או לשבת עליה
התקנה אזהרות 

במלואו אל תפעיל את המכשיר לפני שיותקן 
 המכשיר יותקן ויושמש על ידי טכנאי מוסמך. היצרן לא יהיה אחראי לנזק כלשהו שעלול להיגרם על ידי הצבה לקויה והתקנה לקויה 

. שבוצעו על ידי גורמים בלתי מוסמכים
 לאחר פריקת המכשיר, ודא שהוא לא נפגם במהלך ההובלה. אם נמצא פגם, אל תשתמש במכשיר וצור קשר באופן מיידי עם נציג 

. שירות מוסמך
. מאחר שחומרי האריזה ניילון, מהדקים, קל-קר וכו' עלולים לגרום נזק לילדים, יש לאסוף ולהסיר אותם באופן מיידי

וכדומה הגן על המכשיר מפני תופעות אטמוספריות. אין לחשוף אותו לתופעות כמו שמש, גשם, שלג 
  100°C.על החומרים שמסביב למכשיר )ארון( להיות מסוגלים להיות עמידים בפני טמפרטורה של לפחות

במהלך השימוש-
 בהפעלה הראשונה של התנור יופץ ריח מסוים שמקורו בחומרי הבידוד ובגופי החימום. לכן, לפני שתשתמש בתנור,

הפעל אותו ריק בטמפרטורה מרבית במשך 45 דקות. במקביל, עליך לאוורר היטב את החדר שבו מותקן התנור.
 במהלך השימוש החלקים החיצוניים והפנימיים של התנור מתחממים. בעת פתיחת דלת התנור, לך אחורה כדי 

להתרחק מהאדים החמים היוצאים מהתנור. הם עלולים לגרום לך לכוויות.
אין להניח חומרים מתלקחים או דליקים בתוך המכשיר או בקרבתו כאשר הוא פועל .

יש להשתמש תמיד בכפפות לתנור בעת הוצאת מזון מהתנור או הכנסתו אליו .
 אין להתרחק מהכיריים בעת בישול בשמן מוצק או נוזלי. הם עלולים להתלקח בתנאים חמים במיוחד. אין לשפוך מים 

על להבות שנגרמו על ידי שמן. כסה את הסיר או את המחבת במכסים שלהם כדי לחנוק את הלהבה שפרצה וכבה את התנור.
הנח תמיד את הסיר במרכז אזור הבישול כך שהידיות יהיו מרוחקות ממקום שבו עלולים להיתקל או להיתפס בהן,

אם אינך מתכוון להשתמש במכשיר לפרק זמן ממושך, נתק אותו מהחשמל. כבה את המפסק הראשי. כמו כן 
כשאינך משתמש במכשיר, הקפד ששסתום הגז יהיה סגור .

וודא שכפתורי הבקרה של המכשיר יהיו תמיד במצב " 0" (הפסק) כשאינו בשימוש .
התבניות נוטות בשיפוע בעת הוצאתן מהתנור. הקפד שלא יישפך מהן נוזל חם .

 זהירות: השימוש במכשיר לבישול בגז גורם לייצור חום, לחות ותוצרי בעירה בחדר שבו הוא מותקן. ודא שהמטבח יהיה מאוורר היטב,
 במיוחד כאשר המכשיר נמצא בשימוש, השאר את פתחי האוורור הטבעי פתוחים או התקן מכשיר .אוורור מכאני קולט אדים מכאני

 ,שימוש אינטנסיבי ממושך במכשיר עלול להצריך אוורור נוסף, כמו למשל, פתיחת חלון או אוורור יעיל יותר, לדוגמה 
הגברת עצמת האוורור המכאני במקום הימצאו.

בעת השימוש במבער הגריל, החזק את דלת התנור פתוחה והשתמש במגן הדפלקטור של הגריל המגיע עם המוצר. אין להשתמש במבער 
.הגריל כאשר דלת התנור סגורה.

זהירות: מכסי זכוכית עלולים להתנפץ כשהם מתחממים כבה את המבערים לפני סגירת המכסה  .
 ,יש לאפשר למשטח הכיריים להתקרר לפני סגירת המכס,

  כאשר הדלת או המגירה של התנור פתוחות אין להשאיר עליהן דבר. אתה עלול לגרום לאי יציבותו של המכשיר או לשבירת המכסה.
 אין להכניס למגירה עצמים כבדים או חפצים דליקים או מתלקחים )כמו ניילון, שקיות פלסטיק, נייר, מטליות, וכו'(. אלה כוללים כלי 

בישול עם אביזרי פלסטיק )כמו ידיות.
אין לתלות מגבות, מטליות כלים או בגדים על המכשיר או על הידיות שלו .



אזהרה ובטיחות

במהלך הניקוי וההחזקה:
כבה תמיד את המכשיר לפני פעולות ניקוי ותחזוקה, תוכל לעשות זאת לאחר כיבוי המכשיר או כיבוי המפסקים הראשיים.

אין להסיר את כפתורי הבקרה לצורך ניקוי לוח הבקרה.

 לשמירה על היעילות והבטיחות של המכשיר, מומלץ להשתמש תמיד בחלקי החילוף המקוריים, ןבמקרה הצורך לפנות אך ורק
לנציגי השירות המוסמכים שלנו.
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 התקנה

 
 , לתשומת לבכם

 . טכנאי מוסמך בלבד/תקיןהחיבור למערכת הגז ולחשמל חייבת להיעשות על ידי מ, התקנת המכשיר 
 

 הכנה
 

 אוורור
 המכשיר צורך אוויר בכמות , בזמן פעולת הכיריים. את המכשיר יש למקם במקום בו קיים אוורור טוב .1

 . מטר מעוקב לשעה לכל קילווט2 -של כ 

 

 

 
 1איור   2איור 

   
 ים צריך להיות לפחות /חתך הפתח. בקיר חיצוני, אחד או יותר, אוורור טבעי באמצעות פתחלאפשר  יש .2

 .2- ו1כמודגם באיורים , ר" סמ100של  
 .ים או מבחוץיש לוודא כי פתח האוורור אינו ניתן לחסימה מבפנ .3
 . המיקום הרצוי של הפתח בכוון מנוגד לקולט האדים או מאוורר לפינוי גזי הבעירה .4
 ובתנאי , הבטיחו את האוורור מחדר סמוך שיאוורר בהתאם לאמור, במידה ולא ניתן להכין פתח אוורור .5

  את דלת המטבח יש להשאיר, במקרה כזה. מסוכן) חדר(שחדר סמוך זה לא יהיה חדר שינה או אזור  
 .פתוחה בכל זמן השימוש בכיריים) המקום בו מוקם המכשיר( 

  
 סילוק גזי הבעירה

 .המחובר ישירות החוצה, התקינו קולט אדים, לסילוק גזי הבעירה ממבערי הגז .1
 ,התקינו מאוורר חשמלי בחלון או בקיר חיצוני, במקרה בו לא קיימת האפשרות להתקין קולט אדים .2

 .4- ו3 באיורים כמודגם 
 . פעמים החלפות אויר בשעה בנפח המטבח5-3המאוורר יהיה בעל יכולת של  .3
 

 

 

 
 3איור   4איור 
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 נההתק

 
 .כדי למנוע אפשרות לתקלות ולסיכונים בעתיד, ההוראות הבאות בעת התקנת התנור/שימו לב להמלצות

 .ארונות ובתנאי שגובהם לא יעבור את גובה הכיריים/התנור יכול להיות מותקן בסמוך לציוד רהוט אחר .1
 .אין להתקין את התנור בסמוך למקרר .2
  מעלות צלסיוס מעל לחום 50לתנור עמידים בחום נוסף של לפחות הארונות בסמוך /הצידיש לוודא כי  .3

 .הקיים במטבח 
 יש לוודא כי בסמוך לתנור והכיריים לא נמצא  .4

 סוככי , כמו וילונות, חומרים ואביזרים דליקים 
 .'שמש וכו 

 מ בין גב " ס2יש להשאיר מרווח של לפחות  .5
 .התנור והקיר מאחור 

, ם גבוהים מגובה הכירייםכאשר הארונות בצדדי .6
 מ מדפנות " ס11יש להשאיר מרווח של לפחות  
 .התנור 

 .  משמאל5מקמו את המכשיר כמודגם באיור  .7
תשומת לבכם למרווחים הנדרשים מעל לכיריים  
 :ללא קולט אדים ובין הארונות/עם 
 .מ" ס65 - לא פחות מ– עם קולט אדים  
 .   מ" ס70 - לא פחות מ– ללא קולט אדים  

 הסירו מהמכשיר את כל חומרי האריזה  .8
 .והמדבקות 

 וודאו כי מבערי הגז והרשתות מותקנים בצורה  .9
 .הנכונה 

 5איור  
 

 איזון המכשיר
במידת הצורך ניתן . נו את התנור באמצעות הרגליותאז.  רגליות הניתנות לכוון גובהן4בתחתית התנור 

בסיום הכוון של הרגליות וודאו כי התנור עומד . מ ממצב רגליות סגור" מ15 -להגביה את המכשיר בעוד כ
 . הרגליות4יציב על כל 

  
 החיבור למערכת הגז

 .את החיבור יש לבצע באמצעות מתקין מקצועי .1
 או כי כל כפתורי ווד, לפני החיבור אל מערכת הגז .2

 ). 0(המבערים במכשיר במצב סגור  
 יש להדקו , כדי להבטיח את החיבור של הצינור הגמיש .3

 .באמצעות חבק מתאים 
 . מטר1.5אורך הצינור לא יהיה מעל  .4
 

 ,לתשומת לבכם
 לאחר החיבור של הצינור הגמיש ופתיחת ברז הגז   
יצר בועות חובה לבצע בדיקת אטימות באמצעות נוזל המ 
 ).כמו מי סבון( 
 .מצית או במכשיר הארה, סור להשתמש באביזרי הדלקת אש כמו גפרוריםא 
 .את תקינות הצינור יש לבדוק לפחות אחת לשנה 
 או עובר בפינות ) כמו גב התנור,  מעלות צלסיוס50על מ(וודאו כי צינור הגז אינו נוגע במקומות חמים  
  .או בחפצים הנמצאים בתנועה, ומקומות חדים 
 .וודאו כי צינור הגז אינו מכופף 
 . שנים5את צינור הגז יש להחליף כל  

 

imreng
Text Box



 6

 
 שינוי סוג הגז
 לתשומת לבכם

. סוגי הגז יש מזרקי גז שוניםלכל אחד מ. LPG - וNG, הכיריים במכשיר זה יכולים לפעול עם שני סוגי גז
 .החלפתם תבוצע אך ורק על ידי טכנאי גז מוסמך

 
 החלפת מזרקי הגז

 

 
 
 .ונתקו את המכשיר מהחשמל, זסגרו את ברז הג .1
 .הסירו את המבערים מהכיריים .2
 .שחררו בזהירות ובהברגה את מזרקי הגז, באמצעות מפתח מיוחד .3
 .בהתאם לסוג הגז והמבערים, הבריגו את מזרקי הגז החדשים .4
 .הרכיבו מחדש את מבערי הגז .5
 .תוריםהלהבה נמצאים בתוך בתי הכפ) גובה(ברגי הכוון של עוצמת  .6

 )מ" מ4הגובה המומלץ (כוונו את גובה הלהבה לכל אחד מהמבערים  
 ובדקו כי הלהבה לא כבית כאשר מסובבים את הכפתור ממצב להבה 
 .מקסימאלי למצב להבה מינימאלי ולהפך 

 
 

 
 החיבור לחשמל

 .יש לוודא כי שקע החשמל אליו יחובר המכשיר כולל בתוכו הארקה! לבכםלתשומת 
  
 אספקת החשמל אל התנור צריכה להיות משקע .  וולט220 – 240התנור מותאם למתח חשמלי של  .1

 .חשמל תקני הכולל הארקה 
 .מל יכול להזין את התנור בהספק הנדרש כרשום בתווית המכשירוודאו כי שקע החש .2
 ).~(פאזה : חום, )0(נטרלי : כחול, )(להארקה : צהוב/ירוק: כבל החשמלמוליכי צבע  .3
 

 ,לתשומת לבכם
 או ) כמו גב התנור(וודאו כי כבל החשמל אינו נוגע במקומות חמים לאחר החיבור אל שקע החשמל  
 .או בחפצים הנמצאים בתנועה, ומקומות חדיםעובר בפינות  
 .ולא יהיה משותף עם מכשירי חשמל אחרים, יועד רק עבור מכשיר זהמומלץ כי שקע החשמל יהיה מ 
 .לפני הזזת המכשיר ממקומו יש לנתק את כבל החיבור לשקע החשמל 
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 אמצעי זהירות והמלצות

 , בכל מקרה של תקלה. המכשיר מיוצר בהתאם לתקני הבטיחות הנדרשים לציוד המופעל בגז וחשמל 
 פול והתיקון במכשיר יכול לבצע אך ורק טכנאי המוסמך לטיפול  הטי. יש לפנות למוקד השרות 
 . במכשירים מסוג זה 
 אל תנסו לתקן בעצמכם ואל תבצעו כל שינוי במכשיר משום שהדבר עלול לסכן את ! אזהרה 
 .המקום בו הוא ממוקם, המשתמשים במכשיר ואת הסביבה 
 פנות הפנימיות של התנור נשארות חמות גם הד. המכשיר ודפנותיו החיצוניות מתחממים בעת פעולתו 
 .המתינו עד להתקררות. לאחר כיבוי התנור 
 .הרחיקו ילדים מהמכשיר ובמיוחד מהתנור 
 השארת הכלי על האש ללא השגחה עלולה לגרום לחימום . חימום של שמן או שומןשימו לב בעת  
 .השמן הרותח/על האשבמקרה של התלקחות אסור לשפוף מים ישירות . יתר ולהתלקחות 
 אחרת הוא לא , התנור מתחיל לפעול רק לאחר שתכוונו בו את הטמפרטורה ואת משך זמן הפעולה 
 .פועל 
 .תבנית שנשלפו באופן חלקי מהתנור/ אין להניח דבר על דלת התנור הפתוחה או על מדף  
 , נילון, דפי נייר(שים לחום אין להניח במגירה אשר בתחתית התנור דברים או חפצים דליקים או הרגי 
 ).בדים וכדומה, דברים העשויים מפלסטיק 
 נתקו את המכשיר מהחשמל וסגרו את ברז הגז כאשר אינכם מתכוונים להשתמש במכשיר תקופה  
 .ממושכת 
 אל תשאירו את המכשיר חשוף לקרני שמש . הגנו על המכשיר מפני השפעות של תנאי סביבה קיצוניים 
 . 'לאבק וכו, לרטיבות ולחות גבוהה, גשםל, ישירות 

 
 
 

 הפעלה
 

 השימוש בכיריים
 

 מבערי הגז
 . הפעלה בלוח ההפעלה/כל אחד ממבערי הגז נשלט על ידי כפתור בקרה

 . מעל לכל כפתור הפעלה מסומן המבער המופעל על ידו
 :גודל הלהבה מסומן כדלקמן

 להבה כבויה    0  

 להבה גדולה   
 להבה קטנה   

 
 הצתה רגילה

 לחצו פנימה , הציתו אש באמצעות גפרור או מצית אחר בסמוך למבער .1
 עד לסימן ) שמאלה(השעון את כפתור ההפעלה וסובבו אותו נגד כוון  
 .הלהבה הגדולה 

 

 המשיכו לסובב את כפתור ההפעלה נגד כוון השעון עד לעוצמה , לאחר ההדלקה: להבההגודל כוון  .2
 .מן הלהבה הקטנההעוצמה המינימלית תתקבל כאשר הכפתור מכוון על סי. הרצויה 

 .0סובב את כפתור ההפעלה בכוון השעון עד למצב : כיבוי .3
 
 ה אלקטרוניתתצה

 לחצו פנימה את כפתור, כדי להדליק את המבער. בחלק מהדגמים מותקן מצית אלקטרוני ליד כל מבער גז
על לחצן ובו זמנית לחצו , עד לסימן הלהבה הגדולה) שמאלה(ההפעלה וסובבו אותו נגד כוון השעון 

 .עד להצתת המבער, ההצתה
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 בחירת המבער

הקפידו להשתמש בכלים . בו אתם משתמשים) הסיר(בחרו את המבער בהתאם לגודל תחתית כלי הבישול 
 .בעלי תחתית שטוחה ולא בכלים בעלי תחתית קעורה או קמורה

 : המומלץ לשימוש בהתאם לגודל המבער) הסירים(קוטר הכלים 
 , מ" ס18 עד 12  ): עזר(מבער גז קטן   
 מ" ס22 עד 20):  חצי מהיר(מבער גז בינוני   
 מ" ס26 עד 22  ):מהיר(מבער גז גדול   

, קטן על המבער הגדול יביא לבזבוז גז) בסיר(בישול בכלי , לדוגמה. הקפידו להשתמש במבער הנכון
 .לחימום ידיות האחיזה ולא מובטח כי זמן הבישול יהיה קצר יותר

 .העזרו בתחתית המיועדת לכך, ול בכלים בעלי קוטר קטן יותרלביש
 

 מבערי גז עם שסתום בטיחות
נועד למנוע דליפת גז כאשר האש במבער כובתה מסיבה כלשהי , המצוי בחלק מהדגמים, שסתום הבטיחות

כדי להצית מבער . או כאשר סובבו בטעות את כפתור ההפעלה, וכפתור ההפעלה מסובב במצב הפעלה
 :ג זהמסו

 עד לסימן ) שמאלה(לחצו פנימה את כפתור ההפעלה והחזיקו אותו לחוץ תוך כדי סיבובו נגד כוון השעון  .1
 . שניות נוספות גם לאחר ההצתה3 -והמשיכו ללחוץ את הכפתור כ, הלהבה הגדולה 

   ). שניות90עד (  קצרזמןשל מופעל אוטומטית בתוך פרק ניתוק שסתום ה, כאשר האש כבתה .2
 

 . בדגם בעל פלטה חשמלית בלבד– פלטה חשמלית
 ):ראו באיור( מצבים 7לכפתור ההפעלה של פלטת הבישול החשמלית 

 מצב כבוי   "0" 
 שמירה על החום   "1" 
 חימום איטי  "3"-"2" 
 הרתחה  , צליה, בישול "6"-"5"-"4" 

 
 לאחר סיום . משטח הפלטה החשמלית מצופה בחומר מיוחד, לידיעתכם

 יש להפעיל את הפלטה החשמלית , תקנה ולפני השמוש הראשוןהה 
 דקות על מנת לבצע צריבה ולהבטיח את עמידות 5למשך " 3"במצב  
 .משטח הציפוי 
  ולהשתמש, למשטח הפלטה) הסיר(הקפידו להתאים את גודל הכלי  
 .בכלים עם תחתית שטוחה על מנת להבטיח מגע בכל משטח הפלטה ולמעבר תקין של החום 

 

 לא נכון
 הכלי לא מונח במרכז

 לא נכון
 קוטר הכלי קטן

 לא נכון
 תחתית לא שטוחה

 נכון

  
 ,לתשומת לבכם

 .בעלי קוטר המתאים לקוטר הפלטה החשמלית) סירים(כלי בישול השתמשו ב 
 .על הפלטה החשמלית כאשר התחתית שלו רטובה) הסיר(אין להניח את הכלי  
 .לעולם אין להפעיל את הפלטה החשמלית כאשר לא מונח עליה כלי בישול 
 .הרחיקו ילדים ומנעו כל אפשרות להפעלה בטעות של כפתור ההפעלה 
 .  של משטח הפלטה עשויה להיות גבוהה מחום כלי הבישול) הטמפרטורה(עוצמת החום , תזהירו 
 יש לכבות אותה באופן מידי ולהזמין טכנאי , במקרה בו נגרם נזק או התגלה סדק בפלטה החשמלית 
 .שרות להחלפת הפלטה הפגומה 
 ים חדים או אביזרים אשר אין לנקות באמצעות כל. הקפידו לשמור על נקיון משטח הפלטה החשמלית 
 נגבו את הפלטה במטלית נקיה . ואין להשתמש במכשיר ניקוי באמצעות אדים, עלולים לגרום לשריטות 
 .ניתן לנגב במטלית משומנת קלות. ורכה 
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 השימוש בתנור

 
כמפורט ומוסבר , האפיה הרצוי/התנור יתחיל לפעול רק לאחר שתכוונו את כפתור ההפעלה למצב הבישול

 .אחרת התנור לא יפעל, את כפתור התרמוסטט ובדגמים בהם קיים גם את כפתור הזמן, בהמשך
 

 כפתור הפעלה
, באמצעות הכפתור תוכלו לבחור את אופן פעולת התנור

 .באפשרויות הקיימות בדגם המכשיר שלכם
מפורטות בטבלה ובהסברים , מכלול האפשרויות השונות

 .בהמשך
   

 
 כפתור התרמוסטט

 / באמצעות הכפתור תוכלו לקבוע את הטמפרטורה לבישול 
 .בהתאם להמלצות בהמשך או במתכון, האפייה בתנור

. פעולת החימום של התנור מבוקרת על ידי התרמוסטט
 החימום מופעל ומופסק לסרוגין על מנת לשמור את רמת

בתחום , כפי שנקבע בסיבוב הכפתור) הטמפרטורה(החום 
 .המסומן

 .נורית הבקרה מאירה בעת החימום

 
  

 המצבים האפשריים של כפתור הפעלת התנור
 

 
 .תאורה פנימית

 .מופעלת באופן אוטומטיהתאורה בתנור . הפעלת המאוורר להפשרה

התאורה . הטמפרטורה נקבעת על ידי כוון התרמוסטט. הפעלת גופי החימום עליון ותחתון
 .בתנור מופעלת באופן אוטומטי

. הטמפרטורה נקבעת על ידי התרמוסטט, הפעלת גופי חימום טורבו ביחד עם המאוורר
 .התאורה בתנור מופעלת באופן אוטומטי

הטמפרטורה נקבעת על ידי , חימום עליון ותחתון ביחד עם המאווררהפעלת גופי ה
 .התאורה בתנור מופעלת באופן אוטומטי. התרמוסטט

התאורה . הטמפרטורה נקבעת על ידי התרמוסטט, )חימום וסיבוב השיפוד(הפעלת הגריל 
 .בתנור מופעלת באופן אוטומטי

התאורה . ורה נקבעת על ידי התרמוסטטהטמפרט, יחד עם גוף חימום עליון, הפעלת הגריל
 .בתנור מופעלת באופן אוטומטי

. יחד עם גוף חימום עליון והמאוורר הטמפרטורה נקבעת על ידי התרמוסטט, הפעלת הגריל
 .התאורה בתנור מופעלת באופן אוטומטי

 התאורה בתנור מופעלת. הטמפרטורה נקבעת על ידי התרמוסטט, הפעלת גוף חימום תחתון
 .באופן אוטומטי

 

    Figure 15
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התאורה . הטמפרטורה נקבעת על ידי התרמוסטט, הפעלת גוף חימום תחתון יחד עם הטורבו

 .בתנור מופעלת באופן אוטומטי
. הטמפרטורה נקבעת על ידי התרמוסטט, הפעלת גוף חימום תחתון יחד עם המאוורר

 .התאורה בתנור מופעלת באופן אוטומטי
 
 

 בחירת מצב ההפעלה
 

 תאורה
 .במצב זה) מחמם(התנור אינו מופעל . הדלקת התאורה הפנימית בתנור

 הפשרה
ההפעלה במצב זה אינה מבשלת את . הפעלה במצב זה מתאימה להפשרת מזון מהירה

והניחו , הניחו את המזון הקפוא על גבי מדף הרשת בשלב השלישי בתוך התנור. המזון
 .  מלמטה תבנית לאגירת הנוזלים

 )מסורתי (בישול רגיל
 .לבישול אחיד מלמעלה ומלמטה, בהפעלה במצב זה מופעלים גופי החימום העליון והתחתון

.  דקות לפני הכנסת המזון לתוכו10 -מומלץ להפעיל את התנור בחימום מוקדם במשך כ
 .האפיה בהתאם למתכון או תוכנית הבישול/קבעו את הטמפרטורה ואת משך זמן הבישול

 .'פיצה וכו, לזניה, ספגטי בתנור, אפיה זו מתאימה להכנת עוגות/ולצורת ביש
המאפה וודאו לאפס את כפורי התרמוסטט וקוצב /הוציאו את התבשיל, האפיה/בסיום הבישול

 . הניחו לתנור להתקרר. הזמן
 )סחרור האויר החם (בישול רגיל ביחד עם מאוורר

והתחתון יחד עם המאוורר המסחרר את בהפעלה במצב זה מופעלים גופי החימום העליון 
מומלץ להפעיל את התנור בחימום מוקדם . לפיזור אחיד של החום, האויר החם בתוך התנור

 /קבעו את הטמפרטורה ואת משך זמן הבישול.  דקות לפני הכנסת המזון לתוכו10 -במשך כ
 .האפיה בהתאם למתכון או תוכנית הבישול

אפיה אחיד /המבטיחה בישול, ת כמויות מזון גדולותאפיה זו מתאימה להכנ/צורת בישול
המאפה /הוציאו את התבשיל, האפיה/בסיום הבישול. הודו ואפיה, כמו בשר, מבחוץ ומבפנים

 .הניחו לתנור להתקרר. וודאו לאפס את כפורי התרמוסטט וקוצב הזמן
 טורבו

לפיזור אחיד , ורריחד עם המאו) העגול(בהפעלה במצב זה מופעל גוף החימום של הטורבו 
 דקות לפני הכנסת המזון 10 -מומלץ להפעיל את התנור בחימום מוקדם במשך כ. של החום

, )בשלבים שונים(כלים יחד / תבניות2אפיה של /תצורת הפעלה זו מאפשרת בישול. לתוכו
/ במהלך הבישול, כמו כן. אפיה ארוך יותר מאשר בתבנית אחת/אולם מצריך זמן בישול

תצורת בישול זו מתאימה לבישול . הכלים/ץ להחליף מקום בין שתי התבניותהאפיה מומל
 . אפיה טובים מבחוץ ורכות מבפנים/מזון המצריך בישול

 .האפיה בהתאם למתכון או תוכנית הבישול/קבעו את הטמפרטורה ואת משך זמן הבישול
מוסטט וקוצב המאפה וודאו לאפס את כפורי התר/הוציאו את התבשיל, האפיה/בסיום הבישול

 .הניחו לתנור להתקרר. הזמן
 טורבו ביחד עם גוף חימום תחתון

עם המאוורר יחד עם גוף החימום ) העגול(בהפעלה במצב זה מופעל גוף החימום של הטורבו 
תצורת . הכלי וחימום נוסף בתחתית/המאפשר פיזור אחיד של החום מעל התבנית, התחתון

 / התוכנית מתאימה רק לבישול . מומלץ להכנת פיצההפעלה זו מתאימה למאפה ובמיוחד 
 10 -מומלץ להפעיל את התנור בחימום מוקדם במשך כ. אפיה בתבנית אחת בתוך התנור
 .דקות לפני הכנסת המזון לתוכו

 .האפיה בהתאם למתכון או תוכנית הבישול/קבעו את הטמפרטורה ואת משך זמן הבישול
 . צלסיוס מעלות190הטמפרטורה המקסימאלית עד 

המאפה וודאו לאפס את כפורי התרמוסטט וקוצב /הוציאו את התבשיל, האפיה/בסיום הבישול
 .הניחו לתנור להתקרר. הזמן
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פונקציית גריל

 .גוף החימום של הגריל יתחיל לפעול, תרמוסטט התנור ונורות האזהרה תידלקנה
תבריש קלות את . רהשתמש במדפים העליונים של התנו, משתמשים בפונקציה זו לצלייה או קליית מאכלים

תמיד תניח מגש מתחתיו כדי . רשת האפייה עם שמן כדי למנוע שהאוכל יידבק ותניח אותו במרכז הרשת
 .דקות 10-מומלץ לחמם מראש את התנור כ. לתפוס כל טפטוף של שמן או שומן

- לדלת התנור חייבת להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מותאמת , בעת הצלייה  :אזהרה
190°C. 

פונקציית גריל ומאוורר

 .גוף החימום של הגריל והמאוורר יתחילו לפעול, תרמוסטט התנור ונורות האזהרה תידלקנה
תבריש . השתמש במדפים העליונים של התנור, בזמן צלייה. הפונקציה הינה אידאלית עבור מאכלים עבים

תמיד תניח מגש . את רשת האפייה עם שמן כדי למנוע שהאוכל יידבק ותניח אותו במרכז הרשת קלות
 .מתחתיו כדי לתפוס כל טפטוף של שמן או שומן

-דלת התנור חייבת להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מותאמת ל, בעת הצלייה   :אזהרה
190°C. 



  
  מונה זמן

  הפעלת המונה
  .סובבו את הכפתור בכוון השעון עד לזמן הרצוי בדקות

  .התנור ממשיך לפעול, )צפצוף(בתום פרק הזמן יופעל הזמזם 
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אזהרה - התקן את הרשת בצורה נכונה בתוך המסגרת המתאימה בחלל התנור ודחף אותה עד הסוף.
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 המלצות לשימוש בתנור בסוגי תבשיל ומאפה

 
)דקות(זמן  שלב)C° (תרמוסטט)דקות(זמן  שלב)C°(תרמוסטט  התבשיל עליון+ גופי חימום תחתון  טורבו

 45-35 3-2 190-170 45-35 4-3-2 190-170 מאפה בשכבות
 40-30 3-2 190-170 40-30 4-3-2 170-150 עוגה
 40-30 3-2 190-170 35-25 4-3-2 170-150 עוגיות

       כדורי בשר
 50-40 3 200-175 50-40 3 200-175 נוזלי/מזון מימי

 60-45 3-2 200    עוף
       בשרנתחי 
       סטייק
    40-30 5-2 180-160  שכבות2עוגה 

    45-35 5-2 190-170 שכבות2מאפה 
  
 

)דקות(זמן  שלב)C°(תרמוסטט )דקות(זמן  שלב)C°(תרמוסטט  התבשיל גריל מאוורר+ עליון + גופי חימום תחתון 
    35-25 3-2 190-170 מאפה בשכבות

    35-25 4-3-2 170-150 עוגה
    35-25 4-3-2 170-150 עוגיות

 15-10 5 200    כדורי בשר
    50-40 3 200-175 נוזלי/מזון מימי

 60-50  200 60-45 3-2 200 עוף
 25-15 5-4 200    נתחי בשר

 25-15 5 200    סטייק
        שכבות2עוגה 

       שכבות2מאפה 
 

  צליית עוף בשיפוד 
 
 

 יותהשימוש בתבנ
בדפנות הצדדיות שבתנור ניתן להניח את 

 .מדפים המסופקים עם המכשיר/התבניות
 

 משמש לגריל ולהנחת תבניות: מדף רשת
 .או כלי בישול אחרים

 
.כמו עוגיות, משמשת לאפיה: תבנית רדודה

 
אפיה , משמשת לבישול: תבנית עמוקה

  .   ולאיסוף נוזלי הגריל
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 מנעול בטיחות

מנעול הבטיחות נועד למנוע את אפשרות פתיחת דלת 
 .התנור על ידי ילדים

הרימו את , כאשר ברצונכם לפתוח את דלת התנור
מנעול הבטיחות כלפי מעלה ובו זמנית פתחו את דלת 
, התנור כאשר אתם אוחזים בידית הפתיחה של הדלת

 .ולאחר מכן הרפו מהמנעול
מנעול הבטיחות מתרומם מעצמו , בעת סגירת הדלת

 .  על מנת לאפסר את הסגירה וחוזר למצב נעול
  

 
 

 . בדגם המכיל שיפוד בלבד– השימוש בשיפוד

 
 .וסגרו את המהדקים) העוף(השחילו את השיפוד אל תוך המזון  .1
 ובדקו כי הוא מונח היטב במקומו , הכניסו את הקצה החוד של השיפוד לתוך הפתח בדופן האחורית של התנור .2

 .ומותאם למנוע הגריל 
 .כמו באיורים, 2או הניחו את תושבת השיפוד על התבנית בשלב , 3ת בשלב הניחו את השיפוד על מדף הרש .3
 .וסגרו את דלת התנור, )במידה והיא מורכבת(הסירו מהשיפוד את ידית האחיזה  .4
 .הרכיבו את הידית על מנת להוציא את השיפוד מהתנור, בסיום הכנת הגריל .5
   

 .ר כבוינא וודאו כי התנו, לפני התחלת ההכנה )1( :הערות
 ראו גם עצות לשימוש בתנור  )2(  
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 ניקוי ותחזוקה
 

 ,לתשומת לבכם
 מומלץ לסגור , יש לוודא כי כל הכפתורים בלוח הבקרה במצב סגור, לפני כל התחלת הניקוי או הטיפול 
 .ולנתק את המכשיר מהחשמל, את ברז הגז 

 
 ניקוי

 .כי הם כן מתאימים למכשיר,  השימוש שלהםבהוראות, אנא וודאו, לפני השימוש בחומרי ניקוי .1
  או צמר פלדה ולא בכל אמצעי אחר העלול תומברש, ים חדאביזריםבאמצעות מכשיר אין לנקות את ה .2

 .לגרום לשפשוף ולשריטות 
 לפני , יש לאסוף ולנקות זאת באופן מידי, ובמיוחד בתוך התנור ליד גופי החימום,  נוזלךבמקרה בו נשפ .3

 .ולוודא כי המקום יבש לחלוטין לפני שתוכלו להפעיל מחדש את התנור, נזקשיגרם  
 ולנקות באמצעות מטלית נקה הטבולה , מומלץ לעשות כאשר התנור מחומם, ניקוי פנים התנור והגריל .4

 .ולאחר מכן לנגב במטלית לחה ולנגב ולייבש היטב את פנים התנור, קלות במי סבון 
 וזאת לא שתבדקו בהוראות היצרן , יעזר בחומרי ניקוי המיועדים לניקוי תנוריםניתן לה, במידה ונדרש .5

 .כי החומר כן מתאימים למכשיר שלכם והשימוש ייעשה על פי ההוראות 
 .אין לנקות את התנור בחומרי ניקוי יבשים או באבקות ניקוי .6
 נקו את הכיריים ואת רשתות התמיכה רק כאשר הם  .7

 .קרים 
 נקו את ראשי .  מהכירייםסיר את המבעריםניתן לה .8

 וודאו כי כיפות . המבערים ואת הכיפות במי סבון 
 וראשי המבערים יבשים לחלוטין לפני הרכבתם  
 . מחדש במקומם בכיריים 

 
ההצתה והבעירה לא יפעלו בצורה תקינה כאשר ! אזהרה

 הכיפות אינן מונחות בצורה הנכונה על ראשי  
  .המבערים 

 
 החלפת נורת התאורה בתנור

 .תקו את התנור מהחשמלנ
 . E14סוג ,  ואט25,  וולט230,  מעלות צלסיוס300עמידה בחום של : הצטיידו בנורה המתאימה לתנור .1
 .בהברגה הנורה אתשחררו  ,נורהמפתחו את מכסה ה, כאשר התנור קר .2
 .וסגרו מחדש את מכסה המנורה, התקינו את הנורה החדשה בהברגה .3
 .החשמל ובדקו את התאורה בתנורחברו מחדש את  .4
 

 איתור תקלה
 .לפני שאתם פונים למוקד השירות אנא העזרו במדריך זה, במקרה תקלה

 
 .התנור לא פועל .1
 

 . בדקו אם התנור מחובר לחשמל-
 . הפסקת חשמלבדקו אם אין -
 .וודאו כי הקוצב הופעל, קוצב זמן בדגמים עם -

 . בדקו את מצב כפתור ההפעלה של התנור- .התנור לא מחמם .2
 . בדקו את מצב כפתור התרמוסטט-

  לא תנורשבתוך ההתאורה  .3
 .נדלקת 

 

 . בדקו אם התנור מחובר לחשמל-
 .בדקו אם אין הפסקת חשמל -
 .סבר לעילכמו, החליפו את הנורה -

 האחידמידת האפיה לא  .4
 .למעלה ולמטה 

 

  בדקו אם הפעלתם את כפתור ההפעלה של התנור במצב -
 .   ההפעלה הנכון

 . בדקו אם מיקמתם את התבנית בשלב הנכון בתוך התנור-
 . וודאו כי משך זמן האפיה היה נכון על פי המומלץ בהוראות-

 

 .אנא פנו למוקד השירות, ולה התקינה של המכשירבמידה וקיימת תקלה בפע, לתשומת לבכם
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LPG
G30 28-
30 mbar

G30 28-30 mbar   8,3 kW   
604 g/h
I3B/P     IL         1מעמד

מדיום מבער

65 Հաղորդիչ (1/100 մմ)

1,75 )KW(דירוג נומינלי 

127,2 g/h 1hהצריכה 

מדיום מבער

65 Հաղորդիչ (1/100 մմ)

1,75 )KW(דירוג נומינלי 

127,2 g/h 1hהצריכה 

עזר מבער

50 Հաղորդիչ (1/100 մմ)

1 )KW(דירוג נומינלי 

72,7 g/h 1hהצריכה 

#YOK
98 Հաղորդիչ (1/100 մմ)

3,8 )KW(דירוג נומינלי 

276,3 g/h 1hהצריכה 

 
 
 

6363WIX-6363WW

-

1200

973

0.95
0.85

56

45
45



 
 
 
 

 ,לקוחות נכבדים
 
 

 .תן אלקטריק מודה לכם על שרכשתם תנור זה' חב
 

כדי שתוכלו להפיק את , אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו
 .תוך הקפדה על הוראות הבטיחות, מרב התועלת מהתנור

 
 , נא פנו למוקד שירות, תקלו בבעיות הפעלה או שתתגלה תקלה בתנוראם תי

 .כלל ארצי
 
 
 
 
 

 2005832-050 / 22-41-70-700-1: מ  טל"קופרשולץ מוצרים ביתיים בע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 ,ה/ה נכבד/לקוח

 .הננו מברכים על קנייתך ומקווים שהמכשיר שרכשת יהווה מקור הנאה לשנים רבות
 ,מלא את כל הפרטים על גבי הגלויה המצורפת ושלח אותה אלינו מיד עם רכישת המוצר, אנא

 .על מנת שנוכל לשרתך במסגרת האחריות המגיעה לך
 .ת האחריותבצמידות לתעודאנא שמור את חשבונית הקנייה 

 ___________________: תוצרת____________________  : סוג המוצר
 

 _________________: שנת יצור________________________   : דגם
 

 ____________________________________________: מספר סידורי
 

 _____________: תוקף אחריות עד_________________  : תאריך רכישה
 
 _______________________________:קום רכישת החנותמ
 

 _______________________!): חובה(חתימה וחותמת המוצר 
 

 *תעודה זו נשארת בידי הלקוח * 
 --------------------------------------------------------------------------------------גזור ושלח

 מ"ם בעקופרשולץ מוצרים ביתיי: לכבוד
   :פרטי המכשיר

 _____________: דגם__________________ : סוג המוצר
 ____________________________________________: מספר סידורי
 _____________: תוקף אחריות עד_________________  : תאריך רכישה

 _____________: חותמת+ חתימה __ ____________:מקום רכישת החנות
 

 ________________________: שם הלקוח: י הלקוחפרט
 ____________________________________: כתובת
 ______________: פלאפון________________  : טלפון

 
  * יום מתאריך הרכישה14יש לשלוח את הספח תוך * 

 ) :כל הארץ(טלפון לפניות בנושאי שירות 
 מ"חברת קופרשולץ בע

1-700-70-41-22 
 75707צ "ראשל, 5סחרוב ' מרח,  513859546. פ.ח, מ"אנו קופרשולץ מוצרים ביתיים בע

ראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר החשמלי אח, 03-9615528:  פקס03-9615525: טלפון
 :בהתאם לתנאים דלהלן

 ).להלן תקופת האחריות(______ ___ועד יום _____ ___תקופת האחריות היא החל מיום  .1
אשר על פי שיקול ,  ללא תמורהאו להחליף כל חלק/ולקול במוצר כל קאנו מתחייבים לתקן  .2

 כולל החלפת חלפים ,על אף שימוש ופעולה רגילים, בתקופת האחריותהתקלקל  ,דעתנו
 .שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלפים חדשים ומקוריים

 .והאחריות מוגבלת למכשיר החשמלי ואינה כוללת אחריות מעבר ל .3
פלסטיק ורשתות וכמו כן על שברים ופגעי פח , זכוכית, מנורות: האחריות לא תחול על .4

או נזק שנגרם משימוש בחומרי ניקוי /צבע ו, חלודה, תיקוני פח, י הובלה"שנגרמו ע
 .האסורים על פי הוראות השימוש

  .בתשלום  תעשה או מייבש כביסהתנור ,התקנה למוצרי כיריים/ הדרכה .   5      
אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו  .6

 . השבתות וחגים לא יבואו במניין התקופה. הקריאהמתאריך שעות 72מיועד המוצר תוך 
אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכל  .7

 :אחד מן המקרים
a. י שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר "הקלקול נגרם ע

 .י כוח עליון"או שנגרם נזק ע
b. בשעה שאנו לא הפרנו את  י אדם שלא הוסמך לכך על ידנו "המוצר תוקן או ע

 .י אדם שלא הוסמך על ידינו"או שהוכנסו בו שינויים ע, התחייבותנו
c. או עושה , שליחו, חריות זוי נותן א"הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא ע

 .מטעמו
d. השכרה או שימוש ברשות הרבים, אם נעשה שימוש במכשיר למטרות מסחריות. 

 ימים על העברת 14יודיע לנו בעל התעודה תוך , במקרה של העברת הבעלות על המוצר .8
האחריות לפי תעודה זו תימשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום . הבעלות לאדם אחר

 .אחריותתקופת ה
 



 ,ה/ה נכבד/לקוח
 .הננו מברכים על קנייתך ומקווים שהמכשיר שרכשת יהווה מקור הנאה לשנים רבות

,מלא את כל הפרטים על גבי הגלויה המצורפת ושלח אותה אלינו מיד עם רכישת המוצר, אנא
 .על מנת שנוכל לשרתך במסגרת האחריות המגיעה לך

.ת האחריותבצמידות לתעודאנא שמור את חשבונית הקנייה 
___________________: תוצרת____________________  : סוג המוצר

_________________: שנת יצור________________________   : דגם

____________________________________________: מספר סידורי

_____________: תוקף אחריות עד_________________  : תאריך רכישה

_______________________________:קום רכישת החנותמ

_______________________!): חובה(חתימה וחותמת המוצר 

*תעודה זו נשארת בידי הלקוח * 
--------------------------------------------------------------------------------------גזור ושלח

מ"ם בעקופרשולץ מוצרים ביתיי: לכבוד
   :פרטי המכשיר

 _____________: דגם__________________ : סוג המוצר
____________________________________________: מספר סידורי
 _____________: תוקף אחריות עד_________________  : תאריך רכישה

 _____________: חותמת+ חתימה __ ____________:מקום רכישת החנות

________________________: שם הלקוח: י הלקוחפרט
 ____________________________________: כתובת
 ______________: פלאפון________________  : טלפון

 * יום מתאריך הרכישה14יש לשלוח את הספח תוך * 

שירות בנושאי לפניות הארץ(טלפון ) :כל
בע קופרשולץ מ"חברת

1-700-70-41-22
בע ביתיים מוצרים קופרשולץ 75707צ"ראשל, 5סחרוב' מרח,  513859546. פ.ח, מ"אנו

החשמליאח, 03-9615528: פקס03-9615525: טלפון המוצר של התקינה לפעולתו בזה ראים
דלהלן לתנאים :בהתאם

מיום.1 החל היא האחריות יום_____ ___תקופת האחריות(______ ___ועד תקופת ).להלן
לתקן.2 מתחייבים קאנו במוצרכל חלק/ולקול כל להחליף תמורהאו שיקול, ללא פי על אשר

האחריותהתקלקל,דעתנו רגילים, בתקופת ופעולה שימוש אף חלפים,על החלפת כולל
ומקוריים חדשים בחלפים המוצר לתיקון דרושים .שיהיו

ל.3 מעבר אחריות כוללת ואינה החשמלי למכשיר מוגבלת .והאחריות
על.4 תחול לא פח, זכוכית, מנורות: האחריות ופגעי שברים על כן וכמו ורשתות פלסטיק

ע הובלה"שנגרמו פח, י ו, חלודה, תיקוני ניקוי/צבע בחומרי משימוש שנגרם נזק או
השימוש הוראות פי על .האסורים

כיריים/ הדרכה.   5 למוצרי כביסהתנור,התקנה מייבש .בתשלוםתעשהאו
שלשמו.6 העיקרי השימוש את מונע הקלקול בהם במקרים המוצרים את לתקן מתחייבים אנו

תוך המוצר התקופה.הקריאהמתאריךשעות72מיועד במניין יבואו לא וחגים .השבתות
בכל.7 התיקון בהוצאות ישא המכשיר ובעל תמורה ללא המוצר את לתקן מתחייבים אנו אין

המקרים מן :אחד
a.ע נגרם המוצר"הקלקול לרוכש בכתב שנמסרו השימוש הוראות את הנוגד שימוש י

ע נזק שנגרם עליון"או כוח .י
b.ע או תוקן ידנו"המוצר על לכך הוסמך שלא אדם אתי הפרנו לא שאנו בשעה

ע, התחייבותנו שינויים בו שהוכנסו ידינו"או על הוסמך שלא אדם .י
c.ע שלא ברשלנות או בזדון נגרם א"הקלקול נותן זוי עושה, שליחו, חריות או

.מטעמו
d.מסחריות למטרות במכשיר שימוש נעשה הרבים, אם ברשות שימוש או .השכרה

המוצר.8 על הבעלות העברת של תוך, במקרה התעודה בעל לנו העברת14יודיע על ימים
אחר לאדם תום. הבעלות עד המוצר על הבעלות רוכש לטובת תימשך זו תעודה לפי האחריות

ה .אחריותתקופת



OPERATING AND INSTALLATION 

INSTRUCTIONS OF 

FREESTANDING MIXED COOKER

6363WIX
6363WW



Dear Customer, 

Our goal is to offer you products with high quality that exceed your expectations. 
Your appliance is produced in modern facilities carefully and particularly tested for 
quality. 

This manual is prepared in order to help you use your appliance that is manufactured 
by the most recent technology, with confidence and maximum efficiency. 

Before using your appliance, carefully read this guide that includes the basic 
information for right and safe installation, maintenance and use. Please contact to 
the nearest Authorized Service for the installation of your product.

Declaration of conformity
We declare that our products meet the applicable European 
Directives, Decisions and Regulations and the requirements 
listed in the standards referenced.
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1. BRIEF PRESENTATION OF PRODUCT

List of Components:

1- Lid        
2- Cooktop         
3- Control Panel 
4- Oven Door Handle
5- Drawer Cover  
6- Adjustable Feet    
7- Oven Door           
8- Oven Tray
9- Wire Grid

10- Grill 
11- Oven Lamp
12- Semi-Rapid Burner
13- Rapid Burner
14- Auxillary Burner 
15- Pan Support
16- Semi-Rapid Burner
17- Wok Burner

   MODEL     DEPTH    WIDTH    HEIGHT
                      (cm)          (cm)           (cm)

YK 66           60            60          85/90

10

11

4

5 67

8

9

1

2

3
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2. WARNINGS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND COMPLETELY BEFORE USING YOUR 
APPLIANCE, AND KEEP IT IN A CONVENIENT PLACE FOR REFERENCE WHEN NECESSARY.

THIS MANUAL IS PREPARED FOR MORE THAN ONE MODEL IN COMMON. YOUR APPLIANCE 
MAY NOT HAVE SOME OF THE FEATURES THAT ARE EXPLAINED IN THIS MANUAL. PAY 

ATTENTION TO THE EXPRESSIONS THAT HAVE FIGURES, WHILE YOU ARE READING THE 
OPERATING MANUAL.

General Safety Warnings

- This appliance can be used by children aged 
from 8 years and above and persons with 
reduced physical, sensory or mental capabilities 
or lack of experience and knowledge if they 
have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way 
and understand the hazards involved. Children 
shall not play with the appliance. Cleaning and 
user maintenance shall not be made by children 
without supervision. 
- WARNING: The appliance and its accessible 
parts become hot during use. Care should be 
taken to avoid touching heating elements. 
Children less than 8 years of age shall be kept 
away unless continuously supervised.  
- WARNING: Unattended cooking on a hob with 
fat or oil can be dangerous and may result in 
fire. NEVER try to extinguish a fire with water, 
but switch off the appliance and then cover 
flame e.g. with a lid or a fire blanket. 
- WARNING: Danger of fire: do not store items 
on the cooking surfaces.  
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2. WARNINGS

- WARNING: If the surface is cracked, switch off 
the appliance to avoid the possibility of electric 
shock. 
- For hobs incorporating a lid, any spillage 
should be removed from the lid before opening. 
And also the hob surface should be allowed to 
cool before closing the lid. 
- The appliance is not intended to be operated 
by means of an external timer or separate 
remote-control system.  
- WARNING: In order to prevent tipping of the 
appliance, the stabilizing brackets must be 
installed. (For detail information please read the 
anti-tilting kit set guide.)
- During use, the appliance becomes hot. Care 
should be taken to avoid touching heating 
elements inside the oven.  
- During use, handles held for short periods in 
normal use can get hot. 
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp 
metal scrapers to clean the oven door glass and 
other surface since they can scratch the surface, 
which may result in shattering of the glass or 
damage to the surface.
- Do not use steam cleaners for cleaning the 
appliance. 
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2. WARNINGS

- WARNING: Ensure that the appliance is 
switched off before replacing the lamp to avoid 
the possibility of electric shock.  
- CAUTION: Accessible parts may be hot when 
the cooking or grilling is in use. Young children 
should be kept away.
• Your appliance is produced in accordance with  all applicable local and international standards and 
regulations.
• Maintenance and repair work must be made only by authorized service technicians. Installation and 
repair work that is carried out by unauthorized technicians may endanger you. It is dangerous to alter 
or modify the specifications of the appliance in any way.
• Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (nature of the gas and gas pressure 
or electricity voltage and frequency) and the requirements of the appliance are compatible. The 
requirements for this appliance are stated on the label.
• CAUTION: This appliance is designed only for cooking food and is intended for indoor domestic 
household use only and should not be used for any other purpose or in any other application, such 
as for non-domestic use or in a commercial environment or room heating.
• Do not try to lift or move the appliance by pulling the door handle.
• This appliance is not connected to a combustion products evacuation device. It shall be installed 
and connected in accordance with current installation regulations. Particular attention shall be given 
to the relevant requirements regarding ventilation. 
• If after 15 s the burner has not lit, stop operating the device and open the compartment door and/or 
wait at least 1 min before attempting a further ignition of the burner. 
• These instructions are only valid if the country symbol appears on the appliance. If the symbol does 
not appear on the appliance, it is necessary to refer to the technical instructions which will provide 
the necessary instructions concerning modification of the appliance to the conditions of use of the 
country. 
• All possible security measures have been taken to ensure your safety. Since the glass may break, 
you should be careful while cleaning to avoid scratching. Avoid hitting or knocking on the glass with 
accessories.
• Ensure that the supply cord is not wedged during the installation. If the supply cord is damaged, it 
must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to 
prevent a hazard.
• While the oven door is open, do not let children climb on the door or sit on it.

Installation Warnings

• Do not operate the appliance before it is fully installed.
• The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer is 
notresponsible for any damage that might be caused by defective placement and installation by 
unauthorized people. 
• When you unpack the appliance, make sure that it is not damaged during transportation. In case of 
any defect; do not use the appliance and contact a qualified service agent immediately. As the 
materials used for packaging (nylon, staplers, styrofoam...etc) may cause harmful effects to children, 
they should be collected and removed immediately. 
• Protect your appliance against atmospheric effects. Do not expose it to effects such as sun, rain, snow 
etc. 
• The surrounding materials of the appliance (cabinet) must be able to withstand a temperature of min 
100°C. 



During usage  

• When you first run your oven a certain smell will emanate from the insulation materials and the 
heater elements. For this reason, before using your oven, run it empty at maximum temperature for 
45 minutes. At the same time you need to properly ventilate the environment in which the product is 
installed.
• During usage, the outer and inner surfaces of the oven get hot. While opening the oven door, step 
back to avoid the hot steam coming out of the oven. There may be a risk of burns.
• Do not put flammable or combustible materials, in or near the appliance when it is operating.
• Always use oven gloves to remove and replace food in the oven.
• Do not leave the cooker while cooking with solid or liquid oils. They may catch fire on condition of 
extreme heating. Never pour water on to flames that are caused by oil. Cover the saucepan or frypan with 
its cover in order to choke the flame that has occured in this case and turn the cooker off.
• Always position pans over the centre of the cooking zone, and turn the handles to a safe position so they 
cannot be knocked or grabbed.
• If you will not use the appliance for a long time, plug it off. Keep the main control switch off. Also when 
you do not use the appliance, keep the gas valve off. 
• Make sure the appliance control knobs are always in the "0" (stop) position when it is not used.
• The trays incline when pulled out. Be careful not to let hot liquid spill over.
• CAUTION: The use of a gas cooking appliance results in the production of heat, moisture and products 
of combustion in the room in which it is installed. Ensure that the kitchen is well ventilated especially 
when the appliance is in use, keep natural ventilation holes open or install a mechanical ventilation 
device (mechanical extractor hood). 
• Prolonged intensive use of the appliance may call for additional ventilation, for example opening of 
a window, or more effective ventilation, for example increasing the level of mechanical ventilation 
where present. 
• While using the grill burner, keep the oven door open and always use the grill deflector shield 
supplied with the product. Never use the grill burner with the oven door closed. 

• CAUTION: Glass lids may shatter when heated. 
Turn off all the burners before shutting the lid. 
The hob surface should be allowed to cool before closing the lid. 

• When the door or drawer of the oven is open, do not leave anything on it. You may unbalance your 
appliance or break the cover.
• Do not put heavy things or flammable or ignitable goods (nylon, plastic bag, paper, cloth...etc) into 
the drawer. This includes cookware with plastic accessories (e.g. handles).
• Do not hang towels, dishcloths or clothes from the appliance or its handles.

During cleaning and maintenance

• Always turn the appliance off before operations such as cleaning or maintenance. You can do it 
after plugging the appliance off or turning the main switches off.
• Do not remove the control knobs to clean the control panel.

TO MAINTAIN THE EFFICIENCY AND SAFETY OF YOUR APPLIANCE, WE RECOMMEND YOU 
ALWAYS  USE ORIGINAL SPARE PARTS AND TO CALL ONLY OUR AUTHORIZED 

SERVICE AGENTS IN CASE OF NEED.

7

2. WARNINGS
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3. INSTALLATION AND PREPARATIONS FOR USE

This modern, functional and practical cooker, that was manufactured with the parts and materials of 
highest quality, will meet your cooking needs in every aspect. You must surely read this manual so 
that you don't have any problem in future and to be able to have satisfactory results. The following 
information are the required rules for right installation and service processes. It must be read 
especially by the technician who will install the appliance.

       Contact to Authorized Service for installation of your product

      3.1 Environment where your appliance will be installed

•    Your product must be set up and used in a place where it will always have ventilation. 

•    There must be a natural ventilation enough to provide the gas to be used in the environment. 
The average air flow must directly come in through the air holes that will be opened on the walls   
that are opened towards outside. 

2•    These air holes must have at least the effective cross section of 100cm  for fresh air circulation 
(One or more air holes can be opened.). This hole (or holes) must be opened so that they are not 
blocked. Preferably they must be placed close to the bottom and at opposite side of the smokes 
of the burned gases that were emptied. If it seems not possible to open these ventilations in the 
place where the appliance is set up, the needed air can also be obtained through the next room, 
provided that this place is not a bedroom or a dangerous place. In this case this “next room” 
must also be ventilated as required.

Emptying of the Burned Gases from Environment 

The cooking appliances that operate with gas, throw the burned gas wastes out directly to the 
outside or through the cooker hoods that are connected to the a chimney that opens directly to the 
outside. If it seems not possible to install a cooker hood, it is required to set an electric fan on the 
window or wall that has access to fresh air. This electric fan must have the capacity to change the air 
of the kitchen environment  4-5 times of its own volume of air per hour.

!

Air inlet section 
2min. 100cm

Air inlet section 
2min. 100cm

Figure 1 Figure 2
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3. INSTALLATION AND PREPARATIONS FOR USE

Cooker hood 
flue Electrical ventilator

Air inlet section 
2

min. 100cm
Air inlet section 

2
min. 100cm

Figure 3 Figure 4

     3.2 Installation of product

There are some factors that must be paid attention to while installing your product. Surely be very 
careful to while installing your product. Pay attention to our below instructions in order to be able 
to prevent any problems and/or dangerous situations that may occur later.

•    The appliance can be placed close to other furniture on condition that in the area where the 
oven is set up, the furniture's height does not exceed the height of the cooker panel.

•    Pay attention not to place it near the refrigerator, there must be no flammable or inflammable 
materials such as curtain, waterproof cloth, etc. that will begin to burn quickly.

•    It is required that there must be least a 2cm blank space around the product for air circulation.

•    The furniture close to product must be manufactured resistant to temperatures up to 80°C.

•    If the kitchen furniture are higher than the cooktop, it must be at least  10cm away from the 
cooker's side.

The minimum heights from the pan support and wall cupboards to cooker hoods with fan over the 
product, are shown in figure 5. Thus, the cooker hood must be at minimum 65cm height from the 
pan support. If there is no cooker hood, this height must not be less than 70cm.

Figure 5
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3. INSTALLATION AND PREPARATIONS FOR USE
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      3.3 Adjustment of feet

Your product stands on 4 adjustable feet. When the product is 
placed where to be used, check if the product is balanced. If it 
is not balanced, you can make the adjustment by turning the 
feet clockwise if required. It is possible to raise the appliance 
maximum 30mm by the feet. If the feet are adjusted 
appropriately, it is required not to move the appliance by 
dragging, it should be moved by lifting it up.

    
      3.4 Gas connection

Assembly of gas supply and leakage check

The connection of the appliance should be performed in accordance with local and international 
standards and regulations applicable. You can find the information related to appropriate gas types 
and appropriate gas injectors on technical data table. If the pressure of used gas is different than 
these values stated or not stable in your area, it may be required to assemble an available pressure 
regulator on the gas inlet. It is certainly required to contact to the authorized service to make these 
adjusments. 
 
The points that must be checked during flexible hose assembly

If the gas connection is made by a flexible hose that is fixed on the gas inlet of appliance, it must be 
fixed by a pipe collar as well. Connect your appliance with a short and durable hose that is as close 
as possible to the gas source. The hose's permitted maximum lenght is  1.5m. The hose that brings 
gas to the appliance must be changed once a year for your safety.

0The hose must be kept clear from areas that may heat up to temperatures in excess of 90 C. The 
hose must not be ruptured, bent or folded. It must be kept clear of sharp corners, moving things, 
and should not be defective. Before assembly, it must be checked whether there is any production 
defect.

As gas is turned on, all connection parts and hose must be checked with soapy water or leakage 
fluids. Do not use naked flame to check gas leakage. All metal components used during gas 
connection must be clear of rust. Also check the expiry dates of components to be used. 

The points that must be checked during fixed gas connection assembly

To assemble a fixed gas connection (gas connection made by threads, e.g. a nut), there are different 
methods used in different countries. The most common parts are already supplied with your appliance. 
Any other part can be supplied as spare part.

During connections always keep the nut on the gas manifold fixed, while rotating the counter-part. Use 
spanners of appropriate size for safe connection. For all surfaces between different components,

Figure 6
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 always use the seals provided in the gas conversion kit. The seals used during connection should 
also be approved to be used in gas connections. Do not use plumbing seals for gas connections.

Remember that this appliance is ready to be connected to gas supply in the country for which it has 
been produced. The main country of destination is marked on the rear cover of the appliance. If you 
need to use it in another country, any of the connections in the figure below can be required. In 
such a case, learn the appropriate connection parts and obtain those parts to perform a safe 
connection.

It is required to call the authorized service to be able to make the gas connections appropriately 
and in compliance with safety standards.

       ATTENTION! Surely do not use any match or lighter for control of gas leakage.

      3.5 Electric connection and safety

During the electric connection, follow the instructions stated in the user manual. 

•    The earthing cable must be connected to the earth terminal.

•    You have to ensure the power cord with suitable insulation to be connected to the power source 
during the connection. If there is no appropriate earthed electric outlet in accordance with 
regulations in the place where the appliance to be installed, contact to our authorized service. 
The earthed electric outlet must be close to the appliance.

•    Do not use an extension cord.

•    The power cord must not touch to the hot surface of the product.

•    In case the cord is damaged, contact Authorized Service to have it changed.

•    Any wrong electric connection may damage your appliance, as well as endangering your safety, 
rendering your guarantee invalid.

!

Seal
Seal

Seal
Hose 
Fitting

Adaptor

Gas Hose
with Collar

Mechanical
Gas Hose

Mechanical
Gas Hose

Mechanical
Gas Hose

Gas Pipe Gas 
Pipe

Gas 
Pipe

Gas 
Pipe

Figure 7
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•    The appliance is adjusted for 230V 50Hz electricity. If the mains electricity is different contact 
your authorized service.
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Figure 8

•    The supply cord should be kept away from hot parts of appliance. Otherwise, the cord may be 
damaged, causing short circuit. 

•    The manufacturer declares that it has no responsibility against any kind of damages and losses 
that are caused by improper connections that are performed by unauthorized people.

      3.6 Gas conversion

Caution : The following procedures must be undertaken by authorized service people.

Your appliance is adjusted to be operated with LPG/NG gas. The gas burners can be adapted to 
different types of gas, by replacing the corresponding injectors and adjusting minimum flame length 
suitable to the gas in use. For this purpose, following steps should be performed: 

Changing injectors:

Hob Burners:

•    Cut off the main gas supply and unplug from the electric mains.

•    Remove the burner cap and the adapter(Figure 9).

•    Unscrew the injectors. For this, use a 7mm spanner(Figure 10).

•    Replace the injector with the ones from the gas conversion kit, with corresponding diameters 
suitable to the type of gas that is going to be used, according to the information chart (which is 
also supplied in the gas conversion kit).

3. INSTALLATION AND PREPARATIONS FOR USE
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Adjusting the reduced flame position:

The flame length in the minimum position is adjusted with a flat screw located on the valve. For 
valves with flame failure device, the screw is located on the side of the valve spindle(Figure 14). For 
valves without flame failure device, the screw is located inside the valve spindle(Figure 15). For 
easier reduced flame adjustment, it is advised to remove the control panel (and microswitch, if 
present) during adjustment.

To determine the minimum position, ignite the burners and leave them on in minimum position. 
Remove the with the help of a small screwdriver fasten or loosen the bypass screw around 90 
angular degrees. When the flame has a length of at least 4mm, the gas is well distributed. Make 
sure that the flame does not die out when passing from the maximum position to the minimum 
position. Create an artificial wind with your hand toward the flame to see if the flames are stable. 

3. INSTALLATION AND PREPARATIONS FOR USE

   Figure 10

Injector

Spanner

  Figure 9

Figure 14 Figure 15
Bypass Screw Screw(inside the hole)

Valve with  flame failure device Valve without  flame failure device

The position the bypass screw must be loosened for conversion from LPG to NG.  For conversion 
from NG to LPG, the same screw must be fastened. Make sure that the appliance is unpluged from 
the electric mains and the gas supply is open. 
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Changing the gas inlet:
 
For some countries, the gas inlet type can be different for NG/LPG gases. In such a case, remove the 
current connection components and nuts (if any) and connect the new gas supply accordingly. In all 
conditions, all components used in gas connections should be approved by local and/or 
international authorities. In all gas connections, refer to the “Assembly of gas supply and leakage 
check” clause explained before.
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      4.1 Use of hob

Ignition of the burners

To determine which knob controls which burner, check the position symbol above the knob.

•     Manual Ignition of the Hob Burners

If your appliance is not equipped with any ignition aid or in case there is a failure in the electric 
network, follow the procedures listed below:

For Hob Burners: To ignite one of the burners, press and turn its knob counter-clockwise so that the 
knob is in maximum position, approach a match, taper or another manual aid to its upper 
circumference. Move the ignition source away as soon as you see a stable flame. 

•     Electrical Ignition 

Electrical ignition of gas burners can be done in two ways; depending on the configuration of your 
appliance.

Ignition Through Hob Valve (micro switch): Press the valve of the burner you want to operate and 
turn the valve in the counterclockwise direction (clockwise for the grill burner) so that the knob is in 
maximum position while keeping the knob pressed. The spark plugs will generate sparks as long as 
you keep the control knob pressed. The micro switch placed under the knob will automatically 
create sparks through the spark plug of the burner. Continue pressing the knob until you see a 
stable flame on the burner.

Flame safety device:

Hob Burners (If your hob is equipped with gas safety device)

Hobs equipped with flame failure device provide security in case of accidentally extinguished flame. 
If such a case occurs, the device will block the burners gas lines and will avoid any accumulation
of unburned gas. Wait 90 seconds before re-igniting an extinguished gas burner.

Ignition by Spark Button: Press the valve of the burner you want to 
operate and turn the valve in the counter-clockwise direction so that the 
knob is in maximum position and with your other hand, press the ignition 
button (Figure 18) at the same time. Press the ignition button 
immediately, because if you wait, a build up of gas may cause the flame to 
spread. Continue pressing the ignition button until you see a stable flame 
on the burner. Figure 18
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      4.1.1 Control of the hob burners

The knob has 3 positions: Off (0), maximum (big flame symbol) and minimum (small flame symbol). 
After you ignite the burner in maximum position; you can adjust the flame length between 
maximum and min. positions. Do not operate the burners when the knob position is between 
maximum and off positions.

After the ignition, check the flames visually. If you see yellow 
tip, lifted or unstable flames; turn the gas flow off, and check 
the assembly of burner caps and crowns (Figure 20). Also, 
make sure that no liquid has flown into the burner cups. If 
the burner flame goes out accidentally, turn the burner off, 
ventilate the kitchen with fresh air, and do not attempt re-
ignition for 90 sec.       

When turning the hob off, turn the knob in the clockwise 
direction so that the knob shows "0" position or the marker 
on the knob points upwards.

Your hob has burners of different diameters. The most economic way of using gas is to choose the 
correct size gas burners for your cooking pan size and to bring the flame to minimum position once 
the boiling point is reached. It is recommended to always cover your cooking pan. 

In order to obtain maximum performance from the main burners, use pots with the following flat 
bottom diameters. Using smaller pots than the minimum dimensions stated below will cause 
energy loss.
Rapid / Wok Burner: 22-26cm     
Semi-rapid Burner: 14-22cm 
Auxiliary Burner: 12-18cm 

    Figure 20

Cap

Crown

Spark
Plug

Burner 
Cup

MAX. positionOFF position

    Figure 19

MODULATEMIN. position
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Make sure that the tips of the flames do not spread out of the outer circumference of the pan,  as 
this may also harm the plastic accessories around the pan (handles etc.).

When the burners are not in use for prolonged periods, always turn the main gas control valve off.

       WARNING:

•    Use only flat pans and with a sufficiently thick base.

•    Ensure that the base of the pan is dry before placing it on the burners.

•    The temperature of accessible parts may be high when the appliance is operating. So it is 
imperative to keep children and animals out of the reach of the burners during and after 
cooking.

•    After use, the hob remains very hot for a prolonged period of time, do not touch it and do not 
place any object on top of the hob.

•    Never place knives, forks, spoons and lids on the hob as they will get hot and could cause 
serious burns.

          4.2. Use of Hotplates 

There are 2 types hotplates 
 
•     Standard hotplate 
 
•     Rapid hotplate (which is marked by the red dot on the    

hotplate surface) 

These hotplates are controlled by a 6 position switch. 

By switching the control knob to one of these positions the 
hotplate can be operated. Near each hob control knob, there is 
a small diagram that shows which hotplate is controlled with 
that knob.  On/off light on the control panel shows if any of the 
hotplates are in use. 

Figure 21

!

    Figure 15
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       Warning: 

When the operating for the first time or whenever the hotplate has not been used for a prolonged 
time it is necessary to eliminate any humidity which may have accumulated around the electrical 
elements of the plate by operating the hotplate on its lowest setting for about 20 minutes. 

•    Use only flat pans and with a sufficiently thick base. 

•    Never use a pan with a smaller diameter than of the hotplate. 

•    Ensure that the base of the pan is dry before placing it on the hotplate. While the hotplate is in 
operation, it is important to ensure that the pan is centered correctly above the hotplate.

!

Hotplate Knob Position - Function

0  Off position

1  To melt butter etc. and to warm small quantities of liquid.

2  To warm bigger quantities of liquid. To prepare creams and sauces.

3  To defrost food for cooking

4  To cook delicate meat and fish

5  To roast meat and steak

6  To boil big quantities of liquid or to fry.

CORRECT INCORRECT
circular saucepan base

INCORRECT
 saucepan’s base had not settled

INCORRECT
small saucepan diameter

    Figure 16

•    Never operate the hob without pans on the hotplate. 
 
•    The temperature of accessible parts maybe high when the appliance is operating. So it is 

imperative to keep children and animals out of the reach of the hotplate during and after the 
operation. 

 
•    If you note a crack on the hotplate it must be immediately switched off and replaced. 
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Oven Functions

* The functions of your oven may be different due to the model of your product.

    Figure 15

    Figure 15

•    Select the function using the oven function control 
knob. The oven light(if avaliable) will come on. The 
details of the oven functions 

•    Select the temperature using the temperature 
control knob.  The oven temperature indicator light, 
above the temperature knob on the control panel, 
will glow until the oven has reached the set 
temperature, and then it will go out. 

•    When you have finished cooking, turn the function 
and temperature control knobs to the off O  
position.

      Note:  the oven cooling fan comes on automatically 
at different stages of the cooking cycle. It blows out 
warm air above the door. When the oven is turned 
off, the cooling fan may stay on until the oven cools 
down.

4.1.2 Control of the Oven

Defrost Function

The oven's warning lights will be turned on, the fan starts operating. 

To use the defrost function, take your frozen food and place it in the oven on a shelf placed in the 
third slot from the bottom. It is recommended that you can place an oven tray under the 
defrosting food, to catch the water accumulated due to melting ice. This function will not cook or
bake your food, it will only help to defrost it.
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Grilling Function

The oven's thermostat and warning lights will be turned on, the grill heating element will start 
operating. 

The function is used for grilling and toasting foods, use the upper shelves of oven. Lightly brush 
the wire grid with oil to stop foods sticking and place foods in the center of the grid. Always place
a tray beneath to catch any drips of oil or fat. It is recommended to pre-heat the oven about 10 
minutes.

Warning: When grilling, the oven door must be closed and the oven temperature should be 
0adjusted to 190 C.

Static Cooking Function

The oven's thermostat and warning lights will be turned on, the lower and upper heating 
elements will start operating. 

The static cooking function emits heat, ensuring even cooking of the lower and upper food. This is 
ideal for making pastries, cakes, baked pasta, lasagne and pizza. Prehating the oven for 10 minutes
is recommended and it is best to cook on only one shelf at a time in this function.

Turbo Function

The oven's thermostat and warning lights will be turned on, the ring heating element and fan will 
start operating. 

The turbo function evenly disperse the heat in the oven. All foods on all racks will be cooked 
evenly. It is recommended to pre-heat the oven about 10 minutes.

Fan Function

The oven's thermostat and warning lights will be turned on, the upper and lower heating 
elements and fan will start operating.  

This function is very good for obtaining results in baking pastry. Cooking is carried out by the lower 
and upper heating element within the oven and by the fan providing air circulation, which will 
give a slight grill effect to the food. It is recommended to pre-heat the oven about 10 minutes.

Grill and Fan Function

The oven's thermostat and warning lights will be turned on, the grill heating element and fan will 
start operating.

The function is ideal for thicker foods when grilling, use the upper shelves of oven. Lightly brush 
the wire grid with oil to stop foods sticking and place foods in the center of the grid. Always place
a tray beneath to catch any drips of oil or fat.

Warning: When grilling, the oven door must be closed and the oven temperature should be 
0adjusted to 190 C.
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Use of mechanical timer 

Timers

Manual Operation:

When you set the timer button to the position indicating M as 
shown on the picture, you can continuously run your oven. 
When the timer button is in 0 position the oven will not 
operate.

Operating by adjusting the time:

Set the desired cooking time by turning timer button to a 
certain time range between 0 - 100 minuted. At the end of 
this time period, the oven will stop working and the timer will 
give an audible warning once. 
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      4.2 Accessories used in oven

•    The product already supplied with accessories. You can also use accessories you purchase from 
the market, but they must be heat and flame resistant. You can also use glass dishes, cake 
molds, special oven trays that are appropriate for use in oven. Pay attention to the using 
instructions by the manufacturer of those acessories.

•    In case small size dishes are used, place the dish onto the wire grid, as it will completely be on 
the middle part of the grid.

•    If the food to be cooked does not cover the oven tray completely, if the food is taken from the 
deep freezer or the tray is being used for collection of food's juices that flow during grilling, the 
form changes can be observed in the tray because of the high heat that occur during cooking or 
roasting. The tray will return to its old form only when the tray cool down after cooking. This is a 
normal physical event that occurs during heat transfer.

•    Do not leave glass tray or dish in cold environment right away after cooking in glass tray or dish. 
Do not put onto cold and wet surfaces. Place on a dry kitchen cloth or dish cross, ensure it to 
cool slowly. Otherwise the glass tray or dish may be broken.

•    If you will grill in your oven; we recommend you to use the grid that was given in tray together 
with product (If your product includes this material). If you will use the big wire grid; put a tray 
onto one of the lower shelves for fat to be collected. Also put some water into it for ease of 
cleaning.

•    As explained in the corresponding clauses, never attempt to use the gas operated grill burner 
without the grill protection lid. If your oven has a gas operated grill burner, but the grill heat 
shield is missing, or if it is damaged and cannot be used, request a spare part from the nearest 
service.

22
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Oven Accessories

Wire grid is used to grill or to place different cookwares on it.
To locate the wire grid correctly in the cavity, put it to any rack and 
push it up to the end.

Wire grid 

Shallow tray is used to bake pastry such as flans etc.
To locate the tray correctly in the cavity, put it to any rack and 
push it up to the end.

Shallow Tray

* The accessories of your oven may be different due to the model of your product.

Oven Cavity

Rack positions for molded racks Rack positions for wire racks 

5. Rack
4. Rack
3. Rack
2. Rack
1. Rack

5. Rack
4. Rack
3. Rack
2. Rack
1. Rack

WARNING- Fit the grid correctly 
into any correspondingrack in the 
oven cavity and push it to the end.

Drawers

Flap drawer
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Hob Accessories

Place coffee adaptor on the Auxiliary burner grid when small 
is being used to prevent the cookware from tipping over.

Coffee Adaptor

Wok adaptor should be placed on the pan support of wok burner.
WARNING: Using wok pans without wok adaptor may cause the burner 
to malfunction.
Please do not use wok adaptor with flat-bottomed saucepans.  Likewise, 
do not use convex-bottomed saucepans without the wok adaptor.

Wok Adaptor

CORRECT INCORRECT
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     5.1 Cleaning

Be sure that all control switches are off and your appliance cooled before cleaning your oven. Plug 
off the appliance. Check whether they are appropriate and recommended by the manufacturer 
before using the cleaning materials on your oven. As they may damage the surfaces, do not use 
caustic creams, abrasive cleaning powders, thick wire wool or hard tools. In case the liquids that 
overflow around your oven burn, the enameled parts may be damaged. Immediately clean  the 
overflown liquids.

Cleaning of oven 

The inside of enameled oven is cleaned in the best way when the oven is warm. Wipe the oven 
with a soft cloth that had been soaked in soapy water after each use. Later wipe it with a wet cloth 
once more and then dry it. It may be required to use a liquid cleaning material from time to time 
and make a complete cleaning. Do not clean with dry/powder cleaners or steam cleaners.

Catalytic cleaning

Catalytic cleaning involves a coating, which is applied to the oven cavity. The catalytic liners 
eliminates small grease residues during at high cooking at high temperatures. If  grease residues 

0after cooking, these can be eliminated with the oven empty at 250 C for one hour. There are 
limitations. They don’t clean the whole cavity, it’s dependent on where the liners are placed; the 
base is enamel and the door window is glass both of which still need to be cleaned using household 
cleaners. 

Cleaning of Glass lid 

In order to be able to clean the glass lid, use a glass cleaner. Then rinse, dry it with a dry cloth.

 

Removal of wire shelf Removal of catalytic panel

1

2

To remove the wire 
rack;
 
Pull the wire 
rack as shown in 
the picture. After 
releasing it from 
clips(1), lift it up(2).

To remove the 
catalytic liner;
 
Remove screws 
on the each 
catalytic liners.
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Removal of oven door

Saddle
bracket Recessed

form

1

2

3

To remove the oven door;

•    Open the oven door(1).

•    Open the saddle bracket up to end position(2).

•    Close the door till it almost reaches to the full 
rdclosed position as shown in 3  figure and 

remove the door by pulling it towards yourself.

NOTE: To re-assemble the door follow the opposite 
rules of removal.

         Please pay attention that the recessed forms 
should be positioned properly on the hinge 

ndcounterparts as shown on 2  figure.  

!

Cleaning of Gas Cooker - Hob Part

•    Lift up the pan supports, caps and crowns of hob burners(Figure 16). 

•    Wipe and clean the back panel with a soapy cloth. 

•    Wash the caps and crowns of hob burners and rinse them. Do not leave them wet, immediately 
dry them with paper cloth.

•    After cleaning, make sure that you re-assemble the parts correctly.

•    Do not clean any part of the hob with metal sponge. It causes the surface be scratched.

•    The pan support top surfaces may be scratched in time due to usage. These parts will not get 
rusted and it is not a production fault.

•    During cleaning of the hob plate, make sure that no water flows inside the burner cups, as this 
may block the injectors. 



Burner Caps: 

Periodically, enameled pan support, enameled covers, burner heads must be washed with soapy 
warm water rinsed and dried. After drying them thoroughly, replace them correctly. 

Enamelled Parts: 

In order to keep them a new, it is necessary to clean them frequently with mild warm soapy water 
and then  dry with cloth. Do not wash them while hot and never use abrasive powders or abrasive 
cleaning materials. Do not leave vinegar, coffee, milk, salt, water, lemon, or tomato juice to remain 
in contact with enameled parts for long periods of time. 

Stainless Steel: 

Stainless steel parts must be cleaned frequently with mildly warm soapy water and a soft sponge 
and then dry with a soft cloth. Do not use abrasive powders or abrasive cleaning  metarials. Do not 
leave vinegar, coffee, milk, salt, water, lemon or tomato juice to remain in contact with stainless 
steel parts long periods of time. 

      5.2 Maintenance

Change of Oven Lamp  
At first plug the product off from electric supply and make sure that the product is cool. Remove 
the bulb after removing the glass lens. Assemble the new bulb resistant to 300°C to the place of 
the bulb that you removed (230 V, 25 Watt, Type E14). Place the glass lens. Your product will be 
ready for use after this process. 

The lamp design is specific for the use in household cooking appliances and it is not suitable for 
household room illumination.                                                                                                                                                                       

Other Controls 
Periodically check the gas connection pipe. Even if any simple abnormality is felt, inform the 
technical service to have it changed. We recommend the gas connection parts to be changed once 
a year. If any abnormality is felt while operating the control knobs of cooker, contact to the 
authorized service.
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     6.1 Basic troubleshooting before contacting service 

If the oven does not operate :

•     The oven may be plugged off, there has been a black out.

If the oven does not heat :

•     The heat may be not adjusted with oven's heater control switch.

If the interior lighting lamp does not light :

•     The electricity must be controlled. It must be controlled whether the lamps are defective. If 
they are defective, you can change them as following the guide.

Cooking (If lower-upper part does not cook equally):

•     Check the shelf locations, cooking period and heat values according to the manual.

The hob burners do not operate correctly : 

•     Check if the burner parts are correctly assembled(especially after cleaning).

•     The gas supply pressure may be too low/high. For appliances working with bottled LPG, the 
LPG cylinder may be depleted.

Except these, if you still have any problem with your product, please call to the Authorized 
Service.

      6.2 Information related to transport

If you need any transport; keep the original case of product and carry it with its original case when 
needed to be carried. Follow the transport signs on packaging. Tape the cooker on upper parts, 
caps and crowns and pan supports to the cooking panels. Place a paper between the upper cover 
and cooking panel, cover the upper cover, then tape it to the side surfaces of oven. Tape cardboard 
or paper onto the front cover on interior glass of oven as it will be suitable to the trays, for the wire 
grid in your oven not to damage to the oven door during transport. Also tape the oven door to the 
side panels. 

If you do not have the original packaging; prepeare a carriage box so that the appliance, especially  
external surfaces (glass and painted surfaces) of oven is protected against external threats.

28

6. SERVICE AND TRANSPORT



29

INJECTOR TABLE

G30 28-30 mbar   8,3 kW 604g/h
I3B/P     IL       Clase: 1

LPG
G30 28-30 

mbar
MEDIUM BURNER
DIA. of INJECTOR (1/100mm) 65

NOMINAL RATING (KW) 1,75

CONSUMPTION 127,2 g/h

MEDIUM BURNER
DIA. of INJECTOR (1/100mm) 65

NOMINAL RATING (KW) 1,75

CONSUMPTION 127,2 g/h

SMALL BURNER
DIA. of INJECTOR (1/100mm) 50

NOMINAL RATING (KW) 1

CONSUMPTION 72,7 g/h

WOK BURNER
DIA. of INJECTOR (1/100mm) 98

NOMINAL RATING (KW) 3,8

CONSUMPTION 276,3 g/h



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product 
may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to 
the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic 
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help 
prevent potential negative consequences for the environment and human 

health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of 
this product. For more detailed information about recyling of this product, 

please contact your local city office, your household waste disposal service or 
the shop where you purchased the product.

imreng
Text Box
52203915
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