
                                

  

  

 

 הוראות הפעלה

 פרוליטי  לתנור

Kuppersbusch 

 

 

EEBP 6750.0  

 
 

  

   

  

  

 



 לפני שימוש ראשון 

 ניקוי ראשוני

 הרחק את האריזה , נקה  את תא האפיה, התבניות, והמסילות עם מטלית לחה ומעט חומר ניקוי.

 ור בורר מצבי הפעולה לחום עליון ותחתון.סגור את דלת התנור , כוון את כפת

 דקות ללא מזון. אווררו היטב את המטבח. 20השאר את התנור פועל במשך 

 

 הוראות בטיחות

 * יש לבצע חיבור לחשמל רק על ידי חשמלאי מוסמך, תוך הקפדה על כללי זהירות מתאימים.

 ל.* שקע התנור חייב להיות מחובר לארקה לפי הכללים של חברת החשמ

 * תנור קופרבוש נבנה תוך הקפדה על דרישות הבטיחות.

 ל בתקלות התנור יבוצע רק ע"י טכנאי מורשה של חברת "קופר יבוא בע"מ"ופי* ט

 * לפני כל טיפול בתנור יש לנתקו מהחשמל.

 * שטח פני התנור מתחמם בזמן האפיה, יש להרחיק ילדים מהתנור.

 * אל תחמם ארוחה בכלי סגור )סיר לחץ(.

 אל תחמם חימום יתר נוזלים המכילים אלכוהול מחשש להתלקחות. *

 * אזהרה ! בפתיחת דלת התנור הזהר לבל יתפסו אצבעותיך בצידי הדלת או המגרה.

 * יש להרחיק כבלים של מכשירים חשמליים מהתנור.

 * אין לאחסן בתאים כל דבר היכול לגרום נזק במידה והתנור יופעל שלא במתכוון.

 הג במשנה זהירות כאשר מטפלים בתנור חם.* יש להתנ

 * אין לרפד את התנור בנייר אלומיניום ואין להניח נייר אלומיניום בתחתית התא, נזק עלול  

 להיגרם לציפוי האמאייל.   

 * שימוש בגריל עם דלת תנור סגורה.

 * כתמי פירות הנוטפים מעוגה עלולים לגרום לכתמים קשים לניקוי.

 תנור לחימום הבית.* אין להשתמש ב

 * חימום יתר של שומנים יכול להציתם , לכן בהכנת ארוחות עתירות שומן השאר את התנור תחת השגחה .

 * אין להשתמש בכבל מאריך, יש לחבר את תקע התנור ישירות לשקע שבקיר בכל מקרה יש     

 להזמין חשמלאי  מוסמך על מנת להסדיר חיבור מתאים ובטוח.   

 יל את התנור אך ורק לפי הוראות השימוש.* יש להפע

 * לפני ניקוי התנור חייבים לנתקו מזרם החשמל ע"י הוצאת התקע מהשקע ולהקפיד שהידיים         

 יהיו יבשות וכן שהרצפה עליה עומדים תהיה יבשה )לא יחפים(.   

 * הרחיקו את הילדים מהתנור בעת פעולתו.

 

  אזהרה

 ום או תבנית אלומיניום בתחתית תא אפייה על האמאייל .* אין להניח נייר אלומיני

 ואין להניח סיר ישירות על האמאייל בתחתית תא האפייה.  

 מצב זה יכול להחזיר את החום לתחתית התנור ולגרום נזק לארון.  

 כמו כן יכול להיווצר נזק לאמאייל בתחתית תא האפייה. נזק זה אינו מכוסה בתעודת האחריות.   

 יש להמנע משימוש בתבניות מבריקות )נירוסטה ואלומיניום( החזרת החום על ידי התבנית*    

 אריך את התהליך.העלולה לפגוע בתהליך הבישול והאפייה כמו גם ל     

 

 .הרחיקו את הילדים מהתנור בעת פעולתו 

 

 

 
אם פתיל הזינה ניזוק , כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י טכנאי 

 מוסמך מטעם היבואן בלבד.

 



 ניקוי פרוליטי

 .סכנת פציעה, שריפה, אדים המדיפים חומרים רעילים במצב פרוליטי

  לפני שאתם מתחילים ניקוי פרוליטי או משתמשים במכשיר בפעם הראשונה אנא וודאו שאתם

 מוציאים מהתנור:

 .שאריות אוכל, שמן או גריז 

 .אביזרים נלווים )כולל מדפים, מסילות המדפים ועוד(, בפרט כל סיר, מחבת מגש ועוד 

 .קראו את כל ההוראות לביצוע ניקוי פרוליטי 

 כשיר במשך תהליך הניקוי. המכשיר מתחמם ונפלטים אדים חמים מהאוורור הרחיקו ילדים מהמ

 של מכשיר.

 רטורה גבוהה במיוחד ועלול לפלוט אדים המכילים  פניקוי פרוליטי זה תהליך שמתרחש בטמ

 רי ייצור של המכשיר ולכן מומלץ:ומוחאוכל  ותשארי

 .לאפשר אוורור במהלך הניקוי ואחריו 

 מוש הראשון בתנור בטמפרטורה גבוהה ואחריו.לאפשר אוורור במהלך השי 

  שלא כמו בני אדם, ציפורים וזוחלים עלולים להיות רגישים במיוחד לחומרים הנפלטים כתוצאה

 מהניקוי הפרוליטי.

 .הרחיקו חיות )במיוחד ציפורים( מאזור המכשיר במהלך הניקוי ואחריו 

  בטמפרטורה גבוהה הרחיקו חיות מאזור המכשיר במהלך השימוש הראשון בתנור

 ואחריו.

 באזור המכשירהמתרחשים להיות רגישות במיוחד לשינויי הטמפרטורה ות חיות קטנות עלול 

 במשך תהליך הניקוי.

  כלים העשויים טפלון עלולים להינזק כתוצאה מהטמפרטורה הגבוהה במהלך תהליך הניקוי

 הפרוליטי ובנוסף עלולים לפלוט חומרים מסוכנים לאוויר.

  מבישול אינם מזיקים לבני אדם כולל תינוקות או  \שנפלטים כתוצאה מהניקוי הפרוליטי האדים

 אנשים בעלי בעיות בריאותיות.

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 תיאור המכשיר
 מבט כללי

 

 . פאנל ההפעלה1

 תוכניות הפעלהצג, . 2

 . שקע לחיישן הטמפרטורה3

 . גוף חימום4

 . תאורה5

 . מאוורר6

 . תמיכת מדפים )נשלף(7

 מיקום המדפים .8

 

 

 

 

 

 

 אביזרים נלווים

 

 שת אפיהר

 

 

 ) אופציה ( מסילות נשלפות                                   מגש אפיה

 

 

 

 

 צלייהל / גריללתבנית 

 

 

  חיישן טמפרטורה

 

 

 

 

 

 



 פאנל הפעלה

 

 תכניות הפעלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השתמשו בכפתורים על מנת לתפעל את המכשיר    

 פעולה ונקציהפ סמל 

 הצגת המצב הנוכחי בו מוגדר המכשיר תצוגה  1

2 
 

 הפעלת וכיבוי המכשיר הפעלה/כיבוי

3 

 

פונקציות חימום 

 או עזרה בבישול

לחצו על הכפתור פעם אחת בכדי לבחור בפונקציית חימום או בעזרה 

 בבישול. לחצו שוב כדי לשנות את בחירתכם.

שניות.  3צו על הכפתור ככדי להדליק ולכבות את התאורה לח

 באפשרותכם להדליק את האור גם כשהמכשיר כבוי.

4 
 

תכנית פעולה 

 מועדפת

מתאפשרת זו כהפעולה המועדפת עליכם. בצורה  תלשמירת תכני

 לכם גישה מהירה יותר לתוכנית המועדפת.

5 

 

הגדרת 

 טמפרטורה

להגדרת טמפרטורה או הצגת הטמפרטורה הנוכחית של המכשיר. 

-שניות בכדי להפעיל או לכבות את הפונקציה 3-ו על הכפתור כלחצ

 חימום מואץ.

6 
 

 ירידה באופציות המוצגות בתפריט מטה

7 
 

 עלייה באופציות המוצגות בתפריט מעלה

8 
 

 לאישור בחירה או לבחירת הגדרות אישור

9 
 

 לחזרה לתפריט הראשי כפתור הבית

10 

 

שעון ופונקציות 

 נוספות

 פונקציות נוספות. לבחירת

ור לקביעת טיימר או כאשר מופעלת פונקצית החימום לחצו על הכפת

לה, תכנית פעולה מועדפת, חמם + המתן, קבע + יעלפונקציות: נ

 המשך. באפשרותך לשנות את ההגדרות של חיישן הטמפרטורה.

11 
 

 להפעלת התזכורת. תזכורת

 

 



                                                                                              תצוגה

A- פונקצית החימום 

B- נוכחיזמן – שעון 

C- מחוון החום 

 

 מחוונים נוספים

 משמעות פונקציה סמל

 

 הפונקציה פועלת תזכורת

 
 הצגת השעה הנוכחית שעון

 
 בישולהזמן  משך הצגת הבישולמשך זמן 

 
 עה בה הבישול מסתייםהצגת הש שעת הסיום

 
 הצגת הטמפרטורה  טמפרטורה

 

. לחצו יחדיו                                  הצגת משך הזמן שבו פונקצית החימום פועלת אינדיקציית זמן

 על שני הסנסורים כדי לאפס את הזמן        

 
 המכשיר מחשב את זמן הבישול חישוב

 
 בתנורטורה הצגת הטמפר אינדיקציית חום

 

חימום  אינדיקציית

 מואץ

 הפונקציה פועלת ולכן משך החימום יורד

 
 המשקל ניתן לשינוי \המשקל האוטומטי פועל משקל אוטומטי

 
 הפונקציה פועלת חמם + המתן

 

 לפני השימוש הראשוני

  

 לפני התחלת השימוש. פרק הבטיחות לעעברו  אזהרה!        

 שוניניקוי רא           

 הוציאו את כל האביזרים )כולל חפצי התמיכה של המדפים( מהמכשיר.

 "עברו לפרק " ניקיון ושמירת המכשיר

 נקו את המכשיר לפני השימוש הראשון.

 החזירו את כל האביזרים )כולל חפצי התמיכה של המדפים( למקומם המקורי.

 

 חיבור ראשוני

ליכם להגדיר מחדש את השפה, ניגודיות התצוגה, בהירות עם חיבור המכשיר לחשמל או לאחר הפסקת חשמל ע

 התצוגה ושעה.

 לבחירת הערך הרצוי.אולחצו  .1

 לאישור. OKלחצו .  2

D- טD- טמפרטורה 

E-    E- סוף זמן  משך הזמן או 

 ילות של הפונקציההפע            



 ניווט בתפריט

 . הפעילו את המכשיר.1

 לבחירת האופציה הרצויה בתפריט.או. לחצו2

 כנס לאופציה הרצויה או לאשר את ההגדרה שנבחרה.יבכדי לה OK. לחצו 3

 .בכל שלב אתם יכולים לחזור לתפריט הראשי על ידי בחירה ב

 תפריטים

 תפריט ראשי

 פעולה קטגוריה בתפריט סמל

 
 אוטומטיות רשימת תוכניות פעולהמכיל  סיוע בישול

 
 רשימת פונקציות חימוםמכיל  פונקציות חימום

 
 ניקוי פרוליטי תוכנית פרוליטית

 
 בחירה בהגדרות נוספות דרות בסיסיותגה

 
 בישול שמתכנת המשתמש עצמורשימת תוכניות  מועדפת בישולתכנית 

 

 תפריט משנה

 פעולה קטגוריה בתפריט סמל

 
 הגדרת השעה הנוכחית הגדרת שעון

 
 כשמופעל, הצג מראה את השעה הנוכחית כשמכבים את התנור שעהמחוון ה

 
 לבחירת הגדר + המשך בתפריט המשנה הגדר + המשך

 
 לבחירת חמם + המתן בתפריט המשנה חמם + המתן

 
 הפעלת וכיבוי פונקצית תוספת הזמן זמן נוסף

 
 בחירת ניגודיות תצוגה מתאימה ניגודיות התצוגה

 
 חירת בהירות תצוגה מתאימהב בהירות התצוגה

 

 הגדרת השפה עבור התצוגה הגדרת שפה

 
 בחירת עוצמת השמע של לחיצה על כפתורים עוצמת שמע

 

הפעלת או כיבוי צליל ההקשה על הכפתורים. בלתי אפשרי לכבות  צליל הכפתורים

 את צליל כפתור ההפעלה והכיבוי

 
 הפעלת או כיבוי צליל האזהרה צליל אזהרה

 
 תזכורת לניקוי המכשיר תזכורת ניקיון

 
 קריאת גרסת התוכנה ותצורה שירות

 
 חזרה להגדרות הגדרות הייצור של המכשיר הגדרות ייצור



 פונקציות חימום

 פעולה הפונקציה

 
מדפים בו זמנית ולאוכל יבש. הגדירו את  3עד  לאפייה של מאוורר

 .בישול שגרתי נמוך יותר מהפונקציה : C°20-40הטמפרטורה ל

 

לאפייה של מדף אחד להשחמה מואצת ותחתית קריספית. הגדירו  הגדרות פיצה

 נמוך יותר מהפונקציה : בישול שגרתי. C°20-40את הטמפרטורה ל

 
 להכנת מזון בעל מרקם רך ועסיסי. בישול איטי

 
 לאפייה ובישול של מזון על מדף אחד. בישול שגרתי

 
 מזון מהיר כמו צ'יפס,  להכנת מזונות קפואים

 

לצליית נתח בשר גדול או עוף עם עצמות על מדף אחד. בנוסף  טורבו גריל

 משמש להכנת תבשיל מוקרם

 
 מזון שטוח על שטח גדול. בנוסף משמש להכנת טוסטים. צלייתל גריל מהיר

 
 .מזון שטוח ולהכנת טוסטים לצליית גריל

 

מן אפיית ובישול מזונו יבשים. בנוסף משמש לחסכון באנרגיה בז אפייה עם לחות

 מאפים בתבניות על מדף אחד. 

 
 לשמירת החום של המזון. שמירה על חום

 
 להפשרת מזון קפוא הפשרה

 לאפיית עוגות ויצירת תחתית קריספית. לשימור מזון חימום תחתי ___

 
 לתפיחה מבוקרת של בצק שמרים לפני האפייה תפיחת בצק

 
 לאפיית לחם. חםאפיית ל

 
 למנות כמו לזניה או תפוחי אדמה מוקרמים, משמש גם להשחמה. מזון מוקרם

 .לשימור מזון מזון משומר ___

 
לייבוש פירות חתוכים )לדוגמא תפוחים, אגסים, אפרסקים( וירקות  ייבוש

 )לדוגמא עגבניות, קישואים, פטריות(

 
 תולחימום צלח חימום צלחת

     

 ונקצית חימוםהפעלת פ

 . הפעילו את המכשיר1

 . בחרו בתפריט: פונקציות חימום2

 לאישור OK. לחצו 3

 . בחרו בפונקציה הרצויה4

 לאישור OK. לחצו 5

 . הגדירו טמפרטורה6

 לאישור OK. לצו 7



 מחוון החימום

 עם הפעלת פונקצית חימום תוכלו לראות את הסימן בתצוגה. הסימן יציג את עליית הטמפרטורה.

 מחוון החימום המואץ

 .שניות. זמן החימום יתעדכן  3במשך כ הפונקציה מקצרת את משך החימום. בכדי להפעיל אותה לחצו 

 שאריות החום

 , באפשרותכם להשתמש בחום בכדי לשמור על מזון חם.בתנורעם כיבוי המכשיר, יוצג החום 

 פונקציות של השעון

  

 פעולה הפונקציה

 

דקות(. הפונקציה אינה  30 -ספירה לאחור )מקסימום שעתיים וון שע תרלהגד תזכורת 

משפיעה על פעילות המכשיר. באפשרותכם להפעיל את הפונקציה גם כשהמכשיר 

 כבוי.

 OKלבחירת הזמן הרצוי ואוור בכדי להפעיל את הפונקציה. לחצותלחצו על הכפ

 ישור.לא

 
זמן  משך

 הבישול

 דקות(. 59 -שעות ו 23)מקסימום  הבישול תהליך משךלהגדרת את 

 דקות(.  59 -שעות ו 23להגדרת זמן הכיבוי של פונקצית חימום )מקסימום  זמן הסיום 

 

 שניות. 5אם ברצונכם להגדיר זמן לפונקציה של השעון, הספירה לאחור מתחילה לאחר 

נקציות של השעון: משך וזמן סיום, המכשיר יכבה את גוף החימום לאחר      אם אתם משתמשים בפו

מהמשך שהוגדר. המכשיר משתמש בשאריות החום על מנת להמשיך את הבישול עד שנגמר     90%

 דקות(. 3-20הזמן )    

 הגדרת הפונקציות של השעון

 ר פונקצית חימום ולהגדיר לפני שאתם מפעילים את הפונקציות: משך או זמן הסיום, עליכם לבחו

 טמפרטורה. המכשיר יכבה אוטומטית.

 להפעיל או  וזמן הסיום בו זמנית אם ברצונכם זמן הבישול באפשרותכם להשתמש בפונקציות : משך

 לכבות את המכשיר אוטומטי לאחר הזמן אותו תקבעו.

 טורה.רוזמן הסיום לא יעבדו כשתשתמשו בחיישן הטמפ זמן הבישול הפונקציות: משך 

 . בחרו בפונקצית חימום.1

 עד שתגיעו לפונקצית השעון הרצויה )בהתאם לסמל שלה(. . לחצו 2

 לקביעת הזמן הנדרש.אולחצו. 3

 לאישור. OK. לחצו 4

 עם תום הזמן, יושמע צליל אקוסטי. המכשיר יכבה ותוצג הודעה.

 ו על אחד הכפתורים בכדי להפסיק את הצליל.. לחצ5



 חמם + המתן

 התנאים הנדרשים לפונקציה:

  טמפרטורה מוגדרת יותר מC°80. 

 מופעלת. זמן הבישול הפונקציה: משך 

דקות.הפונקציה  30למשך  C°80הפונקציה: חמם + המתן שומרת על החום של מזון מוכן בטמפרטורה של 

 פייה.מופעלת לאחר שמסתיים בישול או א

 באפשרותכם להפעיל או לכבות את הפונקציה באמצעות התפריט: הגדרות בסיסיות.

 . הפעילו את המכשיר.1

 . בחרו בפונקצית חימום.2

 .C°80מ . הגדירו את הטמפרטורה כך שתהיה גבוה יותר 3

 עד שיוצג : חמם + המתן. . לחצו 4

 לאישור. OK. לחצו 5

 אם אתם משנים את פונקצית החימום. פונקציה נשארת מופעלתעם תום הזמן, יושמע צליל אקוסטי. ה

 

 תוספת זמן

 הפונקציה: מאפשרת לתנור לחמם גם בתום הזמן.

 ניתן להשתמש בפונקציה זו כחלק מכל פונקציות החימום להן יש זמן מוגדר או משקל אוטומטי.

 מפרטורה.לא ניתן להשתמש בפונקציה זו כחלק מפונקציות חימום עם שימוש בחיישן בט

 לחצו על אחד הכפתורים. -. כשזמן הבישול מסתיים, מופיע צליל אקוסטי1

 מתאים.התצוגה תציג סימן 

 לביטול. להפעלה או  . לחצו על 2

 .הגדירו את משך הפונקציה כרצונכם.3

 .OK. לחצו 4

 תוכניות הפעלה אוטומטיות

  

 סיוע בבישול עם מתכון אוטומטי

 ולכן לא תוכלו לשנותם. תוכנתיםונים בהם תוכלו להשתמש. המתכונים מבמכשיר יש רשימה של מתכ

 . הפעילו את המכשיר.1

 . בחרו בתפריט: סיוע בבישול.2

 לאישור. OKלחצו 

 לאישור. OK. בחרו בקטגוריה ובמנה. לחצו 3

 לאישור. OK. בחרו מתכון. לחצו 4



ות. באפשרותכם לשנות אותן כשאתם משתמשים בפונקציה : המכשיר משתמש בהגדרות האוטומטי 

 בעזרת פונקציות אחרות.

 

 סיוע בבישול עם משקל אוטומטי

 הפונקציה מחשבת אוטומטית את זמן הצלייה. על מנת להשתמש בפונקציה, עליכם להכניס את משקל המזון.

 . הפעילו את המכשיר.1

 . בחרו בתפריט: סיוע בבישול.2

 לאישור. OKלחצו 

 . בחרו בקטגוריה ובמנה.3

 לאישור. OKלחצו 

 . בחרו בפונקציה: משקל אוטומטי.4

 לאישור. OKלחצו 

 להכנת המשקל של המזון.או. לחצו5

 לאישור. OKלחצו 

 לשינוי המשקל.או. באפשרותכם לשנות את המשקל בכל זמן שתרצו, לחצו6

 .והצליל ייפסק לחצו על אחד הכפתורים -. כשזמן הבישול מסתיים, מופיע צליל אקוסטי7

 

 דקות. 30את המזון לאחר  יש להפוךמסוימות  בתוכניות

 בתצוגה תוצג תזכורת לכך.

 

 שימוש באביזרים

  

 חיישן הטמפרטורה

 .חיישן הטמפרטורהעבור  וארטורת התנור יש שתי אפשרויות להגדרת טמפרטורה: טמפ

 בשר. כשהבשר בטמפרטורה שנקבעה המכשיר יכבה.נתח ה הטמפרטורה בתוךישן הטמפרטורה בודק את חי

 

 אזהרה!

 השתמש בחיישן הטמפרטורה המקורי או בתחליף שתואם אותו במדויק.

 ל.הבשר ובתוך השקע במהלך הבישונתח חיישן הטמפרטורה חייב להישאר בתוך 

 . הפעילו את המכשיר.1

 ., לא ליד העצם ולא בשומןהחיישן במרכז נתח הבשר הכניסו את. 2

 . הכניסו את קצהו השני לשקע בקדמת המכשיר.3



 בתצוגה יוצג הסמל של חיישן הטמפרטורה.

את שניות על מנת להכניס  5לפחות או. לחצו4

 הטמפרטורה.

. הגדירו את פונקצית החימום, ואם יש צורך בכך גם את 5

 טמפרטורת התנור.

המכשיר יחשב את שעת הסיום המשוערת. הזמן תלוי בכמות 

המזון, הטמפרטורות המוגדרות עבור התנור )מינימום  

C°120 ומצב ההפעלה. המכשיר מחשב את שעת הסיום )

 דקות. 30-בכ

 .רטורת החיישן לחצו . בכדי לשנות את טמפ6

כשהבשר מגיע לטמפרטורת החיישן, יישמע צליל אקוסטי, המכשיר 

 יכבה אוטומטית.

 . לחצו על אחד הכפתורים בכדי להפסיק את הצליל.7

 . נתקו את החיישן מהשקע והוציאו את נתח הבשר מהתנור.8

 אזהרה!

 מנתח הבשר ומהשקע. החיישן חם ולכן יש סיכוי להיכוות. היזהרו כשאתם מוציאים אותו

 

 הכנסת האביזרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשת אפייה ומגש אפייה יחד.

 

 

 

  ים יש חריצים על מנת לשמור על הבטיחות.  החריצים מונעים תזוזה של כל האביזרבקצוות העליונים של

 המכשירים.

  כלי בישול.שר עוטפת את האביזרים מונעת החלקת השפה הגבוהה א 

 



 ) אופציה ( ותהשחלת האביזרים במסיל

 אזהרה!

 וודאו כי הכנסתם את המסילות במלואן לפני שאתם סוגרים את דלת התנור.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגבוהה שעוטפת את הרשת מונעת השפה     

 החלקת כלי בישול.     

 

 

 

 

 

 

 

 רשת ותבנית אפייה ביחד.

 ת.הניחו את רשת האפייה על תבנית האפייה. השחילו את שניהם יחד במסילו

 

 

 

 

 

 

 רשת אפייה:       

 שהחריצים מופניםהשחילו את רשת האפייה כך        

 כלפי מטה.       

 תבנית אפייה או מגש לסירים:       

 השחילו את תבנית האפייה במסילות.       



 פונקציות נוספות:
  

 תכנית עבודה מועדפת:

באפשרותכם לשמור את ההגדרות המועדפות עליכם, לדוגמא משך בישול, טמפרטורה או פונקצית חימום. 

 תוכניות. 20תוכלו לגשת אליהן דרך התפריט: תוכנית עבודה מועדפת. באפשרותכם לשמור 

 שמירת תוכנית עבודה:

 הפעילו את המכשיר.. 1

 בחרו פונקצית חימום או תכנית אוטומטית.. 2

 עד שיוצג בתצוגה : שמור. לחצו על . 3

 לאישור. OKלחצו . 4

 התצוגה תציג את המספר של המקום הפנוי הראשון שנמצא כרגע.

 לאישור. OKלחצו . 5

 הכניסו את שם התוכנית. האות הראשונה תהבהב.. 6

 לשינוי האותיות.אולחצו. 7

 לאישור. האות הבאה תהבהב. OKלחצו  .8

 לפי הצורך. 7בצעו שנית את שלב  .9

 והחזיקו בכדי לשמור. OKלחצו  .10

באפשרותכם לשנות את מיקום התוכניות בזכרון. כשהזכרון מציג את המספר של המקום הראשון הפנוי לחצו 

 לשינוי תוכנית קיימת. OKו או

 באפשרותכם לשנות שם של תוכנית קיימת בתפריט: ערוך שם תוכנית.

 הפעלת תוכנית

 הפעילו את המכשיר.. 1

 בחרו בתפריט: תכנית עבודה מועדפת.. 2

 לאישור. OKלחצו  . 3

 בחרו בשם של תוכנית העבודה המועדפת.. 4

 לאישור. OKצו לח . 5

על מנת לגשת ישירות לתפריט: תוכנית עבודה מועדפת. באפשרותכם להשתמש בכפתור זה גם  לחצו 

 כשהמכשיר כבוי.

 

 

 

 



 שימוש בנעילת ילדים:

 נעילת ילדים מונעת הפעלה לא רצויה של המכשיר.

 .אם פונקציה פרוליטית מופעלת, הדלת תנעל אוטומטית

 תוצג הודעה אם תלחצו על אחד הכפתורים.

 הפעילו את המכשיר. .1

 בו זמנית עד שתוצג הודעה. ו לחצו . 2

 .2על מנת לבטל את נעילת הילדים, חזרו על שלב מספר 

 נעילת פונקציה:

ונקציה זו רק כאשר המכשיר פונקציה זו מונעת שינוי לא רצוני של פונקצית חימום. באפשרותך להפעיל פ

 בפעולה.

 הפעילו את המכשיר. .1

 בחרו פונקצית חימום או הגדרות.. 2

 שוב ושוב עד שיוצג: נעילת פונקציה. לחצו . 3

 לאישור. OKלחצו . 4

 

 אם התנור נמצא בתהליך פרוליטי, הדלת תנעל ויופיע הסמל בהתאמה בתצוגה.

 לאישור. OKשנית ולאחר מכן  דעה מתאימה. לחצו . תוצג הובכדי לבטל את הפונקציה לחצו 

 הפונקציה תפסיק פעול בעת כיבוי המכשיר.

 

 בחר + המשך

הפונקציה מאפשרת לכם לבחור פונקצית חימום )או תכנית פעולה( ולהשתמש בה מאוחר יותר על ידי לחיצה על 

 כפתור אחד בלבד.

 הפעילו את המשיר. .1

 בחרו פונקצית חימום. .2

 שוב ושוב עד שיוצג: משך. ו לחצ. 3

 הגדירו את הזמן.. 4

 שוב ושוב עד שיוצג: בחר + המשך. לחצו  . 5

 לאישור. OKלחצו . 6

לחצו על כפתור )מלבד כפתור ההפעלה והכיבוי של המכשיר( בכדי להתחיל את פונקצית : בחר + המשך. 

 ום מסתיימת צליל אקוסטי יישמע.פונקצית החימום שהוגדרה קודם לכן תתחיל לפעול. כשפונקצית החימ

 נעילת פונקציה מופעלת בעת הפעלת פונקצית חימום.

 הקטגוריה בתפריט: הגדרות בסיסיות מאפשרת לכם להפעיל ולכבות את פונקצית בחר + המשך.

 



 :כיבוי אוטומטי

את  מטעמי בטיחות המכשיר יכבה אוטומטית לאחר זמן מסוים אם מופעלת פונקצית חימום ולא שיניתם

  ההנחה היא שיצאתם מהבית ושכחתם את התנור פועל.ההגדרות.

 

 זמן הכיבוי )בשעות( טמפרטורה )צלזיוס(

30-115 12.5 

120-195 8.5 

200-245 5.5 

 1.5 מקסימום -250

 

 הכיבוי האוטומטי לא יפעל במידה ומופעלת פונקצית: תאורה, חישן הטמפרטורה, זמן הסיום, משך.      

 

 התצוגהבהירות 

 ישנן שתי אופציות לבהירות התצוגה: 

 6:00ל 22:00כשהמכשיר כבוי הבהירות נמוכה יותר. בין השעות  -בהירות לילה. 

 :בהירות יום 

 כשהמכשיר מופעל. -

במידה ואתם לוחצים על כפתור בזמן בהירות לילה )מלבד כיבוי או הפעלה(, התצוגה חוזרת לבהירות  -

 שניות. 10יום למשך 

כשהפונקציה מסתיימת, תצוגה חוזרת  תזכורת. שעון ה והמכשיר כבוי ואתם בוחרים פונקציה:במיד -

 .לילהלבהירות 

 

 אוורור

כשהמכשיר בפעולה, האוורור פועל אוטומטית בכדי לשמור על משטחי המכשיר מקוררים. אם תרצו לכבות את 

 המכשיר, האוורור ימשיך לפעול עד שהמכשיר יתקרר.

 

 מדפיםהסרת התמיכה ל

 בכדי לנקות את התנור, הסירו את התמיכה של המדפים.

 שלפו את החלק הקדמי של תמיכת המדפים מצידי קיר התנור. .1

 

שלפו את החלק הנותר של תמיכת המדפים מצידי קיר התנור  .2

  והסירו אותו.

 הכניסו את תמיכת המדפים בסדר הפוך.. 3

 .מופנים קדימההמסילות צריכים להיות  הפינים הבולטים על

 

 פרוליטיתהליך 

 אזהרה!

 האביזרים הנלווים ותמיכת המדפים.וודאו כי הוצאתם את 

 לפני תחילת התוכנית הפרוליטית.

 



 תהליך של ניקוי פרוליטי לא יתחיל אם:      

 .לא הוצאתם את חיישן הטמפרטורה מהשקע בתנור 

 .דלת התנור לא סגורה באופן מלא 

 ותי באופן ידני.הסירו את הלכלוך המשמע

 אזהרה!

אותם בעת הפעלת הניקוי הפרוליטי.  א להפעילחשמלי וודאו לקו אותו על אם כמה מכשירים פועלים 

 ליצור נזק למכשיר. אחרת זה עלול

 נקו את פנים הדלת באמצעות מים חמים בכדי שהאדים החמים לא ישרפו את הלכלוך שנמצא על הדלת. .1

 לאישור. OKו מהתפריט את הפונקציה: פרוליטי. לחצו הפעילו את המכשיר ובחר . 2

  הגדירו את זמן ההפעלה של הניקוי.. 3

 

 תיאור אופציה

 שעה של ניקוי מעט לכלוכים מהיר

שעה וחצי של ניקוי כמות סבירה  רגיל

 של לכלוכים

שעתיים וחצי של ניקוי כמות גדולה  אינטנסיבי

 של לכלוכים

 לאישור. OKלחצו  . 4

       

 יקוי הפרוליטי דלת המכשיר ננעלת.כשמתחיל תהליך הנ       

  

 בכדי לעצור ניקוי פרוליטי בטרם הסתיים כבו את המכשיר.      

 

  עם סיום הניקוי המכשיר חם מאוד! תנו לו להתקרר כיוון שייתכנו כוויות. אזהרה!     

 

מכשיר. לא יהיה באפשרותכם להפעיל כמה ההדלת נשארת נעולה גם במשך קירור כשהניקוי מסתיים,       

 של המכשיר. קירורמפונקציות המכשיר במשך זמן ה

 

 החלפת נורה

 .התנור חללו זכוכית מנורת לכיסוי נזק עונבכדי למ המכשיר הפנים של התחתון בחלק בד הניחו

 

ה. הנורה קיימת סכנת התחשמלות! נתקו את המכשיר מהחשמל לפני שאתם מחליפים נוראזהרה!       

 והזכוכית עלולות להיות חמות.

 כבו את המכשיר. 1

 נתקו את המכשיר מהחשמל או נתקו את המעגל החשמלי.. 2

 

 הנורה העליונה

 .אותו להסיר כדי השעון כיוון של המנורה נגד הזכוכית כיסוי סובבו את. 1

 נקו את כיסוי הזכוכית.. 2

 .C°300ום של בנורה זהה בעלת עמידות לח החליפו את הנורה. 3

 החזירו את כיסוי הזכוכית. . 4

 

 

 

 



 נורה צדדית

 הסירו את תמיכת המדפים כדי לאפשר גישה למנורה הצדדית. .1

 השתמשו בחפץ צר כדי להסיר את כיסוי הזכוכית. . 2

 נקו את כיסוי הזכוכית.. 3

 .C°300של בנורה זהה בעלת עמידות לחום  החליפו את הנורה. 4

 סוי הזכוכית.החזירו את כי. 5

 החזירו את תמיכת המדפים.. 6

 

 

 

 

 

 טיפול סיבה אפשרית בעיה

התקע של חיישן הטמפרטורה לא  F111מוצגת הודעה: 

 הוכנס כראוי לשקע

שתצליחו  ההכניסו את התקע כמ

 לשקע.עמוק 

מוצגת הוראת שגיאה שלא 

 מוצגת בטבלה

. כבו את התנור בעזרת המתג 1 קיימת תקלה חשמלית

ו בעזרת מתג הבטיחות הראשי א

 והפעילו אותו שנית.

. אם מוצגת השגיאה שנית צרו 2

 קשר עם שירות הלקוחות.

 

 


