
 

 

 

 

 

 

 

 
 הוראות הפעלה 

 לכיריים
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 לקוח נכבד



 אנו מברכים אותך על שרכשת מכשיר מבית "קופר יבוא".

 אנא קרא הוראות אלו כדי שתוכל ליהנות מהמוצר לאורך שנים.

 שימו לב:

ידי היצרן ללא התראה מוקדמת. -שכפתור או חלק ישונו וישופרו עלההוראות הינן כלליות ויש להתייחס רק לכיריים שברשותכם. יכול להיות 

 כמו כן, היצרן שומר לעצמו את הזכות לשפר ולשנות את העיצוב ללא הודעה מראש.

  

 הוראות בטיחות חשובות

 קראו את כל ההוראות לפני השימוש 

 הבטיחות הבאים: לפני השימוש יש לנקוט בכל צעדי -אזהרה                                 

 

 

                                             

 הוראות בטיחות   

 לפני השימוש הראשוני :

 * הרחיקו מהכירה את חומר האריזה.

 כית הקרמית מאחר והם יכולים לשבור אותה או לגרום לנזק אחר.* הימנעו מהפלת חפצים חדים על הזכו

 כללי

 * מוצרי קופרבוש בנויים בהתאם לתקנות הבטיחות הנחוצות.

 הכירה חייבת להיות מחוברת להרקה. –* אזהרה 

 אין לחבר את הכירה לבד. –* חיבור הכירה והפעלה ראשונית חייבת להיעשות ע"י טכנאי מוסמך של החברה 

 מוציאים את הכירה ממקומה לתיקון חובה לנתק את החשמל.*כאשר 

 * כאשר מפעילים את שטח הבישול לפעמים נשמע זמזום. זמזום זה אינו משפיע על איכות או פעולת שטח הבישול.

 * שטח הבישול של הכירה חם מאוד בעת ההפעלה ולאחריו עד שנורת הבקרה נכבית. יש להרחיק ילדים מהכירה

 ולא לגעת בשטח הבישול כל זמן שנורת הבקרה דולקת.  

 , אחרת הכיריים כבות אוטומטית לאחר מספר שניות.ת* אין להניח כלי בישול על מערכת ההפעלה הדיגיטאלי

 גורמת לכיבוי אוטומטי של הכיריים. כדי להפעילם מחדש יש לנגבם תחילה. ת* גלישת נוזל על מערכת ההפעלה הדיגיטאלי

 ים האלקטרוניים מתחממים תוך כדי שימוש בכירה, מאוורר המקרר אותם מופעל אוטומטית במצב זה. מאוורר זה* הרכיב

 ממשיך לעבוד לפעמים גם לאחר כיבוי הכירה. במידה ואין אוורור מתאים בחלל בו נמצאות הכיריים יכול להיגרם מצב בו  

 וניים. במצב זה מהבהבת נורה מעל סנסור החרום השמאלי הכיריים כבות אוטומטית עד אשר יתקררו הרכיבים האלקטר  

 או הימני ואין אפשרות להפעיל את הכירה עד אשר הכירה מתקררת.  

 

 הזכוכית הקרמית

    * שומן ושמן המחוממים יתר על המידה יכולים להתלקח באופן ספונטאני לדוגמא טיגון צ'יפס יכול להיעשות אך ורק תחת השגחה.     

 ן לכבות שומן ושמן בוערים עם מים! פעלו כלהלן :לעולם אי

 ( והרחיקו את כלי הבישול מהכירה. 0כסו את כלי הבישול עם מכסה, כבו את בער הבישול )מצב    

 * אם מופיע סדק שבר או פגם אחר בזכוכית הקרמית אל תשתמשו בכיריים! נתקו מיד את החשמל והתקשרו לתחנת השירות הקרובה.

 ת הזכוכית הקרמית לאחר כל שימוש.* יש לנקות א

מסכנה, החלפתו תעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך מטעם  עאם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנ

 היבואן



 * אין להשתמש בזכוכית הקרמית לשם אחסון ואין להניח עליה כלים ומוצרים ומכסי סירים. יש להניח רק סירים ומחבתות לבישול.

 * אין להפעיל את שטח הבישול ללא כלי בישול עליו.

 מנוע נזק במשטח זכוכית קרמית או בגופי החימום, כל* לעולם אין להניח נייר אלומיניום או פלסטיק על שטח הבישול. כדי ל

 חומר העשוי להינמס כמו פלסטיק נייר אלומיניום או במיוחד סוכר או מאכל המכיל סוכר רב יש להרחיק משטח הבישול כדי  

 למנוע נזק )כתמים(. סוכר, כל עוד הוא חם יש מיד לגרד משטח הבישול עם מגרדת.  

 ול כאשר הוא מוכתם או מלוכלך נקו אותו לפני השימוש.* הימנעו מהפעלת שטח הביש

 * שכבה של גיר או אבנית יכולה לגרום נזק לשטח הבישול.

 * קראו בבקשה בעיון הוראות האחזקה והניקיון.

 * אין להניח כלי בישול לוהט שלא על שטח הבישול המסומן.

 הקרמית.* אין להשתמש בכלי בישול מאלומיניום, כדי למנוע נזק לזכוכית 

 * יש להשתמש רק בכלים אשר מסומנים ע"י היצרן ככלים המתאימים לכיריים קרמיות.

 * שאריות או גלישת לימון יגרמו נזק למשטח הזכוכית הקרמית.

 * יש לוודא שגם המשטח התחתון של כלי הבישול וגם משטח החימום יבשים ונקיים.

 עם תחתית אלקטרוגרפית( יגרמו לשריטת בעת החלקה * כלים עם משטח גס תחתון )סירי יציקת ברזל אמאיל

 ממשטח חימום אחד לשני.  

 *אין להניח מכסה או כל כלי אחר על הזכוכית הקרמית.

 * לשמירת מראה נקי ומבריק לזכוכית הקרמית לאורך זמן מומלץ מאוד להשתמש באבקת ניקוי מקורית. לאחר מכן

 .03 -93181695ע"י היצרן. ניתן להזמין ישירות "בקופר יבוא" טל להגן בעזרת נוזל סיליקון מקורי, המומלץ   

 www.kupper-sale.co.ilאו באתר האינטרנט של היבואן :      
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 תיאור המוצר

 

 לוח בקרה ולחיצים

 

 

 הוראות שימוש

 מקשי מגע

 אלקטרוניים עם מקשי מגע רגישים. מצוידים בפקדים כםשל יותכיריים הקרמה

 .תופעל, הפקודה המתאימה האצבעבאמצעות עם הלחצן  מגע ותיצרכאשר 

 אות או מספר בתצוגה ו / או צליל "צפצוף".הופעת נורית בקרה, על ידי הארת זו מאומתת שכהפעלה 

 

 מסך התצוגהם בחיווי

 פונקציה ייעוד תצוגה

 זור החימום מופעלא אפס 0

 בחירת עוצמת ההפעלה עוצמת הפעלה 9...1

A חימום אוטומטי מאיץ חום 

E  כשל אלקטרוני שגיאההודעת 

H ור החימום עדין לא התקררזא חום עדין קיים 

U שמירה על חום 
 700שמירה אוטומטית על 

 מעלות

II פעולת החימום נעצרה הפסקה 

 

 חיווי חום אזורי קיים

 .אזור החימום עדיין חם[ בתצוגה מעיד על כך שHהחיווי ]לאחר כיבוי הכיריים, 

 כיבוי/הדלקה

 חיווי הפעלה

 לחצן בחירת

 אזור

 משך הארת התצוגה תצוגת הטיימר

 לחצן

 הטיימר

 אזור

 מורחב

לחצני הפעלה, סליידר 

 ואזור הגדרת הטיימר



 .אזור החימום בבטחהלגעת בלאחר התקרות אזור החימום. כעת ניתן [ נעלם H] חיוויה

 לחום. על אזור החימום חפץ רגיששים אין לבאזור החימום ו אין לגעתדולקת, כאשר נורית החיווי 

 פריצת שריפה ! כוויה אוקיימת סכנת 

 

 הסליידר: להדלקת הכיריים ולקביעת עוצמת החימום

 ור הבישול הרצוי. לאחר הבחירה באזור הרצוי, החיווי המתאים יודגש בתצוגה.בעזרת הסליידר ניתן לבחור את אז

את  וקי. החלגבי הסליידרידי הזזת האצבע על -על עוצמת החימוםבזמן שהאזור מופעל )למשך מספר שניות(, ניתן לכוון את 

 .חוםרמת הכיוון השעון כדי להקטין את נגד ו חוםכדי להגביר את רמת הב בכיוון השעון סליידרה

 .עודדולק אינו  אותו כיוונתם אזור הקודםחיווי של העד שה ינולכוונן את העוצמה של אזור בישול אחר, המתעל מנת 

 

 הפעלה ראשונית

 טרם השימוש הראשוני

 אחר מכן ייבשו היטב את פני השטח.ול נקו את הכיריים במטלית לחה

, הפסיקו את כהה על משטח הזכוכית-כחולגרם להופעת כתמים בצבע בו אתם משתמשים  ניקויאתם מזהים כי חומר הבמידה ו

 פעולת הניקוי.

 

 הפעלה וכיבוי

 [ יופיע על התצוגה. 0. החיווי ] [ ]  על מנת להדליק את הכיריים לחצו על הלחצן

 [ יוצג או שהתצוגה לא תציג דבר. Hשוב. החיווי ]  [ ] על מנת לכבות את הכיריים לחצו על הלחצן 

 

 הפעלת אזור חימום או שינוי אזור חימום

 [ יופיע על התצוגה. 0בהתאם לאזור המבוקש. החיווי ]  לחצו על הסליידר על מנת לבחור אזור חימום

[ יופיע על הצג בהתאם לרמת החום  9[ עד ]  1על מנת לקבוע את עוצמת החום באזור ספציפי סובבו את הסליידר. החיווי ] 

 הנבחרת.

 [ על הסליידר. 0ק את החימום באזור מסוים לחצו על ] על מנת להפסי

 שניות, הכיריים יחזרו למצב המתנה. 20במידה ונבחר אזור אך לא נעשתה פעולה במשך 

 

 אזור חימום מורחב



 [ יופיע על התצוגה. 0דר בהתאם לאזור המבוקש. החיווי ] לייעל מנת לבחור אזור חימום לחצו על הס

[ יופיע על הצג בהתאם לרמת החום  9[ עד ]  1החום באזור ספציפי סובבו את הסליידר. החיווי ] על מנת לקבוע את עוצמת 

 הנבחרת.

 חיווי האזור המורחב יידלק. .[ ] הפעילו את פונקציית האזור המורחב על ידי לחיצה על הלחצן 

[ יופיע על הצג בהתאם לרמת החום  9] [ עד  1על מנת לקבוע את עוצמת החום באזור ספציפי סובבו את הסליידר. החיווי ] 

 הנבחרת.

 חיווי האזור המורחב יכבה.. [ ] הפסיקו את פונקציית האזור המורחב על ידי לחיצה על הלחצן 

 

 טיימר

ד )דקה ע ניתן להשתמש בטיימר סימולטנית עבור כמה אזורי חימום, כאשר ניתן להגדיר זמן טיימר שונה עבור כל אזור חימום

 דקות(. 99

 

 קביעת ושינוי זמן בישול על ידי הטיימר

 [ יופיע על התצוגה. 0על מנת לבחור אזור חימום לחצו על הסליידר בהתאם לאזור המבוקש. החיווי ] 

[ יופיע על הצג בהתאם לרמת החום  9[ עד ]  1על מנת לקבוע את עוצמת החום באזור ספציפי סובבו את הסליידר. החיווי ] 

 הנבחרת.

 [. 00, הצג יראה את החיווי ] [ ] טיימר על ידי לחיצה על הפעילו את ה

.. [. סובבו את 30, 20, 10דקות ]  10. כל לחיצה תעלה את זמן הטיימר ב [ ] שנו את זמן הטיימר על ידי לחיצה על 

 ... [33, 32, 31הסליידר על מנת לשנות את זמן הטיימר ברמת דקות בודדות ]

 יופעל והבישול יחל.לאחר פעולה זו הטיימר 

 

 עצירת זמן הבישול וכיבוי הטיימר

 על מנת לבחור אזור חימום לחצו על הסליידר בהתאם לאזור המבוקש. התצוגה תציג את הזמן שנשאר לבישול באזור הנבחר.

 , הצג יראה את הזמן שנשאר לבישול.[ ] הפעילו את הטיימר על ידי לחיצה על 

 [. 00. הצג יראה חיווי ] [ ] ר לחצו על על מנת להפסיק את פעולת הטיימ

 

 הפסקה אוטומטית של הבישול ע"פ הזמן שנקבע

 [, ישמע צפצוף והאזור הספציפי יסיים את פעולת החימום. 00סתיים, הצג יראה את החיווי ] מיד שהזמן המוגדר י

 .[ ] על מנת להפסיק את הצפצוף ואת הבהוב התצוגה יש ללחוץ על לחצן הטיימר 

 

 פונקציית בישול ביצה

 [ יופיע על התצוגה. 0. החיווי ] [ ] על מנת להדליק את הכיריים לחצו על הלחצן 

 [. 00, הצג יראה את החיווי ] [ ] הפעילו את הטיימר על ידי לחיצה על 



[. סובבו את  ..30, 20, 10דקות ]  10. כל לחיצה תעלה את זמן הטיימר ב [ ] שנו את זמן הטיימר על ידי לחיצה על 

 .. [.33, 32, 31הסליידר על מנת לשנות את זמן הטיימר ברמת דקות בודדות ]

 לאחר מספר שניות תצוגת הטיימר תפסיק להבהב.

 

 פונקציית שמירת חום

 מעלות. 70הפונקציה מאפשרת הגעה ושמירה אוטומטית על חום של 

 [. U. הצג יראה את החיווי ] [ 1[ ל ]  0מצב שבין ] על מנת להפעיל את פונקציית שמירת החום סובבו את הסליידר ל

 [. 9[ ל ]  0על מנת לעצור את הפונקציה סובבו את הסליידר. הצג יראה חיווי בין ] 

 

 בישול אוטומטי

 ניתן להשתמש בפונקציה בכל אזורי החימום.

מסוים, ואז מפחית באופן אוטומטי את כאשר הפונקציה מופעלת, אזור החימום מתחמם לרמת החום הגבוהה ביותר למשך זמן 

 החום לרמה שנקבעה מראש.

 

 הפעלת בישול אוטומטי

שניות. הצג יהבהב עם החיווי  3על מנת לקבע את רמת החום יש לסובב את הסליידר לרמה הרצויה ולהישאר ברמה זו במשך 

 [. Aשל הרמה הנבחרת + ] 

 

 

 בישול אוטומטיהפסקת 

 [. 9[ ל ]  0י סיבוב הסליידר. הצג יראה חיווי בין ] בחרו ברמת חימום אחרת על יד

 

 (Min:Secזמן פעולה ) עוצמה נבחרת

1 00:48 

2 02:24 

3 03:36 

4 05:24 

5 06:48 

6 02:00 

7 02:48 

8 03:36 

9 - : - 

 

 עצירה זמנית של פעולת הכיריים

זמן מה כאשר כל ההגדרות נשמרות והחימום ממשיך פונקציה זו מאפשרת לעצור זמנית את פעולת הכיריים ולהמשיך לאחר 

 מאותה נקודה.

 

 ביצוע / ביטול של העצירה הזמנית

 [ באזור החימום. IIשניות. הצג יציג את החיווי ]  3במשך  [ ] על מנת לבצע עצירה יש ללחוץ על 



שניות ואז על  3למשך  [ ] על מנת לבטל את ההפסקה ולהמשיך את החימום מאותה נקודה יש ללחוץ שוב על הלחצן 

 הסליידר. הצג יראה את החיווי הרלוונטי שנשמר טרם ההפסקה הזמנית.

 

 שחזור הגדרות הפעלה קודמת

 , ניתן לשחזר את הגדרות ההפעלה האחרונות:[ ] לאחר כיבוי הכיריים על ידי לחיצה על 

 שלב ועוצמת החימום בכל אזור חימום. -
 רים.הזמן שנותר לחימום בכל אחד מהאזו -

שניות. ההגדרות  6תוך  [ ] ולאחר מכן יש ללחוץ על הלחצן  [ ] על מנת שלחזר הגדרות קודמות יש ללחוץ על הלחצן 

 הקודמות ישוחזרו.

 

 נעילת פאנל השליטה

על מנת למנוע הפעלה או שינוי הגדרות בטעות או באופן  ([ ] ניתן לנעול את פאנל השליטה )למעט לחצן ההפעלה והכיבוי 

 לא רצוני )במיוחד כאשר נרצה לנקות את פאנל השליטה(.

 [ ]  על התצוגה( יש ללחוץ עלמופיע [  H[ או ]  0חיווי ] ה כאשר [ ] )לאחר לחיצה על  פאנלהעל מנת לנעול את 

 [. Lפעמים ברציפות והפאנל ינעל. התצוגה תראה את החיווי ]  3 [ ] לחוץ. יש ללחוץ במקביל על  וולהשאיר

ולהשאיר  [ ] על התצוגה( יש ללחוץ על מופיע [  Lיווי ] כאשר הח [ ] )לאחר לחיצה על  מנת לבטל את הנעילהעל 

 [. H[ או ]  0פעמים ברציפות והפאנל ינעל. התצוגה תראה את החיווי ]  3 [ ] לחוץ. יש ללחוץ במקביל על 

 

 זמן פעולה מקסימלי

לפעולה. אזור החימום יכבה באופן אוטומטי לאחר הזמן המוגדר )ראו טבלה  לכל אזור חימום ישנה מגבלת זמן מקסימלית

 מטה( גם אם לא נבצע שום פעולה. זמן הפעולה המקסימלי מוגדר בהתאם לרמת החום שבחרנו בה.

 

 זמן פעולה מקסימלי )שעות( עוצמה נבחרת

1 6 

2 6 

3 5 

4 5 

5 4 

6 1.5 

7 1.5 

8 1.5 

9 1.5 

 

 

 

 

 

 



 לאחזקה נכונה של הכיריים לאורך שניםמוצרים 
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