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 לפני שימוש ראשון 



 ניקוי ראשוני

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

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

 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.

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

 ור קופרבוש נבנה תוך הקפדה על דרישות הבטיחות.* תנ

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

 * לפני כל טיפול בתנור יש לנתקו מהחשמל.

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

 * אל תחמם ארוחה בכלי סגור )סיר לחץ(.

 ם חימום יתר נוזלים המכילים אלכוהול מחשש להתלקחות.* אל תחמ

 * 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.

 ה זהירות כאשר מטפלים בתנור חם.* יש להתנהג במשנ

 * 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.

 ימום הבית.* אין להשתמש בתנור לח

 * 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.   

 תנור אך ורק לפי הוראות השימוש.* יש להפעיל את ה

 * 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

 בנית אלומיניום בתחתית תא אפייה על האמאייל .* אין להניח נייר אלומיניום או ת

 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.   

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

 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.
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 אלקטרוניטיימר  סנסור. 7                                              פונקציות בישול. 1          

 (-מינוס ) סנסור. 8                                                . צג טמפרטורה2          

 בטיחות לילדיםפלוס )+( / פונקציית  סנסור. 9                             . תאורת מחוון של נעילת דלת1          

  ראשי כיבוי / הפעלהסנסור . 10                        . צג מחוון של פונקציית פירוליטי1          

 . אורות פנימיים11                                            . טיימר אלקטרוני1          

 של פונקציית פירוליטי סנסור. 12                                          טמפרטורה סנסור. 1          

 



 פונקציות התנור

לתת  פיית עוגות, כאשר החום צריך להיות מאוזן כדיפונקצייה זו נועדה לשימוש בעת א  – אפיה רגילה        

 מרקם 

 ספוגי לדברי  המאפה.        

 בפונקצייה זו החום מגיע רק מלמטה.   – חום תחתון        

 קצייה זו לכל גודל של חתיכות בשר. אידיאלי בשביל צלייה. ניתן להשתמש בפונ  – תחתוןגריל עם חום         

 מתאים לקלייה והשחמה. בעזרת פונקצייה זו ניתן לבשל את שטח הפנים החיצוני של המזון בלי   – גריל        

 שפיע על החלקים הפנימיים של המזון.מתאים לחתיכות שטוחות כמו סטייקים, צלעות, דגים וטוסטים.לה        

 לקלייה של שטחי פנים גדולים יותר, שפונקציית גריל רגילה לא מסוגלת לעשות,   – גריל מקסימלי       

 בתוספת עוצמת קלייה חזקה יותר להשחמה מהירה של מזון.       

 נועד לקלייה שווה ובו זמנית להשחמת שטח הפנים של המזון. אידיאלי לגריל   – גריל מקסימלי עם מאוורר       

 תיכות גדולות כמו עוף ובקר. הבשר צריך להיות מונח על רשת התנור, כאשר המגש משולב. מצויין לח       

   מתחת בכדי לאסוף את נוזלי הבשר.       

 מתאים לצלייה ואפייה. המאוורר מפזר את החום באופן שווה בתוך התנור בכדי  – עם מאוורר אפיה רגילה       

      לצמצם את זמן הבישול והטמפרטורה.        

 המאוורר שנמצא מאחורה, מפזר את החום שמגיע מגוף החימום. כתוצאה מפיזור שווה של   – טורבו       

   זמנית.  -בו תבניותהטמפרטורה, המזון יכול להיות מבושל בשתי        

 . עוגות ספוג , עוגות פירות אולאפיית פיצות, פאי אידיאלי  – פיצה       

 עוצב בכדי לבשל קדירות, תבשילים, נזידים וכו', בדרך המסורתית, ולכל המנות שזקוקים   – ל איטיבישו       

 כדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר, אנו ממליצים להשתמש  ספציפית לזמן בישול ארוך עם חום נמוך.       

 ימוש בתוך התנור(.במכסה לקדירה או לתבשיל )אנא וודאו קודם שהמכסים שבהם תשתמשו מתאימים לש       

 הפשרה      

 

 

 על הדלת להיות סגורה בעת השימוש בפונקציות גריל; גריל מקסימלי; גריל מקסימלי עם מאוורר.  !זהירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 השימוש בתנור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השימוש בטיימר אלקטרוני

 זהירות
ת המגע, געו קלות בזכוכית הבקרה . בכדי להפעיל את בקרבזכוכית מאפייני השעון האלקטרוני מופעלים ע"י מגע

בקרת המגע מתאימה עצמה ברגישות וברציפות לשינוי התנאים. וודאו שהזכוכית בעזרת האצבע שלכם. 

 מכשולים שמפריעים להפעלתה בעת הפעלת התנור. ןהקדמית של פאנל ההפעלה נקייה ואי

את התנור למספר שניות ולאחר מכן אם השעון אינו מגיב כראוי כאשר אתם נוגעים בזכוכית, תצטרכו לכבות 

   להפעיל אותו בשנית. ע"י פעולה זו, החיישנים מסתגלים אוטומטית , וכעת יגיבו כראוי לנגיעות שלכם בזכוכית.

 כיוונון השעון האלקטרוני
 כוונו את השעון ע"י מוצגת.      12:00השעה  התנור, תראו את השעון מהבהב ואת כאשר אתם מפעילים את

או      שעל הזכוכית. אתם תשמעו שני צפצופים שיאשרו את הזמן שנקבע. אם ברצונכם  נגיעה בסמלים     

  או     .          שנו את הזמן ע"י נגיעה בחיישנים .עד שהחיישן מהבהב           לשנות את הזמן, געו בחיישן השעון

 דש שנקבע.שני הצפצופים שתשמעו לאחר מכן יאשרו את שינוי הזמן הח

 הפעלה ידנית
 לאחר כיוון השעון, התנור מוכן לשימוש:

 לחצו על חיישן ההפעלה       . .1

 . לחצו על סמל פונקציית הבישול הרצויה לכם.2

 . צג הטמפרטורה       יראה את הטמפרטורה שכוונה מראש לפונקציית הבישול שנבחרה. לחצו על חיישן 1

 ונכם לשנות אותה. בחרו את הטמפרטורה הרצויה ע"י לחיצה על החיישנים   אם ברצ       הטמפרטורה    

 או     .     

 את הפונקציה של חימום יחלו       התנור יחל להתחמם. הפונקציות                                . 1

 נבחרה.במשך כמה דקות. התנור יצפצף כאשר הוא יגיע לטמפרטורה שמראש מהיר     

 תנור.בהפונקציה של חימום מראש מפעיל את מנוע הטורבו שנמצא  זהירות:    

 .    מתחמם תנורבמשך חימום התנור, תצוגת     תהבהב כדי להראות שה. 1

      לחצו על חיישן הכיבוי       בכדי להפסיק את תהליך הבישול. . 1

 שהטמפרטורהחראי לקירור המכשיר ימשיך לעבוד עד כאשר תהליך הבישול מסתיים, החלק בתנור הא זהירות:

 כראוי.  בתוך התנור תרד

 תאורת התנור
 תאורת התנור תמשיך לפעול במקרים הבאים:

 כאשר דלת התנור פתוחה. אם הדלת לא תיסגר לאחר זמן מסוים, התאורה תיכבה על מנת לצמצם בצריכת  -

 החשמל.  

 התאורה תיכבה לאחר זמן מסוים. פונקציית בישול מסוימת.כאשר נבחרת  -

. אם תשאירו את האצבע אם ברצונכם להפעיל את התאורה במהלך הבישול, געו בחיישן תאורת התנור      

   שלכם על החיישן במשך מספר שניות, התאורה תישאר דולקת במשך זמן הבישול.



 חשוב
 , התאורה הפנימית תהיה כבויה.במהלך פונקציית ניקוי פירוליטי

 ונקציות השעון האלקטרוניפ

  פונקציה זו מאפשרת לכם לתכנת את אורך זמן הבישול, אח"כ התנור ייכבה אוטומטית. זמן בישול:

 פונקציה זו מאפשרת לכם לתכנת את זמן עצירת הבישול, אח"כ התנור ייכבה אוטומטית. זמן עצירת בישול:

 כנת את אורך זמן הבישול וגם את זמן עצירת פונקציה זו מאפשרת לכם לת זמן בישול וזמן עצירת בישול:

בהתאם לזמן שהוגדר ויחל את עבודת הבישול הבישול. כאשר הפונקציה הזו מופעלת, התנור יופעל אוטומטית 

  שלו בהתאם לזמן הבישול שהוגדר. התנור יכבה עצמו אוטומטית בהתאם לזמן עצירת הבישול שהוכנס. 

 מן המוגדר יסתיים, בין אם התנור פועל או כבוי.צפצוף יישמע כאשר הז צפצוף טיימר:

 פונקציה זו נועלת את התנור ומונעת מילדים קטנים לשחק בו. בטיחות לילדים:

 תזכורת תכנות צפצוף הטיימר

   . לחצו על חיישן השעון      מספר פעמים עד שהסימן     יידלק.1

 טיימר יישמע, ע"י לחיצה על החיישנים . בחרו את אורך הזמן הרצוי לכם שלאחריו אתם רוצים שצפצוף ה2

 .      -ו    

 . לאחר מכן תשמעו שני צפצופים, התצוגה תראה את הזמן הנותר לפני שצפצוף יישמע, והסימן      יהבהב 1

 . (ההבהוב מציין שהטיימר הוגדר) באיטיות    

 ר.ברגע שהזמן המתוכנת יעבור, יישמע צפצוף והסימן     יהבהב מהר יות. 1

 שעל פאנל ההפעלה בכדי לעצור את הצפצוף. שהוא כלחיישן . לחצו על 1

אתם יכולים לשנות את הזמן המתוכנת בכל זמן שתרצו ע"י לחיצה על חיישן השעון     , עד שהסימן     יהבהב. 

 לאחר מכן געו בחיישנים      או     . שני הצפצופים שתשמעו לאחר מכן יאשרו את הזמן החדש שהוגדר. 

 תכנות זמן בישול

 לחצו על חיישן השעון     . הסימן         יידלק.  . 1

 . בחרו את זמן הבישול ע"י לחיצה על החיישנים      או     . 2

 . שני צפצופים עוקבים יישמעו לאחר מכן, והצג יראה את זמן הבישול שנותר. הסימן         יהבהב באיטיות כדי 1
 לציין שהתנור יפעיל עצמו אוטומטית.         

 וטמפרטורה. . בחרו פונקציית בישול 1

 התנור ייכבה, יישמע צפצוף והסימן         יהבהב מהר יותר.  . ברגע שזמן הבישול יסתיים1

 . לחצו על כל חיישן שעל פאנל ההפעלה בכדי לעצור את הצפצוף.1

 כל זמן שתרצו ע"י לחיצה על חיישן השעון     , ולאחר מכן על החיישנים אתם יכולים לשנות את הזמן המתוכנת ב
 או     . שני הצפצופים שתשמעו לאחר מכן יאשרו את הזמן החדש שהוגדר.     

 בישול עצירת זמןתכנות 

 מספר פעמים עד שהסימן         יידלק.       לחצו על חיישן השעון . 1

 ול ע"י לחיצה על החיישנים      או     . . בחרו את זמן עצירת הביש2

 הסימן          יהבהב באיטיות כדי . שני צפצופים עוקבים יישמעו לאחר מכן, והצג יראה את זמן הבישול שנותר. 1

 לציין שהתנור יפעיל עצמו אוטומטית.     

 . בחרו פונקציית בישול וטמפרטורה.1

 ע צפצוף והסימן         יהבהב מהר יותר. התנור ייכבה, יישמ . ברגע שהזמן הוגדר1

 . לחצו על כל חיישן שעל פאנל ההפעלה בכדי לעצור את הצפצוף.1



זמן עצירת הבישול המתוכנת בכל זמן שתרצו, ע"י לחיצה על חיישן השעון      עד   אתם יכולים לשנות את

י הצפצופים שתשמעו לאחר מכן יאשרו את הזמן שהסימן         יהבהב, ולאחר מכן על החיישנים      או     . שנ

 החדש שהוגדר.

אתם יכולים להשתמש בפונקציה הזו גם אם אתם כבר מבשלים עם התנור. אם זה המקרה, פעלו לפי ההוראות 

 . 1)תכנות עצירת זמן בישול( מלבד סעיף  שלמעלה

 בישולזמן עצירת תכנות זמן בישול ו

  סימן         יידלק. . ה     . לחצו על חיישן השעון1

 . בחרו את זמן הבישול ע"י לחיצה על החיישנים      או     . 2

  הסימן         יהבהב באיטיות.. שני צפצופים עוקבים יישמעו לאחר מכן, והצג יראה את זמן הבישול שנותר. 1

     . לחצו על חיישן השעון      מספר פעמים עד שהסימן         יידלק.   1

 . בחרו את זמן עצירת הבישול ע"י לחיצה על החיישנים      או     .1

 . הבחירה הנ"ל תאושר ע"י שני צפצופים. הזמן הנוכחי יוצג על גבי הצג , והסימן         יישאר דולק.1

 . בחרו פונקציית בישול וטמפרטורה. 7

 השעון יראה את הזמן ן         יהבהב באיטיות. כאשר הסימן         יישאר דולק והסימ. התנור יישאר כבוי, 8

  הנוכחי והאורות הפנימיים ייישארו כבויים. התנור כעת מתוכנת.    

 . כאשר מגיע הזמן לבשל, התנור יופעל ויעבוד בהתאם לזמן הבישול שתוכנת. צג השעון יראה את זמן הבישול 9

 שנותר.    

 יהבהבו.           -יכבה, יישמע צפצוף והסימנים          וכאשר התנור מגיע לזמן שהוגדר הוא י. 10

 די לעצור את הצפצוף.כ. לחצו על כל חיישן שעל פאנל ההפעלה ב11

במהלך תהליך הבישול, לחצו על חיישן השעון      עד שהסימן          אם ברצונכם לשנות את זמן עצירת הבישול

צירת הבישול ע"י לחיצה על החיישנים      או     . שני הצפצופים יהבהב. כעת אתם יכולים לשנות את זמן ע

 שתשמעו לאחר מכן יאשרו את הזמן החדש שהוגדר. 

 פונקציית בטיחות לילדים
הפונקציה נועלת את התנור ומונעת מילדים לשחק עם התנור. בכדי להפעיל את הפונקציה לחצו על החיישן      

 . התנור נעול כעת.ת בין הספרות שבצג הטמפרטורה    ספר נקודות מהבהבועד שתשמעו צפצוף ארוך ותראו מ

 בכדי לבטל את הפונקציה, לחצו על החיישן      עד שצפצוף ארוך יישמע.   

תהבהב על צג  12:00במקרה של נפילת חשמל, הגדרות השעון האלקטרוני של התנור יימחקו והשעה   זהירות!

 כנתו את הזמנים שאתם רוצים. השעון. כוונו מחדש את השעון ות

 

 ת והפעלת הפונקציות של התנור הפירוליטיתכנּו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :הניקוי הפירוליטי למחזורלדאוג עקבו אחר ההוראות למטה על מנת 

 מסילות , האביזרים הצדדיים שנועדו לתמוך במדפים, חשוב: הסירו את כל האביזרים )מדפים, רשתות .1

 .כאשר הוא ריק מתוך התנור וסגרו את דלת התנור (תהתבניו    

 (.10לחצו על חיישן ההפעלה/כיבוי ). 2

 (.12לחצו על חיישן ) .3

 יהבהב על  2P. הסימן 2 תת פירוליטיתכניר, , כלומ2P (pyrolitic programme 2)כעת תראו על צג התנור  .4

 יוארו.       -והחיישנים       ו( 1הצג )    

 :      -ע"י לחיצה על החיישנים      ו 1Pאו  1P ,2P -ת התכנית הפירוליטית לכעת תוכלו לשנות א .5

    1P –  .תכנית מינימאלית. משך התכנית היא שעה אחת 

    2P –  .תכנית סטנדרטית. משך התכנית היא שעה וחצי 

    1P –  .תכנית מקסימאלית. משך התכנית היא שעתיים 

 (. לאחר מכן תשמעו צפצוף כפול שיאשר את התכנית 12ת, געו בחיישן )ברגע שהתכנית הפירוליטית נבחר .6

 שנבחרה.     

 תוכלו לראות את  (.1לסיום התכנית שנבחרה. הזמן יופיע על הצג ) לאחר זמן קצר תראו את הזמן הנותר .7

 (. התנור יחל להתחמם.1הזמן הנוכחי על צג הטיימר )    

 ילת הדלת יידלק ולא תוכלו לפתוח את דלת התנור.לאחר זמן קצר, האור של מחוון נע .8

מחזור כבר החל בתהליכים. במהלך  ומחזור הניקוי הפירוליטי, בנקודה זו התנור מתוכנת כפי שביקשתםחשוב: 

דלת  לא ניתן לבחור באף אחת מפונקציות הטיימר, מלבד פונקציית הבטיחות לילדים. אל תנסו לפתוח את הניקוי

 עלול להפריע לתהליך הניקוי.התנור מכיוון שזה 

 כאשר תהליך הניקוי הפירוליטי מסתיים, תשמעו צפצוף המבשר על כך. .9

 געו בחיישן כלשהו של התנור. ,על מנת להפסיק את הצפצוף .11

 תהליך החימום של התנור הסתיים, אך יש לזכור שהתנור עדיין חם מאוד ולא ניתן להשתמש בו. מנוע  .11

 עד שהתנור יתקרר. תישאר דולק( ת1לעבוד ותאורת מחוון ) הקירור יחל      

 תהליך קירור התנור יכול להימשך כשעתיים, תלוי ברמת הטמפרטורה שהייתה בתוך התנור. חשוב:

 יכבה באופן אוטומטי.( ת1תאורת מחוון )ברגע שהתנור התקרר,  .12

 ממחזור שנותר  האפרה זו תנקה את פתחו את דלת התנור ונגבו את פנים התנור בעזרת בד לח, פעול .13

  הניקוי.      

 ברגע שהתנור נקי, אל תשכחו להחזיר את האביזרים שהוצאתם מתוך התנור לפני תהליך הניקוי.. 14

 התנור מוכן כעת לשימוש נוסף. .15

 מסוימות מאותרות בתכנות ובהפעלה של הפונקציה הזו, ראו את הפרק העוסק            חשוב: אם תקלות 

 ב"תקלות בזמן הפעלת פונקציית הפירוליטי".

 

 הפירוליטי מחזור הניקויביטול 

 , זכרו:הפירוליטי מחזור הניקויאת בכדי לבטל 

 התנור קרא( 

  (.10כבו את התנור ע"י לחיצה על חיישן ההפעלה/כיבוי ) -

 (.1על הצג ) ות את הזמן הנותר עד שחרור נעילת הדלתראתוכלו ל -

 ( ייכבה, תוכלו לפתוח את הדלת.1ומחוון האור ) 0:00 -כאשר הזמן יגיע ל -

 

 



 התנור חםב( 

 (.1יוצג על גבי הצג המרכזי ) 0:00(. הזמן 10כבו את התנור ע"י לחיצה על סנסור ההפעלה/כיבוי ) -

 ( יואר.1ימשיך לעבוד, והאור של מחוון נעילת הדלת )מנוע הקירור של התנור  -

 יבחינו בכך שהתנור קר, תוכלו לראות את הזמן הנותר עד שחרור נעילת הדלת  חיישני הטמפרטורהכאשר  -

 (.1על גבי הצג )  

 יכבה, תוכלו לפתוח את דלת התנור.( ת1)מחוון תאורת ו 0:00 -כאשר הזמן יגיע ל -

 

 הפונקציה הפירוליטיתתקלות בזמן הפעלת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פתרון סיבה תקלה

אביזרי התנור ותומכי המדפים 

 נפגמו.

לא הוצאתם אותם מהתנור לפני 

 .תהליך מחזור הניקוי הפירוליטי

עליכם להחליף את האביזרים 

שנפגמו, ולדאוג להוציא את 

 החדשים לפני תהילך הניקוי.

הצבע האימיילי השתנה, או 

 ופיע.שכתמים החלו לה

ההרכב הכימי של חלק ממוצרי 

 המזון עשוי לגרום לשינוי באימייל.

תופעה זו היא נורמאלית ואינה 

 פוגעת במאפייני האימייל.

מופיע על צג    סמל מהבהב     

 שמע צפצוף. (, ונ2הטמפרטורה )

תהליך ניקוי לביצוע התנור תוכנת 

 לת נשארה פתוחה. , אך הדפירוליטי

לאפשר לתהליך  סגרו את הדלת כדי

 להתבצע.

 פתרון סיבה תקלה

למרות תכנות הפונקציה הפירוליטית 

בודה התקינה של התנור, והע

ולא  הכבוי ת( נשאר1)תאורת מחוון 

 .תמואר

 תפועל ( אינה1תאורת מחוון )

 כשורה.

צרו קשר עם שירות התמיכה 

 .תהטכני

התוכנית הפירוליטית הסתיימה, אך 

 ה.דלת התנור נשארה נעול

התנור לא הספיק להתקרר מספיק 

 לטמפרטורה בטוחה.

המתינו עד שהתנור יתקרר 

לטמפרטורה בטוחה, ושתאורת 

 ( תיכבה.1מחוון )

מופיע על צג  E:1סימול מהבהב 

ונשמע צפצוף.  ,(2הטמפרטורה )

 התנור מפסיק להתחמם.

דלת התנור לא ננעלה. דלת התנור 

ולכן לא יכולה לא נסגרה כראוי 

 להינעל.

בכדי להפסיק את  שהואכלחיישן געו 

פצוף. בדקו את הדלת והקפידו יהצ

 לוודא שהיא סגורה כראוי.

מופיע על צג  E:1סימול מהבהב 

(, ונשמע צפצוף. 2הטמפרטורה )

 התנור מפסיק להתחמם.

דלת התנור לא ננעלה. נעילת התנור 

 לא פועלת.

בכדי להפסיק  כלשהוא חיישןבגעו 

את הצפצוף. צרו קשר עם שירות 

 .תהתמיכה הטכני

מופיע על צג  E:1סימול מהבהב 

(, ונשמע צפצוף. 2הטמפרטורה )

 התנור מפסיק להתחמם.

הדלת נעולה, אך תאורת מחוון 

 ( לא נדלקת. 1נעילת הדלת )

)+( במקביל,  -( ו12געו בחיישנים )

והדלת צריכה להשתחרר מנעילתה. 

צרו קשר עם שירות התמיכה 



 .תהטכני

מופיע על צג  E:2סימול מהבהב 

 (, ונשמע צפצוף.2הטמפרטורה )

פתחתם את הדלת לפני שהיא 

 ננעלה.

בכדי להפסיק  שהואכלחיישן בגעו 

את הצפצוף. תוכלו לראות את הזמן 

([ עד שיהיה 1הנותר ]על גבי התצג )

ניתן להשתמש שוב בתנור. כאשר 

, סגרו את הדלת 0:00הצג מראה 

לפני תכנות הפונקציה הפירוליטית 

 ת.פעם נוספ

מופיע על צג  E:3סימול מהבהב 

 (, ונשמע צפצוף.2הטמפרטורה )

פתחתם את הדלת בזמן תהליך 

הפונקציה הפירוליטית. נעילת הדלת 

 אינה פועלת. 

צרו קשר עם שירות התמיכה 

בתנאי שלכם פועל  התנור –הטכנית 

כה הדלת צרי .סכנה פוטנציאליים

להיות נעולה עם הפונקציה 

 הפירוליטית.

 פתרון סיבה תקלה

מופיע על צג  E:5סימול מהבהב 

 (. 2הטמפרטורה )

שעון התנור מכוון, אך דלת התנור 

 נעולה.

תוכלו לראות את הזמן הנותר ]על 

([ עד שיהיה ניתן 1גבי הצג )

להשתמש שוב בתנור. כאשר 

, תאורת מחוון 0:00התצוגה תראה 

תיכבה ותוכלו לפתוח את דלת ( 1)

 התנור ולהשתמש בו כרגיל. 

גם לאחר ביצוע ההוראות שנכתבו 

הדלת נשארה נעולה והתנור  לעיל

 קר.

)+(  -( ו12לחצו על החיישנים ) אין סיבה ספציפית לתקלה הזו.

במקביל, והדלת צריכה להשתחרר 

 מנעילתה.

( 1הדלת נעולה, תאורת מחוון )

על גבי הצג  מופיע 0:00 -דולקת ו

 . המרכזי

תוך כדי ביטול התהליך, לא חיכיתם 

עד לסיום הזמן ופתחתם את הדלת 

 לפני הזמן. 

ו לראות את געו בחיישן הכיבוי ותוכל

 (.1) הזמן הנותר על גבי הצג

 

במקרה שהדלת נשארת עדיין נעולה, גם במקרה שפעלתם לפי ההוראות לעיל, אנא צרו קשר עם שירות  חשוב:

 הטכנית.התמיכה 

 

 

מופיע על צג  E:4ל מהבהב סימו

(, ונשמע צפצוף. 2הטמפרטורה )

תוכלו לראות שתאורת מחוון נעילת 

 ( דולקת.1הדלת )

תכנות של מחזור הדלת ננעלה ללא 

 .הניקוי הפירוליטי

בכדי להפסיק כלשהוא יישן בחגעו 

ימשיך  1Eאת הצפצוף. הסימול 

להבהב, והזמן הנותר עד לשחרור 

(. 1)נעילת הדלת יוצג על גבי הצג 

( 1לאחר הזמן הזה, תאורת מחוון )

תיכבה ותוכלו לפתוח את הדלת. געו 

על מנת להסיר את  כלשהוא חיישןב

. צרו קשר עם שירות 1Eהסימול 

 התמיכה טכנית.

אם הטמפרטורה בתוך  חשוב:  

 210התנור גבוהה מאוד )מעל 

 1Eמעלות(, תראו את הסימול 

מהבהב אך הזמן לא מתחיל לרוץ 

שהתנור יתקרר  לאחור. חכו עד

 והזמן יחל לרוץ לאחור.

   



 החלפת תאורת התנור

 וודאו שהתנור לא מחובר לחשמל לפני שאתם מחליפים את התאורה. זהירות:

 (. Eע"י שחרור הברגים ) מהילות התבניותנתקו את  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שחררו את מכסה הזכוכית שמחזיק את הנורה בעזרת כלי מתאים. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החליפו את הנורה. -

 הזכוכית שהוצאתם קודם לכן, וודאו שכל החלקים נכנסו בהתאמה וכראוי למקומם. החזירו את מכסה  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעלות. תוכלו להזמין אחת מהשירות הטכני. 100הנורה שהחלפתם חייבת להיות עמידה לטמפרטורה של עד * 


