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 הוראות בטיחות חשובות
 קראו את כל ההוראות לפני השימוש 

 לפני השימוש יש לנקוט בכל צעדי הבטיחות הבאים: -אזהרה                                 
 

 

 
 חיבור והפעלה

 ים בהתאם להנחיות בטיחות רלוונטיות.המכשירים בנוי*

*חיבור המכשיר לחשמל תיקון ושירות למכשיר יכולים להתבצע ע"י טכנאי מוסמך ע"י קופר בהתאם להנחיות הבטיחות 
 המתאימות. למען בטיחותכם, אל תאפשרו לאף אחד להתקין את המכשיר ולספק שירות פרט לטכנאי מוסמך מטעם קופר.

 על הכיריים עצמן
 ם אל תרשו לכיריים שזה עתה חוברו לפעול ללא השגחה, מאחר שכיוון העוצמה )העוצמה לעול

 המקסימאלית( מגיבה במהירות גבוהה במיוחד.
  .כאשר מבשלים, שימו לב למהירות החימום של שטחי הבישול 

  או כל כלי מתכת ריק ממזון על שטחי בישול שהופעלו. ומכסי סיריםאל תמקמו סירים מחבתות 
 ו כאשר אתם משתמשים בסירים לבישול והרתחה נמוכה לטווח ארוך כי מים שמורתחים לטווח ארוך עלולים היזהר

 להתייבש ללא תשומת לב, מה שיגרם נזק לסיר ולכיריים, נזק שאין עליו אחריות.

 .חיוני לכבות שטח בישול לאחר שימוש בעזרת שימוש מתאים בכפתור המינוס ולא רק על ידי הסרת הסיר 

 ים ושומנים מחוממים יותר מדי עלולים לפתע להתלקח. השגיחו תמיד על הכנת האוכל שכולל שומנים ושמנים. שמנ
 לעולם אל תכבו שמנים ושומנים שהתלקחו באמצעות מים! שימו את המכסה על הסיר וכבו את שטח הבישול.

  קשים וכבדים על הכיריים הקרמיות שטח הזכוכית הקרמית של הכיריים מותאם לבישול. עליכם להימנע מלהפיל חפצים
 מזכוכית. חפצים חדים שייפלו על הכיריים עלולים לשבור את הכיריים.

  אם סדקים, שברים או פגם מופיעים בזכוכית הקרמית, כבו מיד את המכשיר. נתקו את הנתיך מיד והתקשרו לשירות
 .לקוחות

 ור לקויה, נתקו מיד את המכשיר והתקשרו לשירות אם הכיריים לא יכולות להיות כבויות בגלל בקרת כפתורי הסנס
 לקוחות.

 .היזהרו עם עבודה במכשירים חשמליים ביתיים. לכבלי חשמל אסור לבוא במגע עם שטחי הבישול החמים 

  ניתן להניח רק כלי בישול עם מזון שיש כוונה לבשל בהם. –אין לאכסן או להניח מאומה על הזכוכית 

 או פלסטיק על שטחי הבישול. הרחק כל דבר שעלול להינמס כמו פלסטיק, נייר אלומיניום  אין להניח עטיפת אלומיניום
ובמיוחד סוכר ומאכלים עם סוכר משטחי בישול חמים. יש להשתמש במגרד זכוכית כדי להסיר סוכר מהכיריים הקרמיות 

 )כאשר זה עדיין חם( בכדי להימנע מפגיעה בכיריים.

 ת, סכו"ם וכו'( לא אמורים להיות כל הכיריים מאחר והם עלולים להתלהט. סכנת כוויות!פריטים מתכתיים )סירים ומחבתו 

 .אל תמקמו חפצים מתלקחים ודליקים היישר מתחת לכיריים 

  פריטי מתכת על גופכם עלולים להפוך לחמים בסביבת הכיריים. זהירות! סכנת כוויות! פריטים לא ממגנטים )טבעת
 זהב/כסף לדוגמה( לא יושפעו.

 .לעולם אין להשתמש בשטחי הבישול לחמם עטיפות או תרכובות של חומרים. עוצמת החום עלולה לשרוף אותן 

 שמרו על כפתורי הסנסור נקיים כי המכשיר מזהה את הלכלוך כמגע ידני. לעולם אין להניח שום דבר 
  אנו ממליצים לכם לכבות את הכיריים  על הכפתורים, מזון נופל) סירים, מגבות מטבח וכו'( על כפתורי הסנסור! אם      

 ולנקות את הסנסורים. באמצעות כפתור הכיבוי

 מאחר וזה יגרום למכשיר להיכבות או להיות קרובים אליהם לכסות את כפתורי הסנסור סירים חמים לא אמורים ,
 סנסורים.יש להקפיד שהסיר המצא בתוך הסימון שלו על הזכוכית ואינו חורג ממנו לכיוון ה אוטומטית.

  הפעילו את המנעול להגנה לילדים אם ישנן חיות מחמד או ילדים בבית אשר עלולים ליצור מגע עם הכיריים בדרך
 כלשהי.

  )הכיריים לא אמורות להיות בשימוש כשמתבצעת פירוליזה ) פירוק כימי של חומר ע"י חום 
 אין פירוליטי הממוקם ליד הכיריים.-בתנור בילט      

 םבנוגע לאנשי
 זהירות! 
 אין מחויבים להפעיל את הכיריים הללו תחת השגחה בלבד.-אנשים שלא מכירים כיריים בילט 

 חובה להרחיק ילדים קטנים מהכיריים. אין להרשות להם לשחק עם המכשיר.

 !שימו לב 
 שטחי החימום והבישול מתחממים במהלך השימוש. הרחיקו ילדים קטנים מהכיריים בכל זמן.

 י קוצבי לב או משאבת אינסולין מושתלת מוכרחים לוודא שהקוצב או המשאבה                        אנשים בעל  
 קילוהרץ(. 02-02אינם מושפעים מהכיריים )תדירות הטווח של הכיריים היא 

 
 

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

 

 .פתחו את האריזה 

 ההתקנה והחיבור של המכשיר מוכרחים להיעשות ע"י גורם מאושר ומקצועי. היצרן אינו אחראי 
 וחיבור. על נזקים הנגרמים ע"י שגיאות התקנה

 .המכשיר מוכרח להיות מצויד היטב ומותקן ביחידת מטבח ומשטח עבודה מותאם 

  ,מסחרי, תעשייתי או שימוש ביתי אחר.שימוש לא להמכשיר הביתי מיועד בלעדית לבישול מזון 

 .הסירו את כל התוויות ושאר הדברים המודבקים מהכיריים 

 .אין לשנות את הכיריים 

 ל ולוח הבקרה לתמיכה או משטח עבודה.אין להשתמש באזורי הבישו 

  של חברת החשמלבהתאם לסטנדרטיים לארקה המכשיר מוכרח להיות מחובר. 

 .אין להשתמש בכבל מאריך לחיבור הכיריים 

  עלולים להזיק למכשירי החשמל. הלחותאין להשתמש במכשיר מעל מדיח כלים או מייבש כביסה. אדי 
 
 

 אוורור
 

 לזרימת אוויר. זקוקהחשוב: מערכת הקירור 
 

 ת האוויר על מאוורר הקירור.יסמול כניש לקחת בחשבון שצריך לשמור על מרווח 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התקנה –התאמה 
 

  מעלות צלסיוס. 011בטמפרטורות של עד  היות עמידל משטח העבודה עליו מורכבות הכיריים חייב 

  הקיר או הצדדים.מ"מ בין הכיריים לבין  01ודאו כי ישנו מרחק של 
  שממוקם מעליהם מוכרח להישמר לפי הוראות היצרן. בהיעדר לקולט האדים מרווח הבטיחות בין הכיריים

 מ"מ. 061מינימאלי של הוראות, שמרו על מרווח 

 .)חוטי החיבור אמורים, לאחר החיבור, להיות משוחררים מכל לחץ עליהם )של מגירה לדוגמה 
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 חיבור המרכיבים השונים

 
 תקנת מכשיר זה והחיבור לרשת החשמל תתבצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד, ובהתאם לתקנים הסדירים.ה
 

 חיבור שטחי הבישול
 

 בהתאם ל: 8עד  0-ע"י סטיקר עם סיווג מ סומןכל מחבר של שטחי הבישול מ
 

 0 משטח חימום :W0022 

 7 משטח חימום :W0022 

 באמצעות " מערכת ההפעלה מסומנתC.על המחבר " 
 

 .C-5-6-7-8ל הקופסה הטכנית, ליד החיבורים הנקביים כתוב: ע
 

 " לקופסה הטכנית.C"-ה עם סימן מערכת ההפעלהחברו את 
 חברו את משטחי החימום עם המספר המתאים על הקופסה הטכנית.

 המספר הגדול ביותר של משטח החימום. מנת לחבר בקלות, התחילו עםעל 
 

 דוגמה:
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ) קונפיגורציה ( תצורההליך 

 

 
                                                                               כדי להגדיר איזה סנסור לפני התחלת השימוש הראשוני 

 :הפעולות הבאותאנא בצעו את  מפעיל איזה איזור בישול,
 

  לפני שתתחילו, ודאו שאין סירים על הכיריים. חשוב!( 0
  .בלוח המפסקהורידו את או  החשמל רשתכירה מאת ה ו( נתק0
 .החשמל לרשת כירהאת ה ( חברו מחדש0
 ( הליך:4

 .המתאים לכיריים אידוקציה ס"מ 06סיר בקוטר של  הכינו*     
 דקות לאחר חיבור מחדש של הכיריים לרשת. 2* התחילו בהליך בתוך     
 [.I/O* אין להשתמש בכפתור ]     

 
 רק במידה וקיימת כבר קונפיגורציה. תצורה הקיימת ) קונפיגורציה (ן: בטלו את ה( שלב ראשו0

 במידה ולא קיימת קונפיגורציה ניתן לדלג על שלב זה.                      
 . נתקו את הכירה מחיבור החשמל 0

 ) ניתן להוריד את המפסק בלוח החשמל ( וחברו שוב לאחר כדקה.    

 , ומיד  2ץ ) ללא הפעלת הכירה ( את סנסור מספר . לחצו והשאירו לחו2

 לחצו עם היד השניה על כל אחד מהנקודות 2בלי לעזוב את סנסור    

 המוארות המסמלות את ארבעת הבוערים. התחילו מימין ואז לפי הסדר   

 . הסירו את האצבעות מהסנסורים  -הצג יראה   a     b       .   d     cעם    

 מהבהבים. E למשך מספר שניות עד שיופיעו בצג  0צו על סנסור מספר ואז לח   

 , הכירה מוכנה לתיכנות הקונפיגורציה החדשה.  Cלאחר סיום ההבהוב יופיע הסימן    

   שימו לב!
 
ו קיצור של חוטי אסורה בהחלט הארכה א -

 הבישול.
 
 מילוי-האחריות אינה תקפה במקרה של אי -

 ההוראות בנוגע לחיבורים ולהוראות הבטיחות. 
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   קביעת תצורה חדשה ) קונפיגורציה (שלב שני:  (6

 הגדרת סנסור הפעלה לכל כל אזור בישול בנפרד.     
 

 ס"מ. 06פרומגנטית בקוטר של  בעל תחתיתא( קחו סיר 
 בצג.לו [ המתאים C] -ע"י לחיצה על ה הרצוי בישולהשטח את בחרו  ב(
 לכוון. ביקשתםמקמו את הסיר על השטח אותו  ג( 
 [. שטח הבישול הנבחר הוגדר כעת. -] -[ בצג ישתנה לC] –המתינו עד שה  ד(
 הצג.[ על C] -ההליך לכל שטח בישול המסומן ב עשו את אותו ה(
 כל שטחי הבישול מוגדרים ברגע שכל הצגים כבויים.ו( 

 

 הערה: .....אנא השתמשו באותו סיר להליך כולו. לעולם אין לשים מספר סירים ביחד
 על שטחי הבישול בזמן הליך ההתקנה.               

 

 מה לעשות במקרה של תקלה
 

 [ מופיע:E4הסמל ]
 

  מערכת ההפעלהאת גורציה ( קונפי \) קבע מחדש  תצורה הגדר מחדש. 

 .אם הסמל נשאר, אנא צרו קשר עם נציג שירות טכני 
 

 יאור המכשירת
 

 מאפיינים טכניים

 
 עוצמת     עוצמה נקובה* קטרים עוצמה כוללת סוג

 *מאיץ חום
 זיהוי קוטר  
 מינימאלי  

EKWI 3740.0 7400W 2  :מ"מ 211אזורים 
 מ"מ 061אזורים:  2

2300W 
1100W 

3100W 
1770W 

 מ"מ 011
 מ"מ 01

 

 * עוצמה ממוצעת שנמדדה. על פי הצורה, המידה ואיכות הסיר, העוצמה הנמדדת המקסימאלי יכולה לחרוג ממדידות אלו.
 

 פאנל בקרה

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 טיימר בקרת  תאורה

נורת ביקורת      

 שטח הבישול

 נורת ביקורת

 להשהייה או חזרה לפעולה

 תצוגת טיימר

 כפתור

 הפעלה / כיבוי

 חוםשמירה על  

 כפתור הפעלה / כיבוי

 התאורהבקרת 

 עוצמה "סליידר" לבחירת

 כיוון טיימרו

 מאיץ

 חום

 מאיץ

 חום

השהיה/ חזרה 

 לפעולה

 עוצמהתצוגת 
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 השימוש במכשיר

 

 תצוגה
 

 משמעות                            תיאור                        תצוגה
 

 אפס                              איזור החימום מופעל                             1.

 רמת עוצמה                    בחירת רמת הבישול                         0...0

U                                   ויזיהוי סירים                     אין סיר / סיר לק 

A                                   מאיץ חום                       בישול אוטומטי 

E                                                  קצר חשמליהודעת שגיאה 

H                                                  שטח הבישול חםשארית חימום 

P                                  מאיץ העוצמה מופעל                   עוצמהמאיץ 

L                                            לוח הבקרה נעול                 נעילה 

U                                   שמירה אוטומטית על                  שמירת חוםºC01 

II                                          הכיריים במצב השהיה                 השהיה 

 אוורור
 

מהמערכת  המשוחרר החוםמערכת הקירור אוטומטית לגמרי. מאוורר הקירור מתחיל במהירות נמוכה כאשר 

נמצאות בשימוש לרמה מסוימת. האוורור מתחיל את מהירותו הגבוהה כאשר הכיריים  האלקטרונית מגיע

 הקירור מפחית את מהירותו ועוצר אוטומטית כאשר המעגל החשמלי התקרר די והותר.אינטנסיבי. מאוורר 

 
 הפעלה וניהול המכשיר

 

 לפני השימוש הראשוני
 

 נקו את הכיריים עם בד לח ולאחר מכן יבשו את המשטח היטב. אין להשתמש בחומר ניקוי שעלול להזיק

 לצבע הכחול הכהה שעל משטח הזכוכית.

 

 עיקרון אינדוקציה
 

 מגנטי משתנה שיוצר-שדה אלקטרו הוא יוצר, הסליל ממוקם תחת כל אזור בישול. בעת הפעלתו

 זרמי אינדוקציה בתחתית הפרומגנטית של הסיר. התוצאה היא חימום הסיר שממוקם על שטח החימום.
 

 :שהסיר חייב להיות מותאם לשימוש בכיריים אינדוקציהכמובן 
 

  (: סיר מברזל בתחתית הסיר מגנט קטןהנחת )אנא ודאו זאת בעזרת כל הסירים הפרומגנטיים מומלצים

 יציקה ופלדה, סירי אמייל, סירי נירוסטה עם תחתיות פרומגנטיות...

  :זכוכית, עץ, קרמיקה, חרס... נירוסטה בלבד, אלומיניום,נחושת, סירים לא לשימוש 
 

 רה של קוטר קטן מדי, הסירבמק שטחי החימום באינדוקציה מתאימה עצמה אוטומטית למידת הסיר.

 . ראו במאפיינים הטכנים את הגודל המינימלי לזיהוי הסיר.לא יפעל

  [. Uאם הסיר לא מותאם לכיריים אינדוקציה, הצג יראה ] 

סיר אשר מזוהה בשטח בישול אחד ואינו מזוהה בשטח בישול אחר או אינו מזוהה בכירת אינדוקציה  -שימו לב

 וכמות הברזל בתחתית הסיר היא גבולית. אחרת, אינו איכותי מאחר
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 מגע טאץ'
 

 סנסור אלקטרוניים במגע טאץ'. כאשר האצבע שלכם לוחצת על סנסור, הכיריים כוללות כפתורי

 ההפעלה תקפה עם הופעת נורת בקרה, אות או מספר על הצג ו/או צפצוף.הפקודה המתאימה תתבצע. 
 

 ותו הזמן.לשימוש רגיל, לחצו על סנסור אחד בלב בא
 

 

 בחירת עוצמה או זמן בעזרת הסליידר
 

 גשו ישירות או. לכיוון הרצוי לבחירת העוצמה עם הסליידר, החליקו עם האצבע על אזור הסליידר

 רמה הנבחרת.להאצבע  עם

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 הפעלה
 

 :הפעלת/כיבוי הכיריים 
 

 תצוגה                               לוח בקרה                                פעולה
 

 [ מהבהביםI/O[             ]1 התחלת פעולה                    לחיצה על כפתור ]

 [ או שום דברI/O[             ]H עצירת פעולה                      לחיצה על כפתור ]
 

 :הפעלת/כיבוי אזור חימום 
 

 תצוגה                               לוח בקרה                                פעולה
 

 [ ונורת בקרה מוארת1]          [ הנבחר1] הצג  אזור                        לחיצה עלבחירת 

 [0[ עד ]1]            הסליידר         שלהחלקה          )התאמת עוצמה( כיוון

              ימינה או שמאלה                                            
 

 [H[ או ]1[ על הסליידר         ]1]-החלקה ל                               כיבוי   

 [H[ או ]1[                      ]1או לחיצה על ]                                        

 

 הכיריים יחזרו למצב המתנה., לאחר ההפעלה שניות 21אם לא התבצעה פעולה במשך 
 
 

 זיהוי הסירים
 

 פונקצית זיהוי הסירים מוודאת בטיחות מושלמת. האינדוקציה לא פועלת במקרה ש:

 .במקרה זה, שום סיר לא נמצא על אזור החימום או שהסיר אינו מותאם לבישול באינדוקציה 

 ממקמים סיר על שטח בישול. [. סמל זה נעלם כאשרUאין אפשרות להגביר את העוצמה והצג מראה ]

 אם [ מסירים את הסיר מאזור החימום, הפעולה נפסקת. הצג מראהU[ הסמל .]Uנעלם כאשר ]  הסיר

 מוחזר לאזור החימום. הבישול ממשיך עם רמת העוצמה שכוונה לפני כן.
 

 [ לפעול.U: אל תתנו לפונקצית זיהוי הסירים  ]הכירהלאחר השימוש, כבו את 
 

 

 אזור "סליידר" ואזור כיוון טיימר

 גישה ישירה "סליידר"
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 תצוגת שארית חום
 

 ם או עצירה מוחלטת של הכיריים, אזורי החימום עדיין חמים. לראיה, על הצגגם לאחר כיבוי אזור חימו

 [.Hמופיעה הסמל ]

 כאשר סמל שארית החום מופיע על הצג, [ נעלם כאשר ניתן לגעת ללא סכנה באזורי החימום.Hהסמל ]

 הימנעו מלגעת באזורי החימום או לשים אובייקטים רגישים לחום על אותם אזורי חימום.

 סכנת כוויה ושריפה.ישנה 
 

 פונקצית מאיץ עוצמה
 

 [ מבטיחה עוצמה מואצת לאזורי החימום שתבחרו.Pפונקצית מאיץ העוצמה ]

 .גבוהה מאודדקות בעוצמה  01אם פונקציה זו מופעלת, שטחי החימום יפעלו במשך 

 מאיץ העוצמה צפוי, לדוגמה, לחמם במהירות כמויות מים גדולות לצורך בישול אטריות.
 

 פעלת/כיבוי מאיץ העוצמה:ה 
 

 תצוגה                                         לוח בקרה                                פעולה
 

 ונורת בקרה מוארים[ 1]                                [1] צגלחיצה על                בישולבחירת אזור 

 [P]             [             P]תור לחיצה על כפ          הפעלת מאיץ העוצמה

 

 ניהול עוצמה:
 

הכיריים כוללות עוצמת כוללת מקסימאלית. כאשר פונקצית מאיץ העוצמה מופעלת, כדי לא לחרוג מהעוצמה 

 [0] -, המערכת מורה להפחית אוטומטית את רמת העוצמה לאזור חימום אחר. בצג מהבהב ההמקסימאלית

 ן הוא מציג את העוצמה המקסימאלית המותרת:למשך מספר שניות ולאחר מכ
 

 (0)דוגמה: רמת עוצמה     אזור חימום אחר:                          אזור חימום נבחר
 

 [, תלוי בסוג האזור.8[ או ]6]-[ משתנה ל0.                             ][ מוצגPהסמל ]

 

 

 טיימר
 

דקות( לכל  00עד  1ם )זמנית, ובכיווני זמן שוני-( אזורי החימום בו)תלוי בדגם 4או  3ניתן להשתמש בטיימר לכל 

 אזור חימום.

 

 טיימר תזכורת:

 . הפעילו את הכירה.0

 שמעל לסמל השעון.  CL. לחצו על 2

 . הזיזו את הסליידר למספר הדקות המבוקש.3

 יהבהב ." של עשרות הדקות 1" -. לחצו על הצג מעל לשעון, ספרות הדקות יפסיקו להבהב וה4

 . הזיזו את הסליידר לבחירת עשרות הדקות.0

 . אשרו על ידי לחיצה על הצג מעל לשעון ) על הזמן שבחרתם (.6

 " . 11. בסיום הזמן המבוקש הכירה תצפצף והצג יהבהב " 0

 " לביטול הציפצוף. 11"-לחצו על ה
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 בסיום זמן הבישול: יטיימר כיבוי אוטומט 
 

 . הפעילו את הכירה.0

 . בחרו את אזור הבישול המבוקש.2

 קיבעו בעזרת הסליידר את העוצמה המבוקשת.. 3

 שמעל לסמל השעון.  CL. לחצו על 3

 הזיזו את הסליידר למספר הדקות המבוקש. .4

 " של עשרות הדקות יהבהב .1" -לחצו על הצג מעל לשעון, ספרות הדקות יפסיקו להבהב וה .0

 שרות הדקות.הזיזו את הסליידר לבחירת ע .6

 אשרו על ידי לחיצה על הצג מעל לשעון ) על הזמן שבחרתם (. .0

 " . 11בסיום הזמן המבוקש הכירה תצפצף והצג יהבהב "  .8

 " לביטול הציפצוף. 11"-לחצו על ה

 

 בישול אוטומטי
 

ה למשך זמן מה ולאחר מכן מפחית אוטומטית את העוצמה לרמ שטח הבישול מתחיל לפעול בעוצמה מלאה

 שנבחרה מראש.

 . הפעילו את הכירה.0

 . בחרו את אזור הבישול המבוקש.2

 0הצג יראה  –בסליידר.  0. בחרו עוצמה 3

 Aעם  0הצג יהבהב  –.  0. לחצו על הסליידר שוב בעוצמה 4

 Aעם  0הצג יהבהב  –(  0לכיוון למטה לעוצמה הרצויה ) לדוגמא  0-. הזיזו את הסליידר מ 0

 .0ה מלאה זמן מה ואחר כך תרד אוטומטית לעוצמה הכירה תפעל בעוצמ

 

 GO \  STOP  פונקצית השהייה
 

 עם אותן ההגדרות. הפעלה מחדשאת כל פעולות הבישול על הכיריים ומאפשרת  עוצרתפונקציה זו 
  

 הפעלת/עצירת פונקצית השהייה 
 

 

 לחצו על סנסור  כאשר ברצונכם לעצור את כל תהליכי הבישול לזמן מה, כירה פועלת. בעת שה0

   Stop\ Go    הכירה תפסיק את פעולתה והצגים יראו [II ]. 

   Stop\ Goלחצו שוב על סנסור  . על מנת להחזיר את הכירה לפעולה באותן עוצמות בבוערים השונים,2

 .[II]ואז על הסליידר או אחד הצגים שמראה     

 

 פונקציה >>שמירת חום<<
 

 .ºC01לשמור אוטומטית על טמפרטורה של פונקציה זו מאפשרת להשיג ו

 שריפה של תחתית הסיר.הדבר ימנע מנוזלים לגלוש ומ
 

 :>>הפעלת/עצירת פונקצית >>שמירת חום 
 

 

 . בחרו את אזור הבישול.0

 [U] . החליקו את הסליידר כלפי מטה ) או ישר גשו לנקודה ( עד לנקודה בה הצג יראה 2

 .0ואז החליקו את הסליידר לכיבוי או לבחירת חימום עד  [U]חימום, לחצו על הצג . לביטול מצב 3                  
 

 פונקציה זו יכולה להתחיל לפעול עצמאית בכל אזורי החימום.

 כאשר הסיר עוזב את שטח הבישול, שטח הבישול בו פועלת פונקצית שמירת החום יישאר פעיל למשך

 פונקציה זו הוא שעתיים. דקות נוספות. משך הפעולה המקסימאלי של 01-כ
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 נעילת לוח הבקרה
 

 במהלך ניקוי הכיריים, ניתן לנעול את לוח הבקרה על מנת להימנע מהפעלה לא מכוונת ע"י ילדים,או

 [ (.I/O)פרט לכפתור הפעלה כיבוי ]

 : להפעלת הנעילה

 . [I/O] . הפעילו את הכירה 0

 .ישמע צליל [ (P] -) הצג הקרוב להימני  לבצג של אזור הבישו [1] -[ וP]. לחצו בו זמנית על 2

 ( [P] -[ של הבוער הימני ) הצג הקרוב ל1. לחצו מיד על צג  ]3

 [ והכירה נעולה .L. הצג יראה ]4

 לה :יעלביטול הנ

 [ .I/Oהפעילו את הכירה  ]. 0

 .ע צליל.ישמ [ (P] -) הצג הקרוב להימני  בצג של אזור הבישול [L] -[ וP. לחצו בו זמנית על ] .2

 [  P] -לחצו מיד על  . 3

 והכירה מוכנה לפעולה. או יכבה [1]. הצג יראה 4
 

  בישולעצות 

 סירהאיכות 
 

 אינדוקציה. לוודא שהוא מסומן כמתאים לכירייםלפני שאתם רוכשים כלי בישול, הקפידו 

 יניום עם תחתית מגנטית.אלומ , ברזל יציקה, נירוסטה פרומגנטית,אמייל פלדה מצופה פלדה, מים:יתאחומרים מ

 אלומיניום ונירוסטה ללא תחתית פרומגנטית, נחושת, זכוכית, קרמיקה, פורצלן. חומרים לא מתאימים:
 

 היצרנים מפרטים האם מוצריהם מתאימים לבישול באינדוקציה.

 כדי לבדוק האם הסירים אכן מתאימים:

 [ 0מזגו מעט מים בסיר המונח על אזור החימום שמכוון לרמה] המים אמורים להתחמם לאחר מספר .

 שניות.

 .מגנט אמור להימשך בתחתית הסיר 

 .בתחתית הכירה יש סימון לכירה אינדוקציה 
 

 סירים מסוימים עלולים להרעיש בעת הנחתם על אזור החימום. משמעות הרעש אינה תקלה במכשיר והוא אינו

 משפיע על פעולת הבישול.

 מידת הסיר
 

 מסוים, מתאימים עצמם אוטומטית לקוטר הסיר. עם זאת, תחתית הסיר מוכרח להיות אזורי הבישול, עד גבול

 בעל קוטר מינימאלי לפי שטח הבישול המתאים.

 אזור הבישול.במרכז כמה שיותר על מנת להשיג את היעילות המקסימאלית של הכיריים, אנא הניחו את הסיר 

 נסורים של ההפעלה.לכיוון הסהמסומן אין להניח סיר החורג משטח הבישול 
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 מה לעשות כאשר מתרחשות תקלות
 

הן פעולות מסוכנות מאוד  התערבות בתהליכי פעולת הכיריים ותיקון המכשיר ע"י אדם שלא מוסמך לכך
מכיוון שהן יכולות להביא לתוצאה של הלם חשמלי או קצר חשמלי. אל תנסו להתערב בתהליכי פעולת 

תמיד אותו, אתם תסתכנו בפציעה עצמית ו/או בגרימת נזק למכשיר שלכם. הקפידו  הכיריים או לתקן
 .הללו, לדוגמא: טכנאי שירות הלקוחותלבקש שאדם מומחה יבצע את העבודות 

, בדקו אם אתם יכולים לתקן את הבעיה בעצמכם ע"י קריאה של אם ישנה תקלה במכשיר שימו לב:
 הוראות השימוש הללו.

  , כפי שמתואר מטה:תקלות שונות באופן עצמאיביכולתכם לתקן 

 האם החיבורים של גידי החשמל מהודקים כרגיל?  

 ם טכנאי שירות הלקוחות או חשמלאי!צרו קשר ע  

 

 ?הבישול אזוראו את  אתם לא מצליחים להפעיל את הכיריים  

 ? האם המפסק בלוח החשמל קפץ  

 ? האם הכיריים חוברו לחשמל 

 תית מופעלת?האם הנעילה הבטיחו 

 ם כפתורי הסנסור מכוסים בחלקם בשמן או מיםהא? 

 ?האם אובייקט כלשהו נמצא על אחד מכפתורי הסנסור 

 

 ? [Uלוח הבקרה מציג את הסמל ]
 

 ?האם לא נמצא כלי בישול על הכיריים 

 לבישול באינדוקציה האם אתם משתמשים בכלי בישול לא מתאים ? 

 אזור הבישול?האם הקוטר של תחתית הסיר קטן מדי ל 

 

 ? [E[ או ]Cלוח הבקרה מראה ]

 אנא התקשרו לשירות הלקוחות . 

 

 ?אזור בישול אחד או כל אזורי הבישול מנותקים

 ?האם מערכת הבטיחות מופעלת 

 ?האם שכחתם לנתק את אזור הבישול למשך זמן רב 

 ?האם כפתור סנסור אחד או יותר מכוסים 

 חימום יתר? האם הסיר ריק ותחתית הסיר נמצא במצב של 

 .לכיריים בנוסף, יש הפחתה אוטומטית ברמת העוצמה ועצירה אוטומטית במקרה של חימום יתר 
 

 האם כלי הבישול בו אתם משתמשים עושה רעשים?
 .עקב כך בסיכון נמצאים אינדוקציה והסיר לאגרם בגלל סיבות טכניות. הכיריים זה נ

 
 מאוורר הקירור עדיין פועל לאחר שכובה?

 מלי מאחר שהמערכת החשמלית ממשיכה לקרר את עצמה.זה נור
 

 האם הכיריים מרעישות )מקליקות או משמיעות קולות(?
 זה קורה מסיבות טכניות, רעשים אלו הינם בלתי נמנעים.

 
 האם לכיריים יש חורים או סדקים?

הקשור יש סיכון של להלם חשמלי אם הזכוכית של הכיריים מפתחת שברים, סדקים או כל נזק אחר 
 כבו מיידית את הכיריים, נתקו את המכשיר מהחשמל וצרו קשר עם שירות הלקוחות.לזכוכית הכיריים. 
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 הזכוכית הקרמית 

לעולם אל תשתמשו בתכשירי ניקוי אגרסיביים כמו, ממיסי שומנים, מנקי סירים, , מסירי כתמים  חשוב!

 מחוספס וגורמי שפשוף למיניהם. טשלגרום לשריטות וחספוסים. או סקו וחלודה וכדומה, העלולים
 

 ניקוי אחרי שימוש

תמיד נקו את כיריים בשלמותן כאשר הן מתלכלכות. מומלץ לעשות זאת לאחר כל שימוש בכיריים.  .0

. אחר כך יבשו את הכיריים אבקת ניקוי מומלצת ע"י היצרן ) ראו בסוף החוברת (השתמשו בבד לח 

 .ניקוי לא נשאר על משטח הכיריים עם בד יבש ונקי כדי להבטיח ששום תכשיר
 

 ניקוי שבועי

 נקו את הכיריים בשלמותן ביסודיות פעם בשבוע עם אבקת ניקוי לזכוכית קרמית המומלצת ע"י היצרן  .2

) ראו בהמשך (.לאחר מכן מירחו נוזל סיליקון המומלץ על ידי היצרן. כאשר זה ייעשה, גורמי הניקוי 

ה שחסינה למים ולכלוך. כל הלכלוך נשאר על השכבה ויכול יעטפו את הכיריים בשכבה דקה מגינ

בצורה יבשה את הכיריים עם בד רך נקי. ודאו ששום גורם ניקוי  להיות מוסר בקלות. אחר כך שפשפו

לא נשאר על משטח הכיריים מאחר שזה יגיב באגרסיביות ברגע שהכיריים יחוממו וישנה את גוון 

 המשטח.

 
 לכלוך ספציפי

רוד יעם בד רטוב ואחר כך הסירו את הלכלוך שנשאר עם סכין הג גו אוכל שגלש קודם כל ספ
 .2המיוחד לכיריים קרמיות מזכוכית. אחר כך נקו את הכיריים שוב כמתואר מתחת לסעיף 

 

ניקוי בחומר  . השתמשו מעטוכתמים יכולים להיות מוסרים כאשר הכיריים עדיין חמים  לכלוך כבד
 .2נקות את הכיריים. המשיכו לפי העקרונות הכללים תחת פריט על ידי היצרן ל ץהמומל

 

להיות מוסרים מיידית, כאשר הם עדיים חמים, עם מגרד  חייבים ופלסטיק מומס סוכר שרוף
 ) יש סיכוי שלא ירדו כלל (. .2זכוכית. אחר כך נקו את הכיריים שוב כמתואר מתחת לפריט 

 

אשר אתם מקלפם תפוחי אדמה או מנקים חסה עלולים שעלולים להיות על הכיריים כ גרגירי חול
 לשרוט את משטח הכיריים כאשר מזיזים סירים. ודאו ששום גרגירי חול לא נשארים על הכיריים.

 

הינו תהליך בלאי טבעי ,ולא ישפיע על הפונקציה והיציבות של החומר   הזכוכיתשינוי בצבע 
בחומר אלא בשאריות האוכל שלא הוסרו ונשרפו  הקרמי מזכוכית. שינויי הצבע הללו אינם שינויים

 על המשטח.

 
נגרמות כתוצאה ממצב בו הבסיס של כלי הבישול משופשף על משטח הכיריים,  מבריקותנקודות 

במיוחד כאשר כלי בישול עם בסיס אלומיניום או שימוש בתכשירי ניקוי לא מתאימים. נקודות אלו 
אתם עלולים להצטרך ולחזור על תהליך הניקוי מספר  קשות להסרה עם גורמי ניקוי סטנדרטיים.

 פעמים בעזרת אבקת הניקוי המומלצת ע"י היצרן. בבוא הזמן, העיטורים ייעלמו.
 כתמים כהים יופיעו כתוצאה משימוש בגורמי ניקוי אגרסיביים ובסיסי סירים פגומים.זהירות : 
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