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 לפני שימוש ראשון 
 ניקוי ראשוני

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

 ותחתון.סגור את דלת התנור , כוון את כפתור בורר מצבי הפעולה לחום עליון תא עליון :
 דקות ללא מזון. אווררו היטב את המטבח. 30השאר את התנור פועל במשך 

 דקות, אווררו היטב את המטבח. 20: סגור את המגרה והפעל את התא במצב גריל כפול למשך תא תחתון 
 

 שימו לב:
 

 כאשר התבשיל מכיל אלכוהול, שימוש במצב טורבו עלול לשחרר ריח חמוץ למטבח.
 מכיל אלכוהול, רצוי להשתמש במצב אחר. )חום עליון ותחתון או אחר כלשהו(.  לכן כאשר המזון

 
 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.
 ה על דרישות הבטיחות.* תנור קופרבוש נבנה תוך הקפד

 * טפל בתקלות התנור יבוצע רק ע"י טכנאי מורשה של חברת "קופר יבוא בע"מ"
 * לפני כל טיפול בתנור יש לנתקו מהחשמל.

 יה, יש להרחיק ילדים מהתנור.י* שטח פני התנור מתחמם בזמן האפ
 * אל תחמם ארוחה בכלי סגור )סיר לחץ(.

 לים אלכוהול מחשש להתלקחות.* אל תחמם חימום יתר נוזלים המכי
 הדלת או המגרה. בצדי* אזהרה ! בפתיחת דלת התנור הזהר לבל יתפסו אצבעותיך 

 * יש להרחיק כבלים של מכשירים חשמליים מהתנור.
 * אין לאחסן בתאים כל דבר היכול לגרום נזק במידה והתנור יופעל שלא במתכוון.

 ור חם.* יש להתנהג במשנה זהירות כאשר מטפלים בתנ
 * 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.
 * אין להשתמש בתנור לחימום הבית.

 ל שומנים יכול להציתם , לכן בהכנת ארוחות עתירות שומן השאר את התנור תחת השגחה .* חימום יתר ש
 * אין להשתמש בכבל מאריך, יש לחבר את תקע התנור ישירות לשקע שבקיר בכל מקרה יש     

 להזמין חשמלאי  מוסמך על מנת להסדיר חיבור מתאים ובטוח.   
 שימוש.* יש להפעיל את התנור אך ורק לפי הוראות 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!!! 
 

 ת תא אפייה על האמאייל .* אין להניח נייר אלומיניום או תבנית אלומיניום בתחתי
 .הואין להניח סיר ישירות על האמאייל בתחתית תא האפיי   
 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.    

 ריקות )נירוסטה ואלומיניום( החזרת החום על ידי התבניתמנע משימוש בתבניות מבי* יש לה
 עלולה לפגוע בתהליך הבישול והאפייה כמו גם לאריך את התהליך.   

 * הרחיקו את הילדים מהתנור בעת פעולתו.
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 חלקי התנורסקירת 

 

 

 

  םאופציונליי אביזרים

 (ZB1002)אביזר מספר  מגש שליפה מלאה

 (ZB8030יזר מספר )אב +Professionסט אפייה 

 (ZB8031)אביזר מספר  +Professionסט אפייה 

 (145)אביזר מספר  אבן שמוט לפיצה עם ידית

 

 סטנדרטיים אביזרים

1x מגש אפייה  

1x רשת טפטוף אוניברסלית 

1x מגש שליפה חלקית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לוח הבקרה

 נועל דלת )רק בדגם פיירוליטי(

 אלמנט גריל

 תומכות המגש

 מדף הרשת

 אפייה מגש

 ציר הדלת

 זכוכית פנימית

 פתח אוורור

 מקבע היחידה

 נורה

 פנל דופן אחורית

 אוויר חם מאוורר

 אטם התנור

 דלת התנור
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 לחיצים ותצוגה –פאנל השליטה 

 

 ON / OFF לחצן
ניתן לכבות ולהדליק  זהלחצן עם 

 את התנור.
 

 
 הפונקציות לחצן

את ר ובחל ניתןעם לחצן זה 
 .הבישולתכניות 

 
 

 אוטומטית כניתת לחצן
תכניות ר ובחל ניתןעם לחצן זה 
 אוטומטיות.

 

 
 לחצן מועדפים

עם לחצן זה ניתן לגשת לתכניות 

 .תמועדפו

 

 

 * לחצן חימום באוויר חם

עם לחצן זה ניתן להפעיל את 

פונקציית החימום בעזרת אוויר 

 .חם

 * ניקוי פיירוליטילחצן 
ניתן להפעיל את עם לחצן זה 

יקוי אופציית הניקוי הפיירוליטי )נ

 ום גבוה(.שומנים אוטומטי בח

 

 לחצן מיקרוגל *
ניתן להפעיל את עם לחצן זה 

פונקציות הפעיל ל יקרוגל אוהמ

 נוספות. מיקרוגל

 

 לחצן הגדרות

עם לחצן זה ניתן לגשת לתפריט 

 ההגדרות

 

 לחצן נעילת ילדים

עם לחצן זה ניתן להפעיל את 

 .נעילת המקשים )נעילת ילדים(

 

 
 
 
 
 

 לחצן חימום מהיר
עם לחצן זה ניתן להפעיל או 
לכבות את פונקציית החימום 

 .המהיר
 

 לחצן הגדרות זמן / טיימר
ניתן להפעיל את  זהחצן לעם 

 פונקציות הזמן / טיימר השונות.
 

 
 תאורה פנימית לחצן

זה ניתן להפעיל ולכבות עם לחצן 
 את תאורת התנור הפנימית.

 

 

 
 חזורלחצן 

זה ניתן לחזור לשלב עם לחצן 
 הקודם.

 

 
 לחצן אישור
ניתן לאשר את עם לחצן זה 

 הפעולה הנוכחית.
 

 

 מטה –לחצני מעלה 

לו ניתן לגלול מעלה עם לחצנים א

 .או מטה בתפריטים השונים

 

לחצן הגדרת זמן פעולה עבור 

 פונקציות הבישול

עם לחצן זה ניתן לקבוע את משך 

 הבישול או את זמן סיום הבישול.

 

 לחצן טמפרטורה

עם לחצן זה ניתן לקבוע את 

 טמפרטורת הבישול שנקבעה

 

 

 לחצן משקל

עם לחצן זה ניתן לשנות את 

 ל.הגדרות המשק

 
 

 קיימת בדגמי תנור מסוימים בלבד.* הפונקציה 
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 פונקציות בסיסיות

 הגדרת השעון

או במקרה וזרם החשמל פסק )לאחר הפסקת חשמל השעון  של התנור השעון מיד לאחר הפעלתו הראשוניתיש לכוון את 
  << תהבהב על התצוגה(.12:00יתאפס והשעה >>

 תהבהב על התצוגה. 12:00השעה  התנור לאחר הדלקת

 .ותל מנת לכוון את ספרת השע)מטה( ע )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .י לחיצה על אשרו את הבחירה על יד

 .דקותל מנת לכוון את ספרת ה)מטה( ע )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .אשרו את הבחירה על ידי לחיצה על 

 .קבוע את תצוגת השעוןל מנת ל)מטה( ע )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .אשרו את הבחירה על ידי לחיצה על 

 .את פורמט השעה קבועל מנת ל)מטה( ע )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .אשרו את הבחירה על ידי לחיצה על 

 

   (. הזמן שנקבע יוצג על התצוגה.Standbyלאחר האישור ישמע צליל והתנור יפעיל את מצב ההמתנה )

 

 :במידה ותרצו לכוון את השעון 

 שניות עד שהשעון יכנס למצב הגדרה. 3למשך  כאשר התנור כבוי, לחצו את לחצן ה 

 .ותל מנת לכוון את ספרת השע)מטה( ע )מעלה( או  ור לחצו על הכפת -

 .אשרו את הבחירה על ידי לחיצה על 

 .דקותל מנת לכוון את ספרת ה)מטה( ע )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .אשרו את הבחירה על ידי לחיצה על 

 .קבוע את תצוגת השעוןל מנת ל)מטה( ע )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .חירה על ידי לחיצה על אשרו את הב

 .קבוע את פורמט השעהל מנת ל)מטה( ע )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .אשרו את הבחירה על ידי לחיצה על 

 

   (. הזמן שנקבע יוצג על התצוגה.Standbyלאחר האישור התנור יפעיל את מצב ההמתנה )

 

 



 6 

 פונקציות התנור

 נור הספציפי שברשותכם.זמינות הפונקציות השונות תלויות בדגם הת

 פונקציות הבישול

 

 חימום תחתון / עליון

. אידיאלי מפלס אחדבחום מגוף החימום התחתון והעליון יבטיח תוצאות אפייה אחידות כאשר המזון ממוקם 
 לאפיית עוגות ומאפים, עוגות שמרים ועוגות גבינה.

 Ökothermאוויר חם בשיטת 

תנור. החום ה בחלק האחורי של יוצר על ידי אלמנט החימום הטבעתהמאוורר מפיץ את החום שנבשיטה זו 
מבלי השפעות הדדיות של באופן שווה בכמה מפלסים  מאפשר לבשלומתפשט באופן אחיד לאורך התנור 

 ריחות בין המפלסים.

 עם אוויר חם תחתוןחום עליון / 

אחידה לאורך התנור.  ון בצורההתחתו המאוורר מפיץ את החום שנוצר על ידי גופי החימום בחלק העליון
 .צלי בישול אידיאלי עבור

 Ökothermהכנת פיצה בשיטת 

עוגיות , . מושלם עבור פיצהציפוי לח שילוב של חום תחתון ואוויר חם הוא אידיאלי לאפיית בסיסים פריך עם
 .מאפים פשטידות, או עוגות עם תוספת פירות

 חום תחתון

כים או פרימאפים או  ים למאפיםבסיסחימום טוב של ה מבטיח מצב ז .רק בתחתית חום נוצרמצב בו 
 .עוגות פירות לחות ובסיסי עוגהעבור  אידיאלימושחמים בתחתית. 

 עליוןחום 

 בור פשטידות וקישים.ן הוא אידיאלי עהחום שנוצר על ידי אלמנט החימום העליו

ECO – מצב חסכוני 

כדי לחסוך באנרגיה, התנור בכרגיל .  וכה יותר מאשרמאפשר לבשל מנות עם צריכת אנרגיה נממצב חסכוני 
 הסופי. שלבעבור ה לפני סיום זמן הבישול ומשתמש בחום הנותר בתנור באופן אוטומטי מספר דקות הכב

 Ökothermבשיטת  אוויר חם אינטנסיבי

אידיאלי השחמה אינטנסיבית.  מבטיח . מצב זההחום העליון מופעל בנוסף לחימום התנור עם האוויר החם
 ת עם ציפוי פריך.מנו ועבור עבור תפוחי אדמה אפויים בתנור, צלי

 גריל / חום תחתון

 בישול בשר. חום תחתון בשילוב עם הגריל מלמעלה. מצב זה הוא אידיאלי עבור

 גדולבמשטח גריל 

יותר  משטחים גדוליםלמאפשר בשר או דגים. מצב זה  גריל, כגוןבשיטת לבישול כמויות גדולות של מזון 
 .מהר יותרהמחומם כך מזון וכוח גבוה יותר התנור מפיק גריל.  במצבמאשר  מושחמים  להיות

 גריל

של. אידיאלי עבור כמויות אוכל מבו כמויות קטנות שלישנן וסך אנרגיה כאשר חגריל עבור השחמה. מצב 
 . בשרשל  קטנות

 .הפנימי של האוכל את החלק לחמם חום בשכבה החיצונית מבלי מצב גריל מאפשר הפקת 

 מאווררגריל בסיוע 

 ותעסיסיהשחמה ומזון צלוי עם מספק המאוורר מפיץ את החום שנוצר על ידי גריל לאורך התנור, ובכך 
 .ברווז וצלי ,בפנים. אידיאלי עבור עוף בגריל
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 אינטנסיבי מאווררגריל בסיוע 

  .מבחוץ מושחםפריך להפליא ועסיסי מבפנים ו שילוב זה של גריל פני שטח גדול ומאוורר מבטיח כי האוכל נשאר

 .עופות גדוליםהכנת אידיאלי ל

 + חום תחתון אינטנסיבי  מאווררגריל בסיוע 

בפנים  ותעסיסי גדולות יישארו שילוב זה של גריל על פני שטח גדול, חום תחתון ומאוורר מבטיח כי מנות מזון
 .י ממולא או עוףמבחוץ. אידיאלי עבור צלמושחמות להפליא ו כותופרי

 

 פונקציות מיוחדות

  הפשרה

 .של מזון קפוא עדינהרה פונקציה זו משמשת להפש

 טמפרטורות נמוכותבישול ב

אידיאלי עבור  .לשמור אותו עסיסי מאוד. מצב זה מאפשר בעדינות רבה בטמפרטורות נמוכות האוכל מבושל
 .בשר בקר, כבש, עגל ועוף

 שמירה על מזון חם

ך, ולא מיד בסיום מזון שיוגש בהמש . אידיאלי עבורהתחמםטמפרטורות נמוכות, מבלי להמשיך להמזון נשמר ב
 . ההכנה

 קפואאוכל 

 .מזון קפוא תעבור הפשר תאידיאלי. תכונה זו  בתנורצטבר אופטימלית של חום שרק ההתפלגות 

 צלחת חימום

ממש לפני הגשת  המתאימהורה בטמפרט אוכל טוב טעים יותר בטמפרטורה הנכונה. מצב זה מחמם צלחות
 המנה, ועל ידי כך מונע מהמזון להתקרר בשל הצלחת הקרה.

 השחמה

 השחמת מנות קטנות כגון מאפים עדינים או סופלה. פונקציה זו היא אידיאלית עבור

 שימור

 .מזון כגון פירות וירקות ימוראידיאלי לש

 ייבוש

. והמינרלים נשמרים םהוויטמינירוב  .ת חיי המדף שלוכדי להאריך אבמים מהאוכל הזה מאפשר את אידוי מצב 
 ודגי בקלה )קוד( יבשים. לפתנים פירות יבשים, בשר יבש,הכנת לוא אידיאלי מצב זה ה

 אפיית לחם

 ציפוי פריך בהכנת לחם.לקבלת  א אידיאלימצב זה הו

 
 התפחה

 התפחת בצק. לטובתהטוב ביותר  המצב

 מצב יוגורט

 רט מבלילת יוגורט מוכנה.מצב אידיאלי להכנת יוגו
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 הפעלת התנור

 

 מידע: 

לסירוגין של המאוורר  אוטומטית הפעלהבהתאם לשימוש בפונקציות השונות. המאוורר עשוי להיכבות ולהידלק אוטומטית 
 היא לא תקלה.

 

 התנור וכיבוי הדלקת

 פונקציית בישול., ולבחור תכנית או על מנת לעשות שימוש בתנור, יהיה עליכם ללחוץ על הכפתור 

או  במידה ולא תבחר תוכנית או פונקציית בישול מסוימת, התנור יחזור למצב כבוי לאחר מספר שניות ויציג שוב את השעון
 יכנס למצב המתנה במידה ונבחרה אופציית אישור ידני )ראו פרטים אודות אישור ידני בחלק המסביר על מצב המתנה(.

 . ליכם ללחוץ על הכפתורעל מנת לכבות את התנור, יהיה ע

 

 (Sleep Mode)מצב המתנה 

במידה ולא שניות  30(, התנור עובר למצב שינה לאחר היא מופעלת כברירת מחדל) במידה ואופציית אישור ידני מופעלת
 .שניות 30הגדרה במכשיר בתוך ביצעתם 

לחצן או על ה   On / Off צה על סמלאפשר לחזור למסך הקודם על ידי לחיישניות ו 30פעיל למשך ההמתנה יהיה מצב 

 .המתנה נשמרושנלחצו עד להפעלת מצב  לחצנים. כל ה

 את השעה. יכבה ויציגדקות, התנור  5לאחר 

 

 הפעלה ראשונית של התנור

 יש להגדיר את שפת הממשק, תאריך ושעה נוכחיים, הגדרת המשקל והטמפרטורה טרם הפעלתו הראשונית של התנור.

 

 שקהגדרת שפת הממ

 )למטה( עד ההגעה לתפריט בחירת השפה. ו  ()למעלה דפדפו באמצעות המקשים  -

 .אשרו את הבחירה על ידי לחיצה על  -

 )למטה(. ו  ()למעלה בחרו את השפה על ידי המקשים  -

 .אשרו את הבחירה על ידי לחיצה על  -

 כעת התצוגה תחזור למסך ההגדרות.

 .על ידי לחיצה על הגדרת השפה אשרו את  -

 

 שעה ותאריךהגדרת 

 )למטה( עד ההגעה לתפריט הגדרת השעה והתאריך. ו  ()למעלה דפדפו באמצעות המקשים  -

 .אשרו את הבחירה על ידי לחיצה על  -
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 )למטה(. ו  ()למעלה בחרו את השנה על ידי המקשים  -

 .אשרו את הבחירה על ידי לחיצה על  -

 היום. חזרו על הפעולה על מנת לבחור את החודש ואת -

 .אשרו על ידי לחיצה על תמיד  -

 )למטה(. ו  ()למעלה בחרו את השעה על ידי המקשים  -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 חזרו על הפעולה על מנת לבחור את הדקות. -

 כעת תבחרו את סוג תצוגת השעון. .אשרו על ידי לחיצה על  -

  (.12/24השעון ) לבסוף עליכם לבחור את פורמט הצגת .אשרו על ידי לחיצה על  -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 בסיום תחזרו למסך הבית.

 

 כיוון שעון באופן מזורז

בזמן שהתור כבוי והמתינו עד אשר תצוגת השעון תהבהב. כעת תוכלו לכוון את התאריך, השעה, סוג  לחצו על המקש 
 תצוגת השעון ואת פורמט השעה בהתאם להוראות הרשומות מעלה.

 

 ות המידההגדרת יחיד

 הגיע לתפריט הגדרת היחידות המידה.ל מנת ל)מטה( ע )מעלה( או  חצו על הכפתור ל -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 צלזיוס(. –לבחור יחידת מידה עבור טמפרטורה )ברירת המחדל  מנת ל)מטה( ע )מעלה( או  חצו על הכפתור ל -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 יים שלב ההגדרות הראשוניות של התנור. התצוגה תחזור למסך הבית.לאחר הגדרת יחידת המידה הסת

 

 הפעלת פונקציות הבישול

 . הפעילו את התנור על ידי לחיצה על הכפתור -

 במסך הבית. לחצו על הלחצן  -

 .מנת להיכנס לתפריט פונקציות הבישול ל )מטה( ע )מעלה( או  חצו על הכפתור ל -

 .על על ידי לחיצה אשרו את בחירתכם  -

 מנת לבחור את פונקציית הבישול הרצויה.ל )מטה( ע )מעלה( או  חצו על הכפתור ל -

 .אשרו את בחירתכם על ידי לחיצה על  -
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 מנת להגדיר את הטמפרטורה הרצויה.ל )מטה( ע )מעלה( או  חצו על הכפתור ל -

 .אשרו את בחירתכם על ידי לחיצה על  -

 

 

 

 

 מיוחדת בישולפונקציות הפעלת 

 .ילו את התנור על ידי לחיצה על הכפתור הפע -

 במסך הבית. לחצו על הלחצן  -

 .מנת להיכנס לתפריט פונקציות הבישול המיוחדות ל )מטה( ע )מעלה( או  חצו על הכפתור ל -

 .אשרו את בחירתכם על ידי לחיצה על  -

 

 שינוי הגדרות תוך כדי תהליך הבישול

 ועקבו אחר ההוראות המצוינות מעלה. לחצו על נית הבישול תוך כדי בישול, לבצע שינוי בתכ םבמידה והנכם מעונייני

 ועקבו אחר ההוראות המצוינות מעלה. לחצו על , תוך כדי בישול הבמידה וברצונכם לשנות את הטמפרטור

ל פרטים )ראו בהמשך פרק הגדרת זמן בישול בשבי במידה וברצונכם לשנות את זמן הבישול תוך כדי בישול, לחצו על 
 נוספים(.

 על מנת לסיים את התהליך. לחצו על הלחצן 

 

 מידע: 

. במידה ולא תאשרו את השינויים, ההגדרה החדשה שמוצגת שינויים שעשיתם צריכים להיות מאושרים על ידי לחיצה על 
 שניות, והמצב יחזור לקדמותו )השינוי לא ישמר ולא יבוצע(. 8על המסך תעלם לאחר 
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 לות אוטומטיותתכנות פעו

 

 בחירת תכנית אוטומטית

 .הדליקו את התנור על ידי לחיצה על -

 על מנת להגדיר תכנית אוטומטית. לאחר מכן געו בלחצן התכניות  -

 מנת לעבור בין הקטגוריות השונות.ל )מטה( ע )מעלה( או  חצו על הכפתור ל -

 .אשרו את בחירתכם על ידי לחיצה על  -

)מטה( על מנת לעבור בין התכניות האוטומטיות השונות ואשרו את בחירתכם על  ( או )מעלה לחצו על הכפתור  -

 .ידי לחיצה על 

על מנת לקבוע את משקל המזון שברצונכם להכין, ואשרו על ידי לחיצה על )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

.  

  .אשרו על ידי לחיצה על  ,על מנת לקבע את הטמפרטורה)מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 )הגדרת הטמפרטורה תלויה בתכנית הנבחרת. ישנן תכניות שלא מאפשרות קביעה ידנית של טמפרטורה(

 לאישור. על מנת לבחור הגדרות בישול נוספות ולחצו על )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

להגדיר גם ניתן ובהתאם לשאר הפרמטרים שנקבעו. זמני הבישול מחושבים אוטומטית בהתאם לתכנית הבישול שנבחרה 
 את זמן הבישול וזמן סיום הבישול )ראו הסבר מפורט בעמודים הבאים(.ידנית 

  , תהליך הבישול יתחיל.על מנת לאשר את הגדרות הזמן לחצו על  -

 בחלק מהתכניות לא נדרש להזין את המשקל המזון.

 בה בתנור( יש להניח את המזון.בתכניות מסוימות התנור ינחה באיזה שלב )גו

 

בתכניות מסוימות יש לבצע חימום קדם לתנור כאשר הוא ריק. התנור ינחה מתי יש להכניס את המזון ובאיזה שלב  
 )גובה בתנור( יש להניחו.

 

 :חשוב אודות בישול בעזרת תכניות מידע 

את הטמפרטורה הרצויה ואת זמן הבישול. ונקבע משקל המזון, התכנית תחשב בצורה אוטומטית כאשר נבחרת תכנית 
 בחלק מהתכניות ניתן יהיה לשנות את הטמפרטורה ידנית. במידה ולא יוגדר אחרת הבישול יעשה ללא תהליך קדם חימום.

על מנת שחישוב הזמן והטמפרטורה יעשה בצורה מיטבית ונכונה  חשוב מאוד להגדיר נכון את משקל המזון שבתנור
 ל טובות.שתביא לתוצאות בישו

אינדיקציה שיש להפוך את הצלי. על מנת להודיע על הרגע הנכון להפיכת  ן, לאחר זמן מסוים התנור ייתבתכניות הצלייה

יוצג על התצוגה עד שתהפכו את הצלי. במידה ולא תהפכו  הצלי, התנור ישמיע צליל מתאים לאורך זמן מסוים והסימן 
 ית בצורה אוטומטית לאחר מספר דקות.את הצלי התנור ימשיך את התכנית הרלוונט

 

 וטמפרטורת החימום שינוי משקל המזון

במידה ותרצו לשנות את משקל המזון שהוכנס לתנור, תוכלו לשנות גם באופן אוטומטי את הטמפרטורה ואת זמן הפעולה של 
 התנור, בהתאמה.
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 תהליך שינוי המשקל:

 .שינוי המשקל  לחצן לחצו על -

 לאישור. על מנת לשנות את המשקל ולחצו על )מטה(  עלה( או )מ לחצו על הכפתור  -

 לאישור. על מנת לשנות את עוצמת הבישול ולחצו על )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 התצוגה תחזור למסך ההגדרות.

 לאישור. לחצו על  -

תונים יתרחש ברקע. ההגדרות החדשות שהוגדרו עבור התהליך לא יכנסו לתוקף עד התהליך יתחיל בעת שעיבוד הנ

 .שהבחירות לא יאושרו על ידי לחיצה על 

 

 דרך פעולה נוספת: )התהליך הקודם יפסק(

 )חזור( מספר פעמים עד שתגיעו למצב הגדרת המשקל. חצו על לחצן ה ל -

 לאישור. ת את המשקל ולחצו על על מנת לשנו)מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 לאישור. על מנת לשנות את עוצמת הבישול ולחצו על )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

על התצוגה יוצג תפריט ההגדרות. זמני הפעולה של התנור יחושבו ויותאמו אוטומטית. תוכלו גם לקבוע את זמני הבישול  -
 ים הבאים(.והפסקת הבישול ידנית. )ראו פירוט בעמוד

 לאישור. לחצו על  -

 התנור ימשיך כעת את פעולת הבישול עם ההגדרות החדשות.

 

 הטמפרטורהשינוי 

 טמפרטורת הבישול נקבעת אוטומטית בעת בחירת התכנית.

 בחלק מהתכנית ניתן יהיה להגדיר את הטמפרטורה באופן ידני, בתוך הטווח שהגדירה התכנית.

מעלות צלזיוס )הגדרת  30יהיה להגדיר טמפרטורה שונה לכל אחת מהפונקציות בטווח שבין עבור הפונקציות השונות, ניתן 
 מעלות צלזיוס. 300טמפרטורה כבויה( לבין 

 

 על מנת לשנות את הטמפרטורה

 .לחצו על לחצן הטמפרטורה  -

 לאישור. על מנת לשנות את הטמפרטורה ולחצו על )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 הבישול ימשך.או שתהליך ה תחזור למסך ההגדרות התצוג

 ת.ולאישור במסך ההגדר לחצו על  -

 עם ההגדרות החדשות שהגדרתם.הבישול ימשיך תהליך 
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 הגדרות זמני בישול וטיימר

 

 הגדרת זמן הבישול

 ר כברירת מחדל. בבחירת פונקציית בישול אין זמן בישול שמוגד .מראשאוטומטית בתכניות אוטומטיות זמן הבישול נקבע 

 על מנת להגדיר זמן בישול בצעו את השלבים הבאים:

 .ן לחצו על הלחצ -

 לאישור. על מנת לשנות את זמן הבישול ולחצו על )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 כעת ניתן לשנות גם את זמן סיום הבישול )ראו בהמשך הוראות מפורטות לגבי הגדרת זמן סיום בישול(

 ידלג על צעד זה במידה ותגדירו את זמן סוף הבישול בזמן שהתנור נמצא בתהליך בישול.התנור 

 לאישור לחצו על  -

 

 :מידע 

על מנת  ברגע שתכנית הבישול שהוגדרה מראש תסיים את פעולתה, התנור יפסיק לחמם וישמע צליל מתאים. לחצו על 
 תוצג והתנור יכבה. להפסיק את צליל הפסקת הבישול. לאחר הלחיצה תצוגת השעה

 

 זמן הבישולשינוי 

 .לחצו על הלחצן  -

 על מנת לשנות את זמן הבישול.)מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 לאישור. לחצו על  -

בשלב הבא יהיה עליכם לקבע את זמן סיום הבישול. אשרו את הזמן המוצע 
 הבישול באופן מידי. לסיום הבישול על מנת להתחיל בתהליך

דה ותשנו את זמן סיום הבישול, אתם תדחו את זמן התחלת הבישול. )אין במי
 צורך לבצע צעד זה אם הגדרת זמן הבישול נעשתה תוך כדי תהליך הבישול(

 לאישור לחצו על  -

 

 :מידע 

  במידה וביטלתם את זמן סיום הבישול לפי הסעיף הקודם, אין צורך לקבוע מחדש את זמן הבישול.

 

 מסך ההגדרות או שתהליך הבישול ימשך.התצוגה תחזור ל

 לאישור במסך ההגדרות. לחצו על  -

 תהליך הבישול ימשיך עם ההגדרות החדשות שהגדרתם.

 

 :מידע 
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על מנת  ברגע שתכנית הבישול שהוגדרה מראש תסיים את פעולתה, התנור יפסיק לחמם וישמע צליל מתאים. לחצו על 
 הלחיצה תצוגת השעה תוצג והתנור יכבה.להפסיק את צליל הפסקת הבישול. לאחר 

 

 מוגדר זמן בישולמחיקת 

 .00:00חזרו על הפעולות המצוינות מעלה וקבעו את זמן הבישול על  -

 התנור ימשיך את פעולתו ללא הגדרת זמן בישול והגדרת זמן הבישול תיעלם מהצג. -

 

 הגדרת זמן סיום הבישול )כיבוי התנור(

 התנור יכבה.זמן סיום הבישול הוא הזמן בו 

 ניתן יהיה לקבע את זמן סיום הבישול., ברגע שהגדרתם את זמן סיום הבישול ואישרתם על ידי לחיצה על 

 לאישור. הבישול, לחצו על סיום )מטה( על מנת לשנות את זמן  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 התצוגה תחזור למסך ההגדרות. -

 לאישור. לחצו על  -

 בזמן שתהליך הבישול יתחיל. Standbyהתצוגה תחזור למצב  -

 

 :מידע 

 התנור יחל בפעולת החימום באופן מידי לאחר אישור זמן סיום הבישול המוצע.

 

 הבישולסיום זמן שינוי 

 .לחצו על הלחצן  -

ניתן יהיה לקבע את זמן , )ראו הגדרות זמן בישול( ברגע שהגדרתם את זמן הבישול ואישרתם על ידי לחיצה על 

 בישול.סיום ה

 על מנת לשנות את זמן סיום הבישול.)מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 התצוגה תחזור למסך ההגדרות.

 לאישור. לחצו על  -

 בזמן שתהליך הבישול יתחיל. Standbyהתצוגה תחזור למצב  -

 

 :מידע 

על מנת  ל מתאים. לחצו על ברגע שתכנית הבישול שהוגדרה מראש תסיים את פעולתה, התנור יפסיק לחמם וישמע צלי
 להפסיק את צליל הפסקת הבישול. לאחר הלחיצה תצוגת השעה תוצג והתנור יכבה.

 

 מוגדר בישולסיום זמן מחיקת 

 שניות. 3למשל  מחקו את זמן סיום הבישול המוגדר על ידי לחיצה על הלחצן  -
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 לאישור. לחצו על  -

 .Standbyהתצוגה תחזור למצב 

 

 הגדרת הטיימר

 .על הלחצן  לחצו -

 על מנת לאשר. הטיימר ולחצו על על מנת לשנות את זמן )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 יהבהב במסך הסטטוס. אחרי שהזמן שנקבע יסתיים, ישמע צפצוף והאייקון 

 על מנת להפסיק את הצפצוף. לחצו על  -

 

 :מידע 

 פעילות התנור.הטיימר הוא אינדיקציה קולית בלבד ואינו משפיע על 

 

 

 שינוי הזמן המוגדר בטיימר

 .לחצו על הלחצן  -

 על מנת לאשר. על מנת לשנות את זמן הטיימר ולחצו על )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

את הטיימר במהלך פעולת התנור, התצוגה תחזור למצב  םהתצוגה תעבור למסך ההגדרות. במידה והגדרתם או שינית
 עבודה.

 יהבהב במסך הסטטוס. זמן שנקבע יסתיים, ישמע צפצוף והאייקון אחרי שה

 על מנת להפסיק את הצפצוף. לחצו על  -

 

 מחיקת הזמן המוגדר בטיימר

 .לחצו על הלחצן  -

 על מנת לאשר. ולחצו על  00:00על מנת לשנות את זמן הטיימר ל )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .התצוגה תעבור למסך הראשוני -

 

 :מידע 

 הטיימר הוא אינדיקציה קולית בלבד ואינו משפיע על פעילות התנור.

 

 הגדרות חימום מהיר )מוגדר כברירת מחדל(

 )חימום מהיר(. לחצו על הלחצן  -
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לטובת הגדרת החימום המהיר ככבוי או מופעל  00:00על מנת לקבע )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .תרות על ידי התנור המו בפונקציות האפייה 

 על מנת לאשר. לחצו על  -

 ההגדרה תעמוד על כנה כל עוד לא נעשה שינוי נוסף.

 )מועדפים( פונקציות מותאמות אישית

ניתן לשמור בתנור הגדרות או תכניות ידניות שקבענו תכניות ידניות.  20המאפשרת שמירה של  ןהתנור מכיל יחידת זיכרו
 שימוש בכל זמן. כתכנית חדשה בה נוכל לעשות

 

 )מועדפים( הפעלת תכנית חדשה מותאמת אישית

 )מועדפים(. לחצו על לחצן  -

 .אשרו על ידי לחיצה על  לבחור את התכנית המועדפת.מנת )מטה( על  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

והטיימר )ראה  התצוגה תציג את מסך ההגדרות. כעת ניתן יהיה לשנות את הגדרות החימום המהיר, זמן הבישול
 סעיפים מתאימים עבור הגדרות על אחד מהפרמטרים(. בנוסף, ניתן יהיה לשנות את הגדרות התכנית והגדרות הבישול.

 

 )מועדפים( שמירת תכנית חדשה מותאמת אישית

 בסקירת ההגדרות תחת תהליך הבישול, תינתן לכם האופציה לשמור תכניות בישול ואפייה כמועדפים.

 מנת לשמור מועדף. על לחצו על  -

 (.1-20מקום אחסון )לבחור  מנת )מטה( על )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 המתינו רגע, ומיד תופנו למסך ההגדרות.

 

 :מידע 

 במידה ותבקשו לשמור נתונים במקום אחסון שכבר תפוס, ההגדרות החדשות יכתבו במקום ההגדרות הקודמות.

 

 )מועדפים( כנית חדשה מותאמת אישיתמחיקת ת

 ם לטובת מחיקה.פיותועברו לסקירת המועד שניות 3במשך  כאשר אתם במסך הבית, לחצו על  -

 את התכנית המועדפת למחיקה.לבחור  מנת )מטה( על )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .על ידי לחיצה על את המחיקה אשרו  -

 למסך ההגדרות. כעת תופנו
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 ת נוספותפונקציו

 

 הפעלת מצב הדגמה

ישמע צפצוף שניות עד ש 3בו זמנית במשך  ועל לחצן  לחצו על לחצן על מנת להפעיל את מצב ההדגמה  -

 יופיע. והאייקון 

שניות עד שישמע צפצוף והאייקון  4בו זמנית במשך  ועל לחצן  על מנת לבטל את מצב ההדגמה לחצו על לחצן  -

 יעלם. 

 

 נעילת ילדים

פעולות לא רצויות כאשר ילדים לוחצים על הלחיצים בצורה לא מבוקרת. כאשר מצב מב נעילת הילדים מגן על התנור מצ
נעילת ילדים מופעל לא ניתן לעשות שינוי בתכנית הקיימת, או לבצע כל אחת מהפועלות שהוזכרו במדריך זה. לא ניתן 

 להפעיל את התנור כאשר נעילת ילדים פעילה.

 

 ת ילדיםהפעלת נעיל

יהיו  השוניםיופיע על הצג. המקשים  שניות. צפצוף אישור ישמע והחיווי  3במשך יותר מ   על הלחצן צולח -
 .כעת מנוטרלים

 ביטול נעילת ילדים

 יעלם מהצג. המקשים השונים יחזרו לפעול. שניות. צפצוף אישור ישמע והחיווי  4במשך יותר מ   לחצו על הלחצן -

 

 :מידע 

פיירוליטים )מאפשרים ניקוי אוטומטי בחום גבוה( ישנה נעילת ילדים כפולה. מלבד הנעילה הרגילה של המקשים, בתנורים 
 כאשר נעילת ילדים פועלת בתנור פיירוליטי, הדלת נעולה ולא מאפשרת פתיחה בזמן שהתנור פעיל.

 

 

 איפוס הגדרות יצרן

  שניות, עד שהמסך הרלוונטי יופיע. 3בו זמנית למשך יותר מ  ועל הלחצן  לחצו על הלחצן  -

 .ב לבחור מנת )מטה( על  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 נתקו את התנור מהשקע וחברו בשנית. הגדרות היצרן יתאפסו. התנור יופעל שוב.

 יתכן ויהיה עליכם להגדיר את שפת המכשיר בשנית.

 

 ו אוטומטיבחירה בין אישור פעולות ידני א

 שניות גם אם שום לחצן לא נלחץ. 8כאשר אישור אוטומטי מופעל התנור יאשר וישמור כל שינוי שנעשה לאחר 

גם כאשר אישור אוטומטי פעיל יהיה עליכם לאשר ידנית ובאופן פעיל כל הגדרה או פעולה שקשורה לחימום  –שימו לב 

 .התנור על ידי לחיצה על 
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 שניות עד שהמסך הרלוונטי יופיע. 3מנית למשך יותר מ ז בו צן ועל הלח לחצו על הלחצן  -

 .לבין אישור ידני  מנת לבחור בין אישור אוטומטי על )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 התצוגה תחזור למסך ההגדרות.

 

 מצב הפעלה חסכוני

 . לחצו על הלחצן -

 המצב החסכוני. ןבאייקו מנת לבחורעל )מטה(  או )מעלה(  לחצו על הכפתור  -

 על מנת לבטל את המצב החסכוני. או לחיצה על  אשרו על ידי לחיצה על  -

 התצוגה תחזור למסך הבית.

 

 :מידע 

 בהפעלת התנור במצב חסכוני, התצוגה לא תראה את השעון באופן קבוע.

 

 הגדרת צליל הפעלת התנור

 . לחצו על הלחצן -

 הגדרת צליל הפעלת התנור. ןבאייקו מנת לבחורעל )מטה(  )מעלה( או  הכפתור לחצו על  -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 .. אם ברצונכם לכבות את צליל הפעלת התנור לחצו על תנור לחצו על הצליל הפעלת להפעיל את על מנת  -

 התצוגה תחזור למסך הבית.

 

 הגדרת יחידת מידה )משקל וטמפרטורה(

 . הלחצןלחצו על  -

 הגדרת יחידת מידה. ןבאייקו מנת לבחורעל )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 את יחידת המשקל הרצויה. מנת לבחורעל )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 דת הטמפרטורה הרצויה.את יחי מנת לבחורעל )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 התצוגה תחזור למסך הבית.
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 מדחום הצלייה )טרמומטר(

הנמדדת  . ברגע שהטמפרטורהמזון או התבשילבתוך ההשוררת את הטמפרטורה  הוא למדודצלייה המדחום תפקידו של 
 במידה הנכונה, והמזון לא יבש מדי ולא נע.יה נעשתה בדיוק הצליתתקבל אינדיקציה ש, )קבוע מראש( הגיעה לערך מסוים

 משך הבישול לא מוגדר מראש.ערך המתאים. זו הסיבה של ההגיע המזוןהטמפרטורה בתוך שעד ימשיך בישול תהליך ה
 הנבחרת ומצב ההפעלה.טמפרטורת הבישול , סוגוהמזון, משתנה בהתאם לגודל  הבישול משך זמן

  .שמאפשר התנור חימוםהל מצבי ייה עם כהצלמדחום ניתן לעשות שימוש ב

 

 :מדחום הצלייההוראות להכנסה ראויה של 

 .הכניסו את קצה מדחום הצלייה בצורה אופקית מהצד עד שהוא מגיע למרכז פריט המזון -

 .הכנס תמיד את מדחום הצלייה עד הידית -

 .ליד השומן או העצם של הבשראין למקם את קצה מדחום הצלייה  -

 .לא בא במגע עם עצם המדחום ח כי קצהעבור עוף, יש להבטיגם  -

 :מדחום צלייהשימוש ב

 .הניחו את הצלי המוכן במדחום הצלוי שהוכנס בתנור -

 .לתוך השקע הממוקם בפינה השמאלית העליונה של הקיר בצד התנור הצלייהמדחום השן של הכניסו את  -

 כהלכה. בתצוגת הסטטוס כאשר המדחום מוכנסיופיע   הסמל -

 

 הצלייה בפונקציות הבישול השונותשימוש במדחום 

 במסך הבית.  בחרו באייקון  -

 בפונקציות הבישול. מנת לבחורעל )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 את הפונקציה המתאימה. מנת לבחורעל )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 את הטמפרטורה הרצויה עבור פונקציית הבישול שנבחרה. מנת לבחורעל )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 את טמפרטורת הליבה הרצויה. מנת לבחורעל )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 כעת התצוגה תחזור למסך ההגדרות. -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 התנור יחל בפעולת החימום. ברגע שליבת המזון תגיע לטמפרטורה שנקבע, התנור יפסיק את פעולתו ויכבה.



 20 

, ועקבו אם ברצונכם לשנות את הטמפרטורה שנבחרה לטמפרטורה המומלצת על ידי מדחום הצלייה לחצו על לחצן ה 
 אחר הפעולות המצוינות מעלה.

 

 

 ול האוטומטיות השונותשימוש במדחום הצלייה בתכניות הביש

 במסך הבית.  בחרו באייקון  -

 .תכניות הבישולב מנת לבחורעל )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 .)הקטגוריה( המתאימהתכנית את ה מנת לבחורעל )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 את טמפרטורת הליבה הרצויה. מנת לבחורעל )מטה(  מעלה( או ) לחצו על הכפתור  -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 כעת התצוגה תחזור למסך ההגדרות. -

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 התנור יחל בפעולת החימום. ברגע שליבת המזון תגיע לטמפרטורה שנקבע, התנור יפסיק את פעולתו ויכבה.

 

 :מידע 

ל לעבוד עם כל התכניות. בעת בחירה בתכנית בה לא ניתן לעבוד עם המדחום, ישמע צליל ותצוגת מדחום הצלייה לא יכו
 התנור תישאר על כנה.
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 ספציפיות לדגם תנור זה והוראות עבור הגדרות ופונקציות נוספותהגדרות 

 

 פונקציית ניקוי פיירוליטי )ניקוי שומנים אוטומטי בחום גבוה(

 

 אזהרה:  

 יר כל תוכן או חפץ מפנים התנור טרם הפעלת פונקציית הניקוי הפיירוליטייש להוציא ולהס

 

 במסך הבית.   הניקוי הפיירוליטי בחרו באייקון -

הניקוי הפיירוליטי השונות. כל תכנית תגדיר זמן  בפונקציות מנת לבחורעל )מטה(  )מעלה( או  לחצו על הכפתור  -
 ניקוי שונה.

 .אשרו על ידי לחיצה על  -

 

ניקוי. דלת התנור תינעל מיד בתחילת תהליך הניקוי ותישאר נעולה לאורך כל התהליך מסיבות ור יחל בפעולת ההתנ
 בטיחותיות.

 בסיום תהליך הניקוי ישמע צלצול. לחצו על כל מקש על מנת להפסיק את הצלצול.

  לפתוח שוב את הדלת.בסיום התהליך תצוגת המסך תחזור למסך הבית. אייקון הנעילה יעלם ברגע שניתן יהיה 

 


