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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 עליוןתא 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.
 ן מכיל אלכוהול, רצוי להשתמש במצב אחר. )חום עליון ותחתון או אחר כלשהו(. לכן כאשר המזו

 
 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.
 דה על דרישות הבטיחות.* תנור קופרבוש נבנה תוך הקפ

 * 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(.

 ילים אלכוהול מחשש להתלקחות.* אל תחמם חימום יתר נוזלים המכ
 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.

 נור חם.* יש להתנהג במשנה זהירות כאשר מטפלים בת
 * 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.

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

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

 * 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!!! 
 

 ית תא אפייה על האמאייל .* אין להניח נייר אלומיניום או תבנית אלומיניום בתחת
 .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.    

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

 * 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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 חלקי התנור

 

 

 

 

 

 לוח הבקרה

 B 6120דגם 

 

 לוח הבקרה

 רק בדגם פיירוליטי(נועל דלת )

 אלמנט גריל

 תומכות המגש

 מדף הרשת

 מגש

 ציר הדלת

 זכוכית פנימית

 ורורפתח או

 מקבע היחידה

 נורה

 פנל דופן אחורית

 מאוורר

 אטם התנור

 דלת התנור

 

 בורר הטמפרטורה
 תצוגה )שעון / טיימר(
 בורר פונקציות בישול
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 לחיצי מגע –פאנל תצוגה 

 B 6120דגם 

 

 .ות קונבנציונאליותאפשרוי -בישול בתנור 

 

 

 

 

 

 

 פונקציות התנור

 

 למידע עבור השימוש בכל פונקציה, ראו את הוראות הבישול המגיעות עם התנור. :מידע 

 

 

         

 

 

 

 

 כיבוי

 חימום עליון + תחתון

 גריל

 גריל משטח גדול

 חימום תחתון

+  גריל משטח גדול

 מאוורר

OKOTHERM - אוויר חם 

 קדם חימום מהיר

 חימום פיצה

 בישול חסכוני בחשמל

 הפשרה

OKOCLEAN )מצב ניקוי( 
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 השעון האלקטרוניתיאור 
 

 

 לחיצי מגע

 .השונות השעון/טיימר פונקציותמאפשרים לתכנת את   -ו , הלחצנים 

 אינדיקציות(חיווים )

 הגדרות שעון:

יכבה בעת התנור אינו המוגדר הסתיים.  זמןהכאשר  יישמע צליל כאשר השעון / הטיימר נבחר.מחוון נדלק :  טיימר
 .פועלניתן להשתמש בתכונה זו גם כאשר התנור  הטיימר.סיימו של 

 (עצירה, סה"כ זמן ול, זמן)זמן בישכי התנור מתוכנת לציין המחוון נדלק על מנת תכנות: מחווני   -ו 

 בישול: תכנית זו מאפשרת לכם לתכנת את זמן הבישול, ולאחר מכן התנור יכבה באופן אוטומטי.הזמן   -

לפני סיום הזמן המתוכנן, השעון ימשיך להציג את הזמן עד  תבצעו כיבוי ידני של התנור בישולהזמן  לאחר בחירתאם 
 לסיום התהליך.

 דרה זו מאפשרת לכם לתכנת את זמן הבישול, ולאחר מכן התנור יכבה באופן אוטומטי.בישול: הגהזמן עצירת   -

את זמן עצירת הבישול. בישול והזמן  לקבוע את בישול: הגדרה זו מאפשרת לךירת הזמן עצובישול הזמן   -ו  -
מכן הוא ייכבה באופן לאחר  למשך זמן הבישול הנבחר )זמן בישול(.יפעל ו שנקבעבאופן אוטומטי בזמן יופעל התנור 

 אוטומטי בזמן שצוין )זמן עצירת בישול(.

 ילדים קטנים.מסך המגע אינו פעיל ואינו מאפשר שינויים לא רצויים שיתכן ויעשו על ידי : מציין שנעילת ילדים  -

 

 

 :פונקציות נוספות -

 חום לאוכל.מעביר ימום: מציין שהתנור ח 

 בתהליך. Kuppers-busch OkoCleanן שאופציית : החיווי יידלק בזמOKOCLEANפונקציית  
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 :אזהרה 

אם הצג  שהמשטח של לוח הבקרה נקי וללא מכשולים בעת חיבור התנור. וודא של מקשי המגע מסתגלת לתנאי הסביבה. הרגישות
ו גורמת לחיישנים פעולה ז אותו שוב. ואת התנור למשך מספר שניות ולאחר מכן חבר ובמקשים, נתקבעת מגע אינו מגיב כהלכה 

 אצבעות.למגע הלהתאים את עצמם באופן אוטומטי, כך שהם יגיבו שוב 

  

 כיוון שעון התנור

 )כיבוי(.על מנת לכוון את שעון התנור, בוררי הפונקציות והטמפרטורה חייבות להיות על מצב  -

 .12:00 שקע התנור מוכנס לחשמל, ניתן יהיה לראות את ספרות השעון מהבהבות על השעה כאשר -

o הדקות והשעות. ישמע צפצוף כפול על מנת לאשר שההגדרה נקלטה.ן את וכדי לכו  או על  לחצו על 

o  ופעל   לחצו על יתחיל להבהב. שעוןשה עד ל או ע  , לחצו עלאת השעוןשוב לכוון אם ברצונכם

 הקודמות.לפי ההוראות 

 

 :מידע 

 בזמן זה תאורת השעון תהיה מעומעמת. .6:00-ל 00:00הפועל בין  "מצב לילה"שעון יש ל

 

 אזהרה:  

 .. במידה וזה קורה, סובב את בוררי הפונקציה והטמפרטורה למצב הפסקת חשמל, הגדרות השעון יימחקובמקרה של 

 תוצג ותוכלו לכוון שוב את השעון בהתאם להוראות שתוארו מעלה. 12:00 השעה
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 שימוש בתנורה

 הפעלה ידנית

בעזרת בורר מצבי ההפעלה ובטמפרטורה הרצויה בישול הבחרו בפונקציית  ן, התנור מוכן לשימוש.לאחר הגדרת השעו -

 בעזרת בורר הטמפרטורה.

אייקון זה נעלם כאשר  נדלק במהלך הבישול כדי לציין שחום מועבר למזון.  שהאייקוןבמידה ואתם מבחינים  -

 הטמפרטורה שנבחרה הושגה.

 לכבות את התנור.ת על מנ  סובבו את הבוררים למצב -

 מידע: 

 לאחר הפעלת התנור, השעון יציג את הזמן שעבר מתחילת הבישול.

  

 הפעלת התנור באמצעות הטיימר

 הפעלת הזמזם -

יציג את  הצג.  על צובתצוגה יתחיל להבהב, ולאחר מכן לח  עד שהאייקון על  או לחצו על  .1
 ".00:00האינדיקציה "

לאחר ההגדרה  . או על  ידי לחיצה על על הזמזם להשמיע את צלצול כםברצונ ושאחריזמן את ה ובחר .2

יהבהב  האייקון  כדי לוודא שהזמן הוגדר והשעון יתחיל לספור את הזמן שנבחר.בצפצופים  2 ותשמע
 .באיטיות

 יהבהב במהירות. שניות והאייקון  90לאחר סיום הזמן, צליל יישמע למשך  .3

 ייעלם. האייקון  אה.בכל מקש כדי לעצור את ההתר וגע .4

הזמן שנותר יופיע , הכניסה למצב שינוי הזמזםעם  על השלבים המוצגים. רו, חזהזמזם לשנות את זמן כםאם ברצונ

 . שנו אותו לפי רצונכם.על המסך

 :הערה 

 זמזם, התנור לא יכבה עם תום הזמן.בהפעלת פונקציית ה

 :הערה 

להציג את  יהיה מתוכנתת, לא ניתןזו  פונקציהעל הצג באופן קבוע. כאשר הזמן הנותר יוצג  הזמזם, פונקציית בהפעלת
 או את זמן הבישול המתוכנן. שעהה

  

 תכנות זמן הבישול -

יציג את  הצג.  על צובתצוגה יתחיל להבהב, ולאחר מכן לח  עד שהאייקון על או  לחצו על  .1
 ".00:00האינדיקציה "

צפצופים  2 ישמעו . או על  די לחיצה עלית הצלצול על להשמיע א כםברצונזמן שאחריו את ה ובחר .2

 .יהבהב באיטיות  האייקון את הזמן שנבחר. לאחור כדי לוודא שהזמן הוגדר והשעון יתחיל לספורב

 .הבורר המתאיםבאמצעות ה הנדרשת ובטמפרטור ית הבישולבחרו בפונקצי .3

 .בהב במהירותיה  והאייקון צלצוללאחר זמן הבישול, התנור יכבה, יישמע  .4
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ב ויהיה מוכן להפעלה שו ידלקהתנור י . לחצו על מקש כלשהו כדי לעצור את ההתראה ולכבות את האייקון .5

 .נוספת

 כדי לכבות את התנור.ב  למצבוררים את הב נוכוו .6

יתחיל להבהב  עד שהסימן  או  במקש  ידי נגיעה לשנות את זמן הבישול הנותר בכל עת על כםבאפשרות

 .זמן הבישולכדי לשנות את ב לחצו על  ת.במהירו

 

 :הערה  

 יהיה מתוכנתת, לא ניתןו ז פונקציהעל הצג באופן קבוע. כאשר הזמן הנותר יוצג  ,תכנות זמן הבישול פונקציית בהפעלת
 .שעהלהציג את ה

 

 זמן עצירת הבישולתכנות  -

יציג את  הצג.  על צולח בתצוגה יתחיל להבהב, ולאחר מכן  עד שהאייקון על או  לחצו על  .1
 ".00:00האינדיקציה "

צפצופים  2 ישמעו . או על  די לחיצה עלילהשמיע את הצלצול על  כםאת השעה שאחריה ברצונ ובחר .2

 .יהבהב באיטיות  האייקון את הזמן שנבחר.לאחור  כדי לוודא שהזמן הוגדר והשעון יתחיל לספורב

 הבורר המתאים.באמצעות רשת ה הנדובטמפרטור ית הבישולבחרו בפונקצי .3

 .יהבהב במהירות  והאייקון צלצוללאחר זמן הבישול, התנור יכבה, יישמע  .4

ב ויהיה מוכן להפעלה שו ידלקהתנור י . לחצו על מקש כלשהו כדי לעצור את ההתראה ולכבות את האייקון .5
 נוספת.

 כדי לכבות את התנור.ב  למצבוררים את הבנו כוו .6

יתחיל להבהב  עד שהסימן  או  במקש  ידי נגיעה זמן הבישול הנותר בכל עת על לשנות את כםבאפשרות

 .זמן הבישולכדי לשנות את ב לחצו על  במהירות.

  

 עצירת הבישולהבישול וזמן זמן תכנות  -

יציג את  הצג.  על צובתצוגה יתחיל להבהב, ולאחר מכן לח  עד שהאייקון על או  לחצו על  .1
 ".00:00האינדיקציה "

. הזמן הנותר יוצג על הצג צפצופים 2 ישמעוכעת  . או על  די לחיצה עליל זמן הבישול עאת  ובחר .2

 .יהבהב באיטיות  אייקוןוה

אתם תראו .  על צובתצוגה יתחיל להבהב, ולאחר מכן לח  עד שהאייקון על או  לחצו על  .3
 את הזמן הנותר להשלמת הבישול על תצוגת הטיימר.

 . הזמן הנוכחי יוצג על הצג.צפצופים 2 ישמעוכעת  . או  ת זמן סיום הבישול על ידי לחיצה על הגדירו א .4

במצב כבוי  רהבורר המתאים. התנור יישאבאמצעות ה הנדרשת ובטמפרטור ית הבישולבחרו בפונקצי .5

 יאירו. התנור כעת מתוכנת.  -ו והאינדיקציות 

 התנור יידלק ויפעל למשך הזמן שתוכנת.ברגע שיגיע הזמן שתוכנת לתחילת הבישול,  .6
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 יהבהב במהירות. בזמן הבישול, הצג יראה את הזמן שנשאר עד סיום הבישול, והאייקון  .7

 יהבהב במהירות. בתום זמן הבישול, התנור יכבה, התראה קולית תשמע והאייקון  .8

ב ויהיה מוכן להפעלה שו ידלקהתנור י . לחצו על מקש כלשהו כדי לעצור את ההתראה ולכבות את האייקון .9
 נוספת.

 כדי לכבות את התנור.ב  למצבוררים את הב נוכוו .10

יתחיל להבהב  עד שהסימן  או  במקש  ידי נגיעה לשנות את זמן הבישול הנותר בכל עת עלכם באפשרות

 .זמן הבישולכדי לשנות את ב לחצו על  במהירות.
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 הוראות בטיחות

 נעילת ילדים

 שימוש בתנור.זמן בעת רות זו בכל ניתן לבחור באפש

במצב זה  יופיע על הצג. למשך מספר שניות עד שתשמע צפצוף והאייקון  על המקש  כדי להפעיל את הפונקציה, לחצוב
 .השעון/טיימר נעול

 , התנור לא יעבוד גם אם נבחרה פונקציית בישול.מופעלת עילת הילדיםנאם התנור כבוי ו

 בלבד. השעון/טיימרמן הבישול, היא תנעל את אם פונקציה זו מופעלת בז

 צפצוף. ישמעלמשך מספר שניות עד ש על , לחצו נעילת הילדיםכדי לבטל את ב

 

 Küppersbusch ÖkoCleanפונקציית ה 

 .פונקציה זו מאפשרת הסרה קלה של שומן ושאריות אוכל אחרות העלולות להידבק אל דפנות התנור

 .את התנור בתדירות גבוהההקפידו לנקות לכלוך להצטבר. לניקוי קל יותר, אל תאפשרו ל

 

 Küppersbusch ÖkoCleanפונקציית ה תכנות 

 

 אזהרה:  

 .של התנור ציפוי האמיילב הלפגוע. הפעולה עלולה אין לשפוך מים לתוך תנור חם

 

לכה של ציפוי הבתוצאות הניקוי ובתמיד הפעילו את מחזור הניקוי כשהתנור קר. הפעלת מחזור ניקוי כשהתנור חם עלולה לפגוע 
 .התנור

 .הטלסקופיותהתמיכה מסילות תוך התנור, כולל תומכות המגשים ותחילה, יש להסיר את כל המגשים ואמצעי עזר נוספים מ

 ץבהוראות המדריך להתקנה ואחזקה שמצורף לתנור והיעזרלצורך כך, 

 .בד בתחתית התנור מגבתכשהתנור קר, פרסו  .1

 

 .מ"ל מים אל תחתית חלל הפנים של התנור 200 מזגו בעדינות .2

 :הערה 

 לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הוסיפו לכוס המים כפית חומר ניקוי עדין טרם שפיכת תכולתה על המגבת.

 . למצבבורר המצבים העבירו את  .3
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ד תום מחזור הניקוי יהבהב באיטיות והזמן שנותר ע  אייקוןה .ÖkoClean  יישמע צפצוף התראה על תחילת מחזור ה .4
 .יופיע על הצג

 חשוב: 

 )כיבוי(.  למצב בורר המצביםמשך זמן מחזור הניקוי לא ניתן לשינוי. להפסקת המחזור טרם סיומו, העבירו את 

 יהבהב במהירות. שמחזור הניקוי מסתיים, התנור יכבה את עצמו ותושמע התראה. האייקון   .5

 חשוב: 

 .מחזור ההתקררות הינו הכרחי לתפקוד תקין של פונקציה זו .שמחזור הניקוי הסתייםאין לפתוח את דלת התנור עד 

 . לחצו על מקש כלשהו להפסקת ההתרעה הקולית וכיבוי האייקון .6

 )כיבוי(.  למצבבורר המצבים העבירו את  .7

  .ל שאריות הלכלוך ועודפי המים ניתנים כעת להסרה מהתנור על ידי סמרטוט רטובכ .8

 .קוי מתבצעת בטמפרטורה נמוכה. למרות זאת, זמני הקירור עלולים להשתנות בהתאם לטמפרטורת החדריהנפונקציית 

 

 :אזהרה 

 .טרם נגיעה במשטחים הפנימיים של התנור, יש לוודא כי התנור התקרר דיו

 

 .ליים ובספוגים לא שורטיםבחומרי ניקוי ניטרעשו שימוש , ÖkoClean היותר לאחר שימוש בפונקציית  ויסודי ם נדרש ניקוי עמוקא


