
                                

  

  

  הוראות הפעלה
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  לפני שימוש ראשון 
  ניקוי ראשוני

  
  

  הרחק את האריזה , נקה  את תא האפיה, התבניות, והמסילות עם מטלית לחה ומעט חומר ניקוי.
  תור בורר מצבי הפעולה לחום עליון ותחתון.סגור את דלת התנור , כוון את כפ             
  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.     
  לארקה לפי הכללים של חברת החשמל.* שקע התנור חייב להיות מחובר      
  תנור נבנה תוך הקפדה על דרישות הבטיחות.ה*      
  ל בתקלות התנור יבוצע רק ע"י טכנאי מורשה של חברת "קופר יבוא בע"מ"ופי* ט     
  * לפני כל טיפול בתנור יש לנתקו מהחשמל.     
  תנור.* שטח פני התנור מתחמם בזמן האפיה, יש להרחיק ילדים מה     
  * אל תחמם ארוחה בכלי סגור (סיר לחץ).     
  * אל תחמם חימום יתר נוזלים המכילים אלכוהול מחשש להתלקחות.     
  * אזהרה ! בפתיחת דלת התנור הזהר לבל יתפסו אצבעותיך בצידי הדלת או המגרה.     
  * יש להרחיק כבלים של מכשירים חשמליים מהתנור.     
  תאים כל דבר היכול לגרום נזק במידה והתנור יופעל שלא במתכוון.* אין לאחסן ב     
  * יש להתנהג במשנה זהירות כאשר מטפלים בתנור חם.     
  * אין לרפד את התנור בנייר אלומיניום ואין להניח נייר אלומיניום בתחתית התא, נזק עלול       

  להיגרם לציפוי האמאייל.       
  ת תנור סגורה.* שימוש בגריל עם דל     
  * כתמי פירות הנוטפים מעוגה עלולים לגרום לכתמים קשים לניקוי.     
  * אין להשתמש בתנור לחימום הבית.     
  * חימום יתר של שומנים יכול להציתם , לכן בהכנת ארוחות עתירות שומן השאר את התנור תחת השגחה .     
  התנור ישירות לשקע שבקיר בכל מקרה יש      * אין להשתמש בכבל מאריך, יש לחבר את תקע     
  להזמין חשמלאי  מוסמך על מנת להסדיר חיבור מתאים ובטוח.       

  * יש להפעיל את התנור אך ורק לפי הוראות השימוש.     
  * 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    

  
  * אין להניח נייר אלומיניום או תבנית אלומיניום בתחתית תא אפייה על האמאייל .    
  ואין להניח סיר ישירות על האמאייל בתחתית תא האפייה.    
  יכול להחזיר את החום לתחתית התנור ולגרום נזק לארון. מצב זה    
  כמו כן יכול להיווצר נזק לאמאייל בתחתית תא האפייה. נזק זה אינו מכוסה בתעודת האחריות.     
  * יש להמנע משימוש בתבניות מבריקות (נירוסטה ואלומיניום) החזרת החום על ידי התבנית    
   אריך את התהליך.ההאפייה כמו גם לעלולה לפגוע בתהליך הבישול ו    

  הרחיקו את הילדים מהתנור בעת פעולתו. •
  
  
  
  
  

מנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י טכנאי אם פתיל הזינה ניזוק , כדי להי

  מוסמך מטעם היבואן בלבד.



  תיאור המכשיר

  

  לוח בקרה

  
                             MOD. 8T                                                                 MOD. 8T         

  

                                                                                                      

  

  

  

  

  

  
                                MOD. 6T  

  

  

  

  

  

  

  

  

  A –  תצוגה  

  B –   לחצנים  

  כיבוי/הדלקה  –י     

  )MOD. 6T(אור פנימי או             – (MOD. 8T)י       

           (MOD. 8T)     וא                 (MOD. 6T) –  לחצני גלילת תפריט  

          (MOD. 8T)   או                (MOD. 6T) –   הגדלה או הקטנהלחצני    

      (MOD. 8T)      או           (MOD. 6T) –  לחצן המחזיר אחרונית  

  לחצן אישור      –.      

     .(MOD. 6T) –   הפרמטריםלחצן בחירת  

  

, שברשותכם. למען הנוחות המצבים והסמלים יכולים להשתנות, תלוי במודל הספציפי של התנור

  משמשים דוגמא בהוראות למטה. T8הסמלים של גרסה 

  

  השימוש בתנור

דקות עם  30, הפעילו את התנור במשך התנור ריקלפני השימוש בתנור כאשר  ,פעם אחת  חשוב:

דבר זה יאפשר . ידי פתיחת החלונות- את חלל החדר שבו נמצא התנור על. אווררו וחהפתדלת תנור 

  שיש על גופי החימום. ייצור ועיבוד הגריז, השמן והשרף משאריות החימוםפינוי נאות של אדי ה

  

  



  חיבור לחשמל
על התצוגה. כדי לעדכן את הנתונים הללו  הבהבוהתאריך והשעה י בעת חיבור ראשוני לחשמל

          -לחוץ למשך מספר שניות. גללו את התפריט הראשי תוך שימוש ב      - את  כפתור ההשאירו 

 בחרו "תאריך וזמן" .      - , ואשרו את הבחירה עם לחצן ה(”settings“) עד להופעת "הגדרות"

(“date”; “time”)  .( המעבר מימים לחודשים וכו' בעזרת לחצן        ) זמן שנו את הואשרו זאת. 

כיבוי        למשך מספר  \. לסיום לחצו על כפתור ההפעלה             שינוי הזמן והתאריך בעזרת 

  שניות.

  
  גלילת התפריט

). לגלילה ילה מעגלית רציפה (החיצים       ניתן לגלול את כל התפריטים לשני הכיוונים, עם גל
סימני  ,את כל התפריט על המסך מהירה השאירו את החץ שנבחר לחוץ. כאשר לא ניתן לראות

יצביעו על כך שישנם פריטים נוספים בתפריט שיכולים להבחר, מלבד אלו הגלויים.            החיצים 
         פשרית תמיד בעזרת לחצני החיצים          בעוד שהלחצנים      הגלילה של מגוון האפשרויות בתפריט א

מאשר את  המעלות לפי רצונכם. הלחצן        טמפרטורתמשנים את הזמן ואת ערך    -ו     
  בחירתכם או מאתחל מחדש את התוכנית, והלחצן     חוזר אחורה לאפשרויות התפריט. 

  
  אפשרויות מיוחדות

  :הגדרות

"), Date”; “Timeהתפריט ניתן לקבל גישה לשינוי התאריך והזמן (" (”Settings“) מ"הגדרות"

") ואת Recipes Storageהקלטת מתכונים בהתאמה אישית (" "),Languageבחירת שפה ("

הערה בתחתית אותו מסך מצביע על הגרסה ה. " Other "  - ב הבהירות והאקוסטיקה של התצוגה

    של התוכנית שהותקנה בתנור, נתון זה שימושי במקרה של סיוע תוכנה.

  : תצוגההבהירות קביעת 

ע"י  (בהירות מקסימלית). 5עד  (תצוגה, לא תאורה אחורית) 0ל תצוגה בערכים שניתן לכוונן בהירות 

  )             ואז שינוי עם    brightnessאחר כך   Otherאחר כך    Setting( .      - ו שימוש בלחצני      

  רק במצב המתנה. ולםאעדיין יואר הצג "   0גם כאשר בוחרים במצב  " 

  : (”Beep“) צפצוףעוצמת ה

ובכל פעם שהלחצן נלחץ. גובה הצליל יכול להתכוונן לפי רצונכם,  התיכנותמע בעת הצפצוף מוש

ובנוסף הפונקציה הזו יכולה להשלל אם תבחרו בכך. יש לציין שגם אם תבחרו לשלול את הפונקציה 

  ) Beep toneואז  Otherאחר כך  ( Settining .עבור הטיימרשל הצפצוף, הצפצוף יושמע 

או      , בחרו את הערך     עברו להגדרת הצפצוף בעזרת הלחצנים  ן את הצפצוףעל מנת לכוונ

. כדי לשלול את פונקציית הצפצוף, בחרו      -ע"י שימוש בלחצנים      ו 9עד  1הרצוי בערכים של 

כדי       בעזרת חיצי הגלילה ולחצו על הלחצן)Sound ואז Other כך אחר  Settining  "קול" פריטב

    Yes.   . להפעלה לחצו על          כדי שיופיעNoע בצג שיופי

  

  

    : by”) -(“Standמצב המתנה

התצוגה במצב המתנה מאפשרת להציג רק את התאריך והזמן. בכל פעם שתוכנית מסתיימת או 

, כאשר לא מתבצעת לחיצה על לחצני לוח הבקרה במשך מספר דקות, התצוגה בזמן גלילת התפריט

האחורית פועלת, המצב שלה יהיה  במקרה שהתאורהוטומטי למצב של המתנה. באופן א תעבור

ום תצרוכת ברמה הנמוכה ביותר ללא התחשבות בסדרה שנבחרה. מצב ההמתנה תורם לצמצ

  האנרגיה. 



  Ecoמצב  חיסכון  

         הינו מצב בעת המתנה הצג פעיל אולם אינו מואר לחיסכון בחשמל.                  Ecoמצב חיסכון  

צג יואר מיד  כאשר לוחצים על לחצן ההפעלה, וגם כאשר מתכנתים את התנור. במהלך פעולת 

  . Noאו    Yesואז לשנות ל   Eco displayאחר כך    Options התנור הצג ישאר מואר. ( 

  

  תאורת תנור:        

). שברשותכם י במודל התנורתלו -התאורה הפנימית יכולה להישלט ע"י לחצן מתאים (     או      

התאורה הפנימית תיכבה באופן אוטומטי תוך מספר דקות אם אף לחצן בלוח הבקרה לא יהיה פעיל. 

פעולה זו תמנע תצרוכת לא הכרחית של חשמל. בכל מקרה, זה אפשרי להדליק שוב את תאורת 

  בל תאורה פנימית.הלחצן המתאים. יש להפעיל את התנור תחילה כדי לק התנור בכל רגע באמצעות

  :נעילה בטיחותית        

לב את הנעילה הבטיחותית, לב/ לא לשַ אחרי תחילת תוכנית כלשהי שנבחרה, יש אפשרות לשַ 

  , או רק לחיצה על     ,      - זמנית על הלחצנים      ו- , ע"י לחיצה בויעילה כנגד פעולות מקריותש

נור שלכם. סימון המפתח יופיע על התצוגה בזמן שלב הנעילה. הת דגםתלוי ביחדיו               או על 

כאשר הנעילה הבטיחותית פועלת, היא מונעת  ר את הנעילה, פעלו באותו האופן.רעל מנת לשח

  לשנות את תוכנית הבישול., ובכך מילדים או אנשים אחרים מללחוץ על לחצנים באופן מקרי ולא מכוון

  

   :תפקוד מירבי זמן  -י  בטיחותכיבוי אוטומטי 

התנור מתוכנת למצב בטיחות, במקרה ששוכחים את התנור פועל ויוצאים מהבית התנור יכבה 

 התנור. במקרה והתנור נשכח פועל פעל,ת כיבוי הבטיחותימערכת הניתן לדעת מתי אטומטית. 

  ישאר פועל למשך זמן מקסימלי, בהתאם לטמפרטורה שנבחרה. 

  

  ר זמן שלהתנור יכבה לאח                                        טמפרטורה

  שעות 3מעלות                                        250

  שעות 5מעלות                         245עד  200-מ

  שעות 8מעלות                         195עד  120-מ

  שעות 11מעלות                            120- פחות מ

  

  ל הפסקת חשמלבמקרה ש

, התנור ישמר את תקלהבמהלך עבודת התנור, תלוי במשך הזמן של ה הפסקת חשמלבמקרה של 

  מערך הנתונים כדלקמן:

כל הנתונים נשמרים בזיכרון במקרה של בישול אוטומטי או  – דקות 15החשמל עד באספקת  תקלה

  מן ההפרעה.. סיום הבישול מושהה באופן זהה לזבמקרה של זמן בישול שנקבע מראש

התאריך והזמן נשמרים  – שעות 24דקות עד  15- תקלה באספקת החשמל בטווח של יותר מ

  בזיכרון, אך כל שאר הנתונים נמחקים.

כל מערך הנתונים נמחק, רישום מחדש של הזמן  – שעות 24-תקלה באספקת החשמל יותר מ

  והתאריך הכרחיים.

  

  

  



  עם וללא השהייה בישול ידני –הפעלת התנור 

. במצב כזה התפריט הראשי למשך מספר שניות ממצב המתנה, השאירו את הלחצן      לחוץ1. 

  דקות, התוכנית חוזרת למצב של המתנה). 2הופך להיות נגיש (אם אף פעולה לא תתבצע תוך 

 ואשרו     ”Manual Cooking“או " Self cooking "  "בישול ידני"-גללו את התפריט כלפי מעלה ל. 2

את  , התצוגה תראה     -זאת בעזרת      . בחרו את הפונקציה הרצויה לכם בעזרת הלחצנים      ו

הצג  נקציה נבחרת ומאושרת על ידי הלחצן      . ברגע שפובישולההסימול והתיאור של פונקצית 

  מעלות), 250למצב של כיוונון טמפרטורה (מקסימום  מתחלף

      ואשרו עם     .       - לחצנים      ובעזרת ה . כוונו את הטמפרטורה הרצויה3

 ללאניתן לבשל גם ו .    -ו     ניתן לכוונן את משך זמן הבישול בעזרת הלחצנים אחרי האישור. 4

 Unlimited ללא קביעת משך זמן מוגדר יפעיל את התנורכלומר, אישור הבישול  ,הגבלת זמן

cooking בחירת משך זמן הבישול תוצג בדקות מתחת פסיקויתבצע עד שתחליטו לה, והבישול .

  אישור הזמן עם         יביא את הצג לשתי אפשרויות : לסמל השעון.

  או   Immediate  start  -הפעלה מיידית של תוכנית הבישול שנבחרה 

   Programed start –הפעלה מאוחרת של תוכנית הבישול שנקבעה 

  .שתכבו אותונה ולוחצים          התנור יתחיל לפעול מיידית עד במידה ובוחרים באפשרות הראשו. 5

הצג יראה את מצב האפיה שנבחר, את          .במידה ובחרים באפשרות שניה ולוחצים 6

הטמפרטורה,את זמן ההתחלה ואת זמן הסיום. בכל פעם שתוסיפו דקות לזמן ההתחלה, זמן הסיום 

  לחיצה על                  תכניס את התנור למצב תיכנות והוא ידלק לבד ויכבה לבד. ישתנה בהתאם.

  

בתוכנית  קודמיםאפשרי על מנת לחזור אחורה ולתקן פרמטרים חצן     בכל זמן, שימוש בל 

   שבחרתם.

במשך  על מנת לעצור את תהליך הבישול או לשים אותו במצב המתנה, שמרו על הלחצן      לחוץ

  ה שניות עד שהצג יראה:כמ

Paused   -   השהייה שלהזמן הסופר לאחור (רק כאשר בוחרים משך בישול )השהייה  

Stop -   ביטול תוכנית הבישול. –עצירה, ביטול  

Minute Minder   -  שעון תזכורת                                                                                                       

  : )Minute Minder( תזכורת טיימר

מאפשרת לשלב את הזמזם  פונקציית הטיימר, הפעילה מהתפריט הראשי, – מהתפריט הראשי 

אחרי  שעות. 8דקה עד מקסימום של  1ממינימום של  -שמאותת על סיום הזמן, במגוון ערכים 

סיקו על ידי לחיצה על לחצן     . שהזמן שקבעתם יסתיים, טיימר הזמזם יפעל ויהיה ניתן להפ

     ע על הבישול או על הכנסת תוכניות ומשמש רק כתזכורת.הטיימר אינו משפי

 החליטו על זמן הטיימר , (”Minute Minder“)"תזכורת בחרו את פונקציית ה"טיימר  – שילוב טיימר 

. הטיימר יכול להיות מופעל גם לאחר   ואשרו זאת בעזרת          -ו  בעזרת הלחצנים     הרצוי לכם

" תופיע על המסך. "טיימרלחוץ במשך כמה שניות, והאופציה       שהבישול החל: שמרו על הלחצן

. אשרו את משך זמן החליטו על זמן הטיימר הרצוי לכם     - ו    ובעזרת הלחצנים         לחצו על

  .   ישול בעזרת לחיצה על הלחצן     , וחיזרו שוב למסך הב        הטיימר שקבעתם בעזרת

  

  

  



  במדריך הבישולאפשריות פונקציות 

            

                                                                

                    

                

  

  
  ם מוקדםחימו

וגם בבישל מודרך,  גם בבישול ידני מעלות ומעלה, 100הפונקציות, רק מטמפרטורה נבחרת של בכל 

  " Ventilate cooking“       מיד בעזרת הפונקציה המהירה ביותרמתבצע ת המוקדם שלב החימום

 ("חימום heating” -“Preתחיל, מסך התצוגה יצביע על שול יכאשר הבי  .") ("בישול טורבו ”

. משמעות הדבר היא שהתוכנית מביאה את טמפרטורת התנור המבוקשת") לטמפרטורה וקדםמ

יודיעו שניתן להכניס את  בצג- תושג, זמזם והודעה גרפיתכאשר הטמפרטורה  למה שנקבע בתוכנית.

התבשיל לתנור. כאשר תראו את ההודעה הגרפית ותשמעו את הזמזם תוכלו להכניס את התבשיל 

) ”Insert the dish“לחצו על       . ההודעה על הגעת הזמן להכניס את התבשיל (לתנור, לאחר מכן 

. במהלך דקות אם לא תבצעו אף פעולה לאחר הופעת ההודעה הגרפית וצפצוף הזמזם 5 -תשאר כ

יחל  שלב לאחר הזמן הזה, , בקביעות.אותן דקות התנור ישמור על הטמפרטורה שאליה הוא הגיע

  מראש.לפי התוכנית שנבחרה 

  

  

שלב הבישול ב"בישול עם תכנות התחלתי" מתחיל לאחר שלב הטרום   :הפעלה עתידית בישול עם 

חימום. בדר"כ מומלץ להכניס את התבשיל לתנור לאחר שהתנור עצמו הגיע לטמפרטורת הבישול 

, הכנסת התבשיל מוכרחה התחלת הבישול נדחת ואינה מיידיתהרצויה. אך במקרה הזה, כאשר 

  .בעת התיכנות כאשר התנור קר להתבצע

  

על מנת להפסיק או להשהות תוכנית שנבחרה, בכל זמן  ביטול התוכנית שנבחרה: ואהשהיה 

) ”stop“" (עצירהבמשך כמה שניות, עד שאפשרויות " שתבחרו לנכון, שמרו על הלחצן    לחוץ

" עצירה" -בחירה בע"י האפשרות שאתם מעוניינים בה.   את בחרויופיעו. כעת  )”pause“וההשהיה (

(“stop”) כל תכנון שנקבע קודם לכן,  תמחקתפריט הראשי תוך שהיא ה, התוכנית תביא אתכם למסך

" לא תבוצע עצירהאם לאחר בחירת האפשרות " ותכין עצמה לבחירה של אפשרות חדשה על ידכם.

     .           .(”stand by“) דקות התוכנית תחזור אחורה למצב "המתנה" 2על ידכם שום פעולה, לאחר 

  

יותר  ש בישול עם טמפרטורה נמוכהורידבישול רצוף ש במקרה  :תוכנית אחרי תוכניתבישול  

                        אזהרת "טמפרטורה גבוהה מדי" תתריע מהטמפרטורה שקיימת בתנור,ישמע צליל קולי ובצג

)(“Temperature too high” ]על כך שהתנור נמצא ]    לחיצה על  ע"י להתבטל  הצליל יכול

ימשיך את בהשהיה וממתין להנמכת הטמפרטורה. ברגע שהתנור יגיע לטמפרטורה הנכונה הוא 

  פעולתו באופן אוטומטי לפי התוכנית החדשה.

  

  

 הפשרה
חימום מזון 

 קר ומבושל
 אפיה רגילה

גריל עם 

 טורבו

 חום תחתון חום עליון

 גריל

 טורבו

 טורבו



  בישול אוטומטי –מתוכנתים  מתכונים

הטמפרטורות אפשרויות של מתכונים שונים של בישולים, כאשר הזמנים,  51 בתנור מתוכנתים

ושיטות הבישול כבר מתוכנתות מראש. ע"י בחירה של המתכון הרצוי התנור מתקדם באופן אוטומטי 

בבישול, כאשר הוא משתמש בטמפרטורות ופונקציות משולבות במטרה להפיק מכך את מיטב 

סו הוכנו ע"י שפים מקצועיים אשר ניהשימוש בתנור ולהשיג את הבישול הטוב ביותר. כל המתכונים 

  את המתכונים הללו ישירות בתנור.

  

  אישית הפעלת מתכונים מתוכנתים

סוגים שונים של בישולים, שנותנים טווח רחב של בחירה (בשר, בשר אדום,  6-המתכונים מקובצים ב

  ירקות/פסטה, לחמים/פיצה, עוגות). דגים,

 .           הפעילו את התנור ע"י לחיצה ממושכת על סנסור ההפעלה .1

 " " הדרכה " ואשרו עם   Guideבתפריט את   "  בחרו .2

 סוגי מזון אפשריים : אתהתפריט יציג כעת  .3

A. White Meat   -  בשר 

B. Red Meat  - בשר אדום 

C.  Fish   - דגים 

D.  Vagetabels \ Pasta   פסטה \ירקות 

E. Bread \ Pizza   -  פיצה \לחם 

F. Cakes – עוגות 

G.  Recorded Recipes  -   כונים אישיים של הלקוח.מת –מתכונית מוקלטים 

                                 

  כאשר בוחרים את אחד מסוגי המזון המופיעים למעלה, מקבלים תת תפריט ,

  תיתן את תת התפריט עם סוגי הדגים המתוכנתים.  Fishלדוגמא , בחירה של דגים  

 דגים ואז דג סלמון.בחרו את סוג המזון הרצוי ואת המזון המדוייק בתת התפריט , לדוגמא,  .4

 כעת הצג יראה את המשקל המתוכנת. ( ניתן לשנות את המשקל )  יש לאשר עם  .5

 כעת הצג יציג את האפשרות, הפעלה מיידית או עתידית לאחר הבחירה יש לאשר עם  .6

 ,זמן ההתחלה וזמן הסיום ,כעת הצג יראה את סוג המזון הנבחר, את הטמפרטורה  .7

  

ת משך הבישול בהתאם.יש לשים לב לצג , במידה והתנור מתחיל שינוי משקל המזון משנה א

יש להכניס את המזון לתנור לאחר שהתנור מגיע לטמפרטורה  ”Pre-heating“בחימום מוקדם 

  אולם כאשר בוחרים בהפעלה מאוחרת יש להכניס את המזון לתנור מיד עם התיכנות.הרצויה. 

 

  אישית  מיםמותא מתכונים

לים אישיים מספר בישו ניתן לתכנת,  (”Recorded Recipes)מתכונים"  כסוןאיבעזרת פונקציית "

  אותם אתם מרבים לבשל כדי שניתן יהיה להשתמש בהם כתוכניות אוטומטיות.

  

), אשרו זאת וגללו את ”Settings“מהתפריט הראשי "הגדרות" ( בחרו מתכונים אישיים: תיכנות

. כאשר תאשרו את הבחירה (” Recipes Storge “)  "איכסון מתכונים"התפריט עד שתגיעו לפריט 

בעזרת      , תושג הגישה למסך הִתכנּות. התכנות מאפשר ליצור שלבים   (”Recipe 1“)" 1"מתכון 

 .ופונקציותשל זמנים, טמפרטורות  , כל אחד מהשלבים מותאם בבחירה אישית5עד  1- שונים מ

  . לאחר כל בחירה לחצושונים באותה תוכנית בישול יםבדרך זו ניתן לשלב לסירוגין טמפרטורות וזמנ

עם         מעביר  אישורכדי לעבור לבחירה הבאה , טמפרטורה, זמן בישול, מצב בישול,          על

            וכן הלאה עד החמישי. יש ללחוץ         לסיום.         Phase 2 את צג לשלב שני 



  

  :אישית מתוכנתדוגמא לבישול תבשיל של 

מעלות  200טמפרטורה של        (”intensive cooking“)" "בישול אינטנסיביפונקציית        – 1שלב 

דקות. פונקציה זו קיימת לבישול אינטנסיבי אך מאוזן מבחוץ ומבפנים, בטמפרטורה  40במשך 

     גבוהה. 

מעלות  150טמפרטורה של        (”intensive cooking“)פונקציית "בישול אינטנסיבי"        – 2שלב 

  דקות. פונקציה זו קיימת להמשך הבישול האינטנסיבי באופן עדין יותר. 15במשך 

מעלות  180טמפרטורה של        (”ventilate cooking“)פונקציית "בישול טורבו"        – 3שלב 

  נת לבשר.דקות. פונקציה זו קיימת להמשך בישול עדין שיוצר השחמה מאוז 15במשך 

מעלות  100טמפרטורה של        (”intensive cooking“)פונקציית "בישול אינטנסיבי"        – 4שלב 

  דקות. פונקציה זו קיימת לסיום עדין של הבישול. 6במשך 

דקות.  10מעלות במשך  25מפרטורה של ט       (”defrosting“)  פונקציית "הפשרה"        – 5שלב 

  קיימת על מנת לאפשר לטמפרטורה של המזון לרדת באופן איטי ומאוזן.פונקציה זו 

בשלבים הלא נחוצים לכם,  ם.לובכאך אפשר להשתמש לא הכרחי לתכנת את כל חמשת השלבים, 

מצב זה יאפשר  - 0על   (”temperature“)ו"טמפרטורה"  (”time“)השאירו את הפרמטרים "זמן" 

   שלבים שבהם אתם לא מעוניינים.הפעיל את הא ללתנור לא להתייחס ול

  

על מנת להשתמש במתכונים  ):Recorded recipesשימוש במתכונים המותאמים אישית ( 

חרו את וב מהתפריט הראשי, אשרו עם     (”Guid“)ך" דריהמותאים אישית, בחרו בפריט "מ

ת תועברו לתפריט כעואשרו זאת עם      .  (”Recorded Recipes “)"מתכונים מוקלטיםהפונקציה "

המתכונים המותאמים אישית. לאחר בחירת המתכון הרצוי, מסך התצוגה יציג את כל השלבים 

המתוכנתים בנוגע למתכון שנבחר. בצורה כזו ניתן יהיה לראות בדיוק תהליך שלבי הבישול של 

תלוי  המתכון שנבחר. אשרו זאת ובחרו מתי ברצונכם להתחיל את הבישול. לאחר האישור האחרון,

בהגדרות שניתנו, התנור יתחיל את עבודתו [התחלה מיידית], או שהוא ימקם עצמו במצב המתנה 

(“stand-by”)  [תכנות התחלתי]. על מסך התצוגה ניתן לראות בכל זמן את התקדמות הבישול

,  (pre-heating)התנור יבצע באופן אוטומטי את שלב טרום החימום בעזרת שינוי השלבים השונים. 

   (זה לא הכרחי לתכנת את שלב טרום החימום).גם כשבוחרים את המתכונים המותאמים אישית 

      כדי לעצור את הבישול פעלו בדיוק כמו שכתוב בחלק "עצירה, השהיה וביטול התוכנית שנבחרה".

  
  :גריל  מיקום התבנית במצב

  מהתחתית: 2- ו 1 מסילות -

  ו, עוגות, בשר סטייק עשוי היטב. עוגות קפואות, צליות ארוכות, תרנגול הוד

  מהתחתית: 2 מסילה -

  עוגות, סנדוויצ'ים ממולאים, טוסטים, קדרה, לחם מחיטה מלאה, בשר.

  מהתחתית: 3-ו 2 מסילה -

  עוגיות, חתיכות בשר משובחות.

  מהתחתית: 3 מסילה -

  השחמה עם גריל.

  ידכם בהתאם לנסיון שלכם. קבועים, ויכולים להשתנות על אינם מיקום התבניתנתונים אלו על 



  

  שימוש בגריל

כדי לעשות שימוש מיטבי בגריל, וודאו שאתם מחממים את התנור, לפני הכנסת הבשר, במקסימום 

 במסילההכניסו את התבשיל לתנור  הגריל בתוך התנור. תבניתדקות, כאשר  10מעלות חום למשך 

פידו תמיד להשתמש בגריל כאשר הקהקרובה ביותר לגריל, תלוי בסוג התבשיל שאתם מכינים. 

  דקות מקסימום. 15הדלת פתוחה, למשך 

  

  

גישים והחשופים של התנור יכולים להתחמם נתשומת לב: בעת השימוש בגריל, החלקים ה

  מאוד. לכן חשוב מאוד לשמור על הילדים במרחק הולם מהתנור.

או את החדר שאתם  כמו כן, בשום אופן אסור להשתמש בתנור על מנת לחמם שטח בנוי כלשהו

  נמצאים בו.

  

  הקפימאוורר 

, שתפקידו לקרר את לוח הבקרה ואת הידית של דלת התנור. המאוורר הקפיאוורר ב מצויידהתנור 

מתחיל לפעול כמה דקות לאחר תחילת הבישול, כאשר התנור מגיע לטמפרטורה מסוימת (הזמנים 

הוא מונע חימום  -מאוורר תפקיד נוסףלכך משתנים, בהתאם למודל התנור שברשותכם). כמו כן, ל

המאוורר ממשיך לעבוד גם לאחר סיום הבישול, כאשר התנור כבוי, עד לאחר . חלל הארוןיתר של 

לכן המשך פעולת המאוורר לאחר כיבוי התנור  שהטמפרטורה בתוך התנור צונחת לרמה נורמלית.

  הינה נורמלית ואינה תקלה.

  יש להשאיר את דלת התנור פתוחה לאחר סיום הבישול על להתקררות התא וייבושו מאדי בישול.



  


