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 לפני שימוש ראשון 
 ניקוי ראשוני

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

 בורר מצבי הפעולה לחום עליון ותחתון. סגור את דלת התנור , כוון את כפתור             
 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.     
 קה לפי הכללים של חברת החשמל.* שקע התנור חייב להיות מחובר לאר     
 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.     
 ר.* שטח פני התנור מתחמם בזמן האפיה, יש להרחיק ילדים מהתנו     
 * 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.     
 ם כל דבר היכול לגרום נזק במידה והתנור יופעל שלא במתכוון.* אין לאחסן בתאי     
 * 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.       
 נור סגורה.* שימוש בגריל עם דלת ת     
 * 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 .     
 נור ישירות לשקע שבקיר בכל מקרה יש     * אין להשתמש בכבל מאריך, יש לחבר את תקע הת     

 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              

 ו יבשות וכן שהרצפה עליה עומדים תהיה יבשה )לא יחפים(.יהי       
 * 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.    
 ול להחזיר את החום לתחתית התנור ולגרום נזק לארון.מצב זה יכ    
 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.הייה כמו גם לעלולה לפגוע בתהליך הבישול והאפ    

 .הרחיקו את הילדים מהתנור בעת פעולתו 
 
 
 
 
 

 

 

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

 מוסמך מטעם היבואן בלבד.

 



 

 

 השימוש בתנור

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

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

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

 

 שימוש בגריל

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

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

 הקרובה ביותר לגריל, תלוי בסוג התבשיל שאתם מכינים. 

 

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

 לכן חשוב מאוד לשמור על הילדים במרחק הולם מהתנור.

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

 נמצאים בו.

 

 הקפימאוורר 

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

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

הוא מונע חימום יתר  -ר תפקיד נוסףהתנור שברשותכם(. כמו כן, למאוור דגםלכך משתנים, בהתאם ל

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

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

 הינה נורמלית ואינה תקלה.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קיבוע התנור למקומו

 

 הכניסו את התנור למקומו וודאו שהוא מאוזן. .1

 .פתחו את דלת התנור, על מנת לחשוף את החורים בדפנות.2 .2

 הבריגו ברגי עץ בזהירות וחזקו את התנור לארון. .3

 

 

 

 

 



 

 

 

 פנל ההפעלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    בי אפיהמצ

 

 

 

 תאורה               

  

 הפשרה               

 

 חום תחתון                

 

 ) חום תחתון + חום עליון (   אפיה רגילה                

 

 

 אפיה רגילה + מאוורר טורבו                

 

 גריל                

 

 

 כפול גריל               

 

 פול + מאוור טורבוגריל כ              

 

               

 

 

 

 

 

 

 פלוס בורר מצבים בורר טמפרטורה

 פונקציית זמן מינוס



 

 

 

  הפעלה הוראות

 

 חשמל הפסקת לאחר או לחשמל התנור של הראשון בחיבור

 .יהבהבו" 12" והשעות קולי צליל ישמע" 12:30" יראה הצג

 (.00:00-23:59)  שעות 24 מראה השעון

 

 הנוכחי הזמן כיוון

 .הנוכחית ההשע את לכוון כדי" -" או"+"  לחצני על לחצו.1

 .לאישור        על לחצו.2

 .הדקות לכיוון"  -" או"+"  לחצני על לחצו.3

 .לאישור       על לחצו.4

 

 .להבהב יפסיק השעון

  לחצני על לחצו השעה את לכוון יהיה שניתן מנת על מהבהבת לא התצוגה אם: לב שימו

 .שניות 3 -מ יותר למשך יחדיו"  -" ו"+" 

 

 והפעלה כיבוי

 

 ,שניות 3 – מ יותר למשך       על לחצו קבועה בצג השעה שרכא

 .בצג יופיע        והסימן ידני למצב יכנס הטיימר

 .הרצויים והטמפרטורה האפייה מצב את בחרו.1

 .  לבד יכבה התנור האפייה סיום זמן או האפייה משך תכוונו אם, לפעול  יתחיל התנור

 -ל הטמפרטורה וכפתור המצבים כפתור את להעביר ידנית נורהת את לכבות יש ידנית פועל התנור אם

"0." 

  התנור את להעביר כדי שניות 3 -מ יותר למשך יחד"+"  ועל      על ללחוץ יש

 (.STAND BY)  היכון למצב

 

 זמן כיוון

 :הוא זה כפתור של הלחיצות רצף, הזמן לפונקציית נכנסים ואז        על לחצו ידני במצב

 .ידני מצב -האפייה זמן סיום– האפייה זמן משך – טיימר -ידני מצב

"Manual- minute minder-Dur- End Manual" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      ידני מצב

 .ידלקו        והסימן הנוכחי הזמן רק, ידני במצב

 .המשתמש י"ע מתוזמן להיות צריך הבישול משך

 כשאף שעות 5 אחרי, השגחה ללא בטעות דלוק נשאר לא שהתנור בטוח להיות כדי ידני במצב: הערות

 .המתנה למצב יכנס שהתנור אותנו להזהיר לשניה אחת יהבהב הטיימר,  נלחץ לא כפתור

 .המתנה למצב יעבור הטיימר שעות 10 אחרי

  לפעול ימשיך שהתנור ברצונכם אם

 .השעון את לאפס כדי כלשהו לחצן על לחצו ידני במצב מהבהב הטיימר כאשר

 .בשימוש יהיה לא התנור אם המתנה למצב להכניס כדי שניות 3 -מ ליותר ביחד"+"        על לחצו או

 

 " minute minder.  "תזכורת טיימר כיוון

 :  כך פעלו קולית תזכורת לקבל כדי

 . הסימן          יהבהב בצג.( minute minder)  תזכורת טיימר ובחרו         על לחצו.1

 .לאישור       על לחצו. הרצוי הזמן לכיוון" -" או" "+ על לחצו.2

 .בקביעות לאישור בצג יואר          הסימן

  כלשהוא לחצן על לחצו ,קולי צליל וישמע להבהב יתחיל          הסימן שקבעתם הזמן בסיום.3

                                           .                    מהצג יעלם           והסימן יפסק הקולי הצליל, שניות 3 -כ 

 .המתנה למצב כנסילה שניות 3 -מ יותר למשך יחדיו"+"  ועל      על לחצו

 

 " Dur"      - האפייה זמן משך כיוון

 

 .הזמן בסיום אוטומטית יכבה התנור האפייה זמן משך את מכוונים כאשר

 .שעות  10 הוא המקסימלי הבישול זמן משך

 :לתנור המזון תא הכניסו

 "Dur" בצג שיופיע עד       על לחצו.1

 .הרצוי הבישול זמן את לכוון כדי"  -"או   "+"  על לחצו.2

 .לפעול יתחיל והתנור        הסימן עם בצג יופיע הנוכחי הזמן, לאישור      על לחצו

 .יהבהב " A"  הסימן. קולי צליל וישמיע יכבה התנור שנקבע הזמן בסיום.3

 3 -מ יותר למשך כלשהוא לחצן על לחצו" . 0 "  – ל הטמפרטורה וכפתור המצבים כפתור את סובבו

 .ידני למצב יכנס והתנור שניות 3 -מ יותר למשך       על לחצו. יפסק הקולי הצליל, שניות

 

 " End "   האפייה סיום זמן כיוון

 

 .שנקבע בזמן ויכבה מידית לפעול יתחיל התנור הרצוי למועד האפייה סיום זמן את מכוונים כאשר    

 .אפייה ומצב טמפרטורה לכוון, לתנור המזון את להכניס יש

 

 . "End"  יראה שהצג עד      כפתור על לחצו.1

 . הבישול סיום מועד את לכוון כדי" -" או  "+" לחצו.2

 .לפעול יתחיל התנורו ידלקו " A" והסימנים הצג על יופיע הנוכחי הזמן, לאישור      על לחצו.3

 כפתור את סובבו ,ויהבהב        "A"  הסימנים, קולי צליל וישמיע יכבה הטיימר, שנקבע הזמן בסיום.4

  לחצו.  יפסק הקולי הצליל, שניות 3-כ למשך כלשהו לחצן על לחצו" 0" ל הטמפרטורה וכפתור המצבים

 .ידני למצב ייכנס והתנור שניות 3-מ יותר למשך       על



 אוטומטי כיוון

 

 .מראש קבוע זמן למשך עתידי בזמן התנור את להפעיל מאפשר זה מצב

 .אוטומטית לפעול יתחיל התנור. הסיום זמן ואת האפייה זמן משך את לקבוע יש זה במצב

 

 לטמפרטורה הטמפרטורה כפתור ואת הרצוי למצב המצבים כפתור את סובבו המזון את הכניסו

 .המבוקשת

 לעבוד יתחיל התנור 16:00 לשעה הסיום זמן ואת שעה 1-ל האפייה זמן משך את וונותכ אם: לדוגמא

 .16:00בשעה  אחת שעה לאחר ויכבה 15:00 בשעה

 

 "  Dur" בצג שיופיע עד      לחצו.1

 .הרצוי הבישול זמן למשך בהתאם " -"או  "+"  לחצו   

 .הצג על יופיע" A"  והסימן, הצג על יופיע הנוכחי הזמן ,לאישור      לחצו

 .צג על End שיופיע עד      על ללחוץ המשיכו.2

 . לאישור      לחצו  לסיום. הרצוי הסיום לזמן עד" -" או "+"  על לחצו

 .הצג על יידלק" A" והסימן המסך על יופיע הנוכחי הזמן

 .יתחיל הבישול שזמן עד ייעלם        הסימן

 .בצג יהבהב" A" והסימן קולי צליל יעישמ, יכבה התנור שנקבע הזמן בסיום

 " .0"– ל הטמפרטורה וכפתור המצבים כפתור את העבירו

 .שניות 3 -כ למשך שהוא כל לחצן על לחצו

 

 

 :הערות

 .ידני למצב יחזור התנור, התהליך באמצע דקות 5 של הפסקה יש אם זמן מעדכנים כאשר.1

 למצב יכנס והתנור יפסק העדכון שניות 3 -מ ריות למשך       על לוחצים אם, זמן מעדכנים כאשר.2

 .ידני

 החלפת נורת תאורה

 

 נתקו את התנור מהחשמל ע"י ניתוק התקע מהשקע. .1

 סובבו החוצה את מכסה הזכוכית. .2

 הבריגו החוצה את המנורה הפגומה. .3

 הכניסו במקומה נורה מקורית זהה, שימו לב שזו נורה העומדת .4

 היבואן.בטמפרטורות גבוהות, ומאושרת ע"י 

 החזירו את מכסה הזכוכית למקומו בסיבוב. .5

 מידות הארון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 WARRANTY תעודת אחריות 

 תעודת אחריות זו תקפה אך ורק בצרוף חשבונית קניה. .1
 1992תעודת אחריות זו תקפה למשך שנה אחת ממועד רכישת המוצר. התחייבות קופר יבוא ) .2

 פי הרוכש המקורי ששמו מופיע בחשבונית הקניה.( בע"מ לפי תעודה זו היא אך ורק כל
 . האחריות היא לפעולתו התקינה של המוצר כמפורט להלן :4

 אחריותנו הנה לתקן או להחליף לפי החלטתנו וללא תשלום כל חלק במכשיר אשר              
 נכונים.יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ו     

 . האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:5
 א. הקלקול נגרם ע"י שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לבעל    

 התעודה, או ע"י כוח עליון.       
 ב. הקלקול נובע מתקלות או הפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים נתיך והארקה       

 אביזרי המוצר. שאינם         
 ג. המוצר תוקן או הוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.    
 ד. המוצר הורכב בבית הלקוח שלא על פי הוראות היצרן כמופיע בהוראות השימוש.    
ה. הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת אחריות זו, או נותן השירות     

 מטעמו.
 ו. במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.    
 ז. הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של בעל התעודה למקום אחר.    
 . האחריות לפי תעודה זו כוללת את כל חלקי החילוף השייכים למנגנון ההפעלה של המוצר 6    

 שיהיה צורך לתקנם או להחליפם במשך תקופת האחריות.     
ות לפי תעודה זו אינה כוללת תיקון או החלפת החלקים הבאים: חלקי זכוכית , חלקי האחרי

פלסטיק וגומי, תיקוני פח וצבע, שריטות בנירוסטה, כבל חשמלי ותקע, נוריות סימון תאורה 
 וביקורת.

 
 להלן תחנות השרות לתקופת האחריות, במקרה של תקלה : 

 

 ן   שרות מוטי אזור שרות טבריה,הגליל והגול 
 04-6060214מספר טלפון למוקד השרות  30יהודה הלוי טבריה ת.ד 

 
 שרות טכנוקור אזור חדרה והצפון .

 04-8415716חיפה . מספר טלפון למוקד השרות  5החיטה 
 

 שרות אי די אס נתניה, אזור המרכז ,  אשקלון,  ק.גת .  
 03-5417008חולון . מספר טלפון למוקד השרות  4החורטים 

 
 אלרם ירושלים והסביבה , בית שמש ומודיעין .   שרות
 02-6403000תלפיות ירושלים.  מספר טלפון למוקד השרות  7סדנא 

 
 קירור אלי בע"מ אזור באר שבע והסביבה .

 08-6272461ב"ש. מספר טלפון למוקד השרות    47הבדיל 
 

 שרות ששון אילת והסביבה .
 08-6335311  אילת.  מספר טלפון למוקד השרות  3הבנאי 


