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 לפני שימוש ראשון 
 ניקוי ראשוני

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



 הוראות בטיחות                 
 

 חיבור לחשמל רק על ידי חשמלאי מוסמך, תוך הקפדה על כללי זהירות מתאימים.* יש לבצע      
 * שקע התנור חייב להיות מחובר לארקה לפי הכללים של חברת החשמל.     
 תנור נבנה תוך הקפדה על דרישות הבטיחות.ה*      
 מ"ל בתקלות התנור יבוצע רק ע"י טכנאי מורשה של חברת "קופר יבוא בע"ופי* ט     
 * לפני כל טיפול בתנור יש לנתקו מהחשמל.     
 , יש להרחיק ילדים מהתנור.ההאפיי* שטח פני התנור מתחמם בזמן      
 * אל תחמם ארוחה בכלי סגור )סיר לחץ(.     
 * אל תחמם חימום יתר נוזלים המכילים אלכוהול מחשש להתלקחות.     
 הדלת או המגרה. בצדיייתפסו אצבעותיך  * אזהרה ! בפתיחת דלת התנור הזהר לבל     
 * יש להרחיק כבלים של מכשירים חשמליים מהתנור.     
 * אין לאחסן בתאים כל דבר היכול לגרום נזק במידה והתנור יופעל שלא במתכוון.     
 * יש להתנהג במשנה זהירות כאשר מטפלים בתנור חם.     
 ם ואין להניח נייר אלומיניום בתחתית התא, נזק עלול  * אין לרפד את התנור בנייר אלומיניו     

 להיגרם לציפוי האמאייל.       
 * שימוש בגריל עם דלת תנור סגורה.     
 * כתמי פירות הנוטפים מעוגה עלולים לגרום לכתמים קשים לניקוי.     
 * אין להשתמש בתנור לחימום הבית.     
 יתם , לכן בהכנת ארוחות עתירות שומן השאר את התנור תחת השגחה .* חימום יתר של שומנים יכול להצ     
 * אין להשתמש בכבל מאריך, יש לחבר את תקע התנור ישירות לשקע שבקיר בכל מקרה יש          

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

 
 אלומיניום בתחתית תא אפייה על האמאייל . אין להניח נייר אלומיניום או תבנית*     
 .בתחתית תא האפייה האמיילואין להניח סיר ישירות על     
 מצב זה יכול להחזיר את החום לתחתית התנור ולגרום נזק לארון.    
 בתחתית תא האפייה. נזק זה אינו מכוסה בתעודת האחריות.  לאמיילכמו כן יכול להיווצר נזק     

 משימוש בתבניות מבריקות )נירוסטה ואלומיניום( החזרת החום על ידי התבנית עמנלהי* יש     
  אריך את התהליך.העלולה לפגוע בתהליך הבישול והאפייה כמו גם ל    

 .הרחיקו את הילדים מהתנור בעת פעולתו 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 השימוש בתנור

 

דקות עם  10ת התנור במשך , הפעילו אהתנור 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

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

 מוסמך מטעם היבואן בלבד.

 



 

 שימוש בגריל

 

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

 במסילההכניסו 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

 וב מאוד לשמור על הילדים במרחק הולם מהתנור.לכן חש

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

 נמצאים בו.

 

 קפייהמאוורר 

 

, שתפקידו לקרר את לוח הבקרה ואת הידית של דלת התנור. המאוורר קפייהאוורר ב מצוידהתנור 

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

הוא מונע חימום יתר  -התנור שברשותכם(. כמו כן, למאוורר תפקיד נוסף 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  נורמלית. שהטמפרטורה בתוך התנור צונחת לרמה

 הינה נורמלית ואינה תקלה.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זהירות !!!
 קיבוע התנור למקומו

 ותו אי קיבוע התנור לארון יכול לגרום להחלקתו החוצה כאשר פותחים א

 .לכן יש לקבע את התנור לארון בחוזקה, או כאשר מושכים את הדלת בחוזקה.

 הכניסו את התנור למקומו וודאו שהוא מאוזן. .1

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

 עץ בזהירות וחזקו את התנור לארון. יהבריגו ברגי .3

 
 

 

 

 

 

 



 תיאור המוצר

 

 
 
 

 

 התחלת בישול

 בישול מתוזמן סיום בישול

 קביעת תזכורת

 תיאור הפונקציה אייקון

. המאווררהפעלת גופי החימום העליונים והתחתונים יחד עם מאוורר: שילוב של חימום קונבנציונלי עם 

. המנות 30%-40% שלאנרגטי חיסכון יחד עם  יותרבאופן משמעותי חדירת חום  פקתמס הפונקציה

מבפנים. הערה: פונקציה זו מתאימה לצלייה של בשר יהיו מלאות נוזלים קלות מבחוץ ועדיין  ישחימו

. טמפרטורת ברירת מעלות 50-250 הטמפרטורה בטווח שלניתן להגדיר את בטמפרטורה גבוהה יותר. 

 מעלות.  220המחדל היא 

ניתן  .י: חימום בעזרת גופי החימום התחתונים והעליונים. מאפשר חימום קונבנציונליחימום קונבנציונל

 .מעלות 220. טמפרטורת ברירת המחדל היא מעלות 50-250 בטווח של את הטמפרטורה להגדיר

  

מספק חום. משמש בעיקר לשמירה האלמנט מוסתר בתחתית התנור גוף חימום תחתון: חימום באמצעות 

. טמפרטורת ברירת המחדל היא מעלות 60-120 בטווח של את הטמפרטורה ניתן להגדיר על מזון חם.

 .מעלות 60

אוויר בטמפרטורת החדר מאפשרת הפשרה מהירה של מזון קפוא )ללא שימוש בחום  שרה: הזרמתהפ

 כלשהו(. זוהי דרך עדינה אך מהירה להאיץ את זמן ההפשרה של מנות מוכנות ומנות ממולאות.

תאורת תנור: מאפשר לבחון את התקדמות הבישול ללא פתיחת הדלת. תאורת התנור תפעל כחלק מכל 

 פונקציה שתבחר.

ניתן להגדיר את  לשמור טמפרטורה.יפעל ויכבה לסירוגין על מנת לייה: אלמנט הגריל הפנימי צ

 מעלות. 210. טמפרטורת ברירת המחדל היא מעלות 150-240 הטמפרטורה בטווח של

 הטמפרטורה בטווח שלוגוף החימום העליון יפעלו. ניתן להגדיר את  אלמנט הגריל הפנימיצלייה כפולה: 

 מעלות. 210. טמפרטורת ברירת המחדל היא מעלות 150-240

ון יפעלו בתוספת מאוורר. ניתן להגדיר וגוף החימום העלי אלמנט הגריל הפנימיצלייה כפולה עם מאורר: 

 מעלות. 210. טמפרטורת ברירת המחדל היא מעלות 150-240 הטמפרטורה בטווח שלאת 

 
ול בסגנון מאוורר מספק מקור נוסף של חום עבור בישהסביב  חימום מיוחד : אלמנטיקונבנציונל

וייצור חום כדי לשפר את זרימת האוויר בתוך התנור באוטומטית  יפעלהמאוורר  זה. במצב יקונבנציונל

. טמפרטורת ברירת המחדל היא מעלות 50-240 הטמפרטורה בטווח שלניתן להגדיר את  .נוסף לבישול

 מעלות. 180



 ראות הפעלההו
 

 כיוון השעון .1

 .יופיעו על הצג 0:00לאחר חיבור ראשוני של התנור לשקע החשמל, הספרות 

a. ספרת השעות תחל להבהב ללחצו ע , 

b.  סובבו את"K2"  (23-ל 0על מנת לכוון את ספרת השעות )בין 

c.  ספרת הדקות תחל להבהבלחצו על , 

d.  סובבו את"K2"  (59 -ל 0על מנת לכוון את ספרת הדקות )בין 

e.  הסימן ":" יחל להבהב וספרות השעון על מנת לסיים את כיוון השעון.  לחצו על

 יוארו.

  כברירת מחדל. 0:00, השעון יראה ראשונית. לאחר הפעלה 24השעון הינו שעון  הערה:

 

 פונקציית בישול הגדרת .2

a. את " וסובבK1יואררלוונטי " כדי לבחור את פונקציית הבישול הדרושה לך. הסמל ה. 

b. את " וסובבK2.כדי לכוונן את הטמפרטורה " 

c. כדי לאשר את תחילת הבישול.ב" על " לחצו 

d.  זמן את כדי לאשר את תחילת הבישול וב" על " צו, לח2משלב במידה והתעלמתם

 .תצוגה, טמפרטורת ברירת המחדל תוצג על גבי ה(שעות 9) ברירת המחדל

 הערות:

a.  יתבצעו קפיצות של דקה ובין  0:30ל  0:00הקפיצות בהגדרת הזמן הן כדלקמן: בין

 דקות. 5יתבצעו קפיצות של  9:00ל  0:30

b.  אינם יכולים " ו "מעלות. המקשים " 5הקפיצות בהגדרת הטמפרטורה הן "

 להגדיר את הטמפרטורה.

c. " סובבו אתK1 על מנת להגדיר את זמן הבישול לאחר שהבישול החל, ואז לחצו על "

שניות מרגע השינוי, התנור יחזור  3" בתוך לא ילחץ "" על מנת לאשר. במידה ו"

 להגדרת הזמן הקודמת.

d. " סובבו אתK2 על מנת להגדיר את הטמפרטורה לאחר שהבישול החל, ואז לחצו על "

שניות מרגע השינוי, התנור יחזור  3" בתוך " על מנת לאשר. במידה ולא ילחץ ""

 לטמפרטורה הקודמת.

 

 הנורית הגדרת .3

a. את  וסובב"K1יואר.רלוונטי " כדי לבחור את פונקציית הבישול הדרושה לך. הסמל ה 

b. " יוארו, ואילו ":" יהבהב. " והאייקון 0:00" על מנת להתחיל, "לחצו על 

 

 ית הצגה זמניתפונקצי .4

שניות, ולאחר מכן התצוגה תחזור למסך  3במצבים הבאים ניתן לראות נתון מסוים למשך 

 המקורי.

a. על מנת לראות את השעה. השעון מכוון, ניתן ללחוץ על " במצב עבודה, כאשר "

 " על מנת לראות את זמן התזכורת.במידה ונקבעה תזכורת, ניתן ללחוץ על "

b. " על מנת לראות את השעה.במצב תזכורת, כאשר השעון מכוון, ניתן ללחוץ על " 

c. " ן העבודה " יראה את זמבמצב שעון, במידה ונקבע זמן עבודה עתידי, לחיצה על

 שהוגדר.



 הגנה מפני ילדיםנעילת  .5

" בו זמנית למשך שלוש שניות. ישמע צפצוף ארוך " ועל "לחצו על " על מנת לנעול:

 " יופיע.והאייקון "

" בו זמנית למשך שלוש שניות בשנית. " ועל "לחצו על " על מנת לבטל את הנעילה:

 " יעלם.יקון "ישמע צפצוף ארוך המודיע לגבי ביטול הנעילה, האי

הערה: בזמן עבודת התנור, במידה ורוצים לעצור את החימום, יש ללחוץ על כפתור העצירה 

 במהירות. אין צורך ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן העצירה.

 

 

 

 פונקציית תזכורת .6

 .9:59ל  0:01פונקציה זו תזכיר לכם להפעיל את התנור בזמן מסוים בין 

ביי(. על מנת להגדיר -רת רק כאשר התנור במצב המתנה )סטנדתזכורת זו יכולה להיות מוגד

 את התזכורת בצעו את השלבים הבאים:

a. " לחצו על לחצן התזכורת." 

b.  סובבו את"K2 (9ל  0" על מנת לקבע את כמות השעות לתזכורת )בין 

c. " אשרו על ידי לחיצה נוספת על." 

d.  סובבו את"K2 (59ל  0" על מנת לקבע את כמות הדקות לתזכורת )בין 

e. " אשרו על ידי לחיצה נוספת על." 

בסיום זמן התזכורת. ניתן לבטל את התזכורת כאשר  צפצופים 10הערה: התנור ישמיע 

נמצאים במסך ההגדרות על ידי לחיצה על לחצן העצירה. כאשר התזכורת כבר נקבעה ניתן 

 על לחצן העצירה. לבטלה על ידי לחיצה כפולה

 

 

 

 התחלת בישול / עצירת בישול / ביטול בישול .7

a. על מנת להתחיל בבישול. במידה על " צובמידה וזמן הבישול כבר הוגדר, לח "

 " על מנת לעצור את הבישול.על " צווהבישול החל, לח

b. פעם אחת על מנת לעצור זמנית את על " צובזמן תהליך הבישול עצמו, לח "

 " פעמיים.על " צו(. על מנת להפסיק את הבישול לחלוטין לחPauseהבישול )

 

 

 

 פונקציית חסכון באנרגיה .8

a. שניות  3" למשך )כאשר הוגדר זמן סיום(, לחיצה על " בזמן המתנה וזמן עבודה

 תגרום לכיבוי הצג לטובת חסכון באנרגיה.

b.  ה, דקות בזמן שהתנור נמצא במצב המתנ 10במידה ולא תתבצע שום פעולה במשך

 הצג יכבה באופן אוטומטי על מנת לחסוך באנרגיה.

c.  בזמן שמצב חסכון באנרגיה הופעל, כל סיבוב חוגה או לחיצה על לחצן תגרום לביטול

 המצב.

 



 פונקציית בישול מתוזמן .9

a.  על מנת לעשות שימוש בפונקציית הבישול המתוזמן, יש לוודא ראשית שהשעון של

 דיר את השעה שבה התנור יתחיל את עבודתו.התנור מכוון כהלכה. לאחר מכן יש להג

i.  על מנת להזמין בישול מתוזמן" עללחצו " 

ii. " סובבו אתK2 (23ל  0" על מנת לקבע את שעת התחלת העבודה )בין 

iii. " אשרו עם לחיצה על" 

iv.  סובבו את"K2 (59ל  0" על מנת לקבע את הדקות )בין 

v. " שוב. סובבו את "אל תלחצו על "K1ונקציה הרצויה " על מנת לבחור בפ

 להתחלת העבודה העתידית.

b. " על מנת לקבע את זמן החימום הנדרש ואת הטמפרטורה המתאימה. לחצו על "

" על מנת להתאים את K2" על מנת להתאים את הזמן, ואת "K1"סובבו את 

 הטמפרטורה.

c. " על מנת לסיים את הגדרת הבישול. השעון יוצג על המסך בתוספת לחצו על "

ניתן יהיה לבדוק  " )יאיר קבוע(. שום פונקציה אחרת לא תוצג בשלב זה.האייקון "

שניות  3". לאחר את הזמן שהוגדר להתחלת העבודה על ידי לחיצה על "

 מהלחיצה, השעון יחזור להיות מוצג.

d.  .בשעה שנקבעה לתחילת העבודה, התנור יתחיל לעבוד. כמו כן ישמע צפצוף מתאים

 ינדיקציות יעבדו כרגיל, כפי שקורה בהפעלה סטנדרטית." יכבה ושאר האהאייקון "

 

 הערות:

a. בחינת טמפרטורה""-לא ניתן לתזמן את הפונקציות "תאורה", "הפשרה", ו. 

b.  הזמן על מנת ש , לחצו על לחצן ביטול פעם אחתהבישול המתוזמןבמהלך מצב

צוגת יחזור לתהמסך באופן קבוע. לחצו שוב על מנת ש יוצגוהוגדרו והטמפרטורה ש

 .בישול המתוזמןלחצן התחלה כדי לחזור למצב הצו על לחהשעון. 

c.  .בזמן שימוש בפונקציית הבישול המתוזמן, לא ניתן להשתמש בפונקציית התזכורת 

 

 

 

 הערות נוספות .11

a. .הנורה הפנימית תעבוד בכל מצבי הבישול 

b. " דקות, השעה הנוכחית 5" לא נלחץ במשך ברגע שתכנית הבישול נקבעה והלחצן 

 תוצג או שהתצוגה תחזור למצב המתנה. ההגדרה שנקבעה לא תתקבל.

c.  ישמע צפצוף בכל לחיצה תקינה על לחצן. במידה והלחיצה לא בוצעה כהלכה, לא

 ישמע צפצוף.

d.  צפצופים המתריעים על סיום הבישול. 5בסיום הבישול ישמעו



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אביזרים ותוספות
 
 
 
 
 

 ריטים עבורופ עוגה תבנית, עיקריות גריל, מנותבישול ב: עבור רשתף מד
 .אפיהצלייה ו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשתות צד למיקום התבניות בתוך התנור. רשתות אלו מתפרקות לניקוי.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תבנית אפיה ובישול.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 החימום מדפישימוש באזהרה לגבי 
 
בין  ממוקמים באופן נכון ובטיחותי המדפיםיש להקפיד כי מדפי התנור, וש בטוח בשימכדי להבטיח ב

 הראשונה והחמישית. "קומות"רק בין ה במגשניתן להשתמש במדפים ו צדדי התנור.
 מזוןהשל המדף או מגש, פריט  בטיח כי במהלך הסרהיש להכניס את המדפים בכיוון הנכון על מנת לה

 .ליחליק וייפו החם
 
 
 
 
 
 חלפת נורת תאורהה
 

 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

 בטמפרטורות גבוהות, ומאושרת ע"י היבואן.

 החזירו את מכסה הזכוכית למקומו בסיבוב. .5

 

 

 T300, עם עמידות של 25W-40W ,220V-240Vבעלות הספק של ן עשו שימוש בנורות הלוגערה: ה

 .סמעלות צלזיו

 
 
 
 

 שרות

 1700556998מספר ארצי :   -במקרה של תקלה יש לפנות לתחנת השרות 

 
 
.



 :( אוטומטיתוונטילציהאוורור )הפעלת 
 

ובמידה או במצב המתנה, ית עמירה זמנבמצב  כאשר התנור נמצא או הסתייםכאשר הבישול 
 דקות 15מעלות, מאוורר הקירור ימשיך לעבוד במשך  75של התנור היא מעל הפנימית הטמפרטורה ו

בצורה מעלות, מאוורר הקירור יפסיק  75תרד מתחת ל . כאשר הטמפרטורה נוספות באפון אוטומטי
 .עצמאית

 
 
 

 חיבורי התנור )חשמל(
 

 
 
 
 

 מידות הארון: –התקנה 
 

 
 

 הערות:
 . הסטיות הקבילות הן סטיות פלוס בלבד.1
 
 
 
 



 )אופציונלי( הסרת דלת התנור
 

 .פירוק חלקי הדלת של התנור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

על מנת להסיר את הדלת, פתח את הדלת לזווית הפתיחה  .1
  המקסימלית.

 ית הנעילה שנמצאת על ציר הדלת.לאחר מכן, משוך ביד
 
 
 
 
 

 מעלות לערך. 30סגור את הדלת לזווית של  .2
 , הרם את הדלת למעלה,םהחזק את הדלת בשני צדיה בשני ידיי

 והוצא אותה בעדינות מחיבורי הציר של התנור.
 
 
 
 
 

 כפי שמתואר בציור. דלתפתח את פלטת ציר ה .3
 
 
 
 
 

צה, לאחר מכן הוצא הרם את הזכוכית החיצונית ומשוך אותה החו .4
 את הזכוכית האמצעית, באותה הדרך.

 
 
 
 

 
 אזהרה:

שבירת הזכוכית ! שימוש בכוח עלול לגרום לאין להוציא בכוח את הדלת 
 במהלך תהליך הפירוק.

 
 

 אזהרה:
 שים לב כי קפיצי הצירים עלולים להשתחרר בפתאומיות ולגרום לפציעה.

 
 

 אזהרה:
 ידי אחיזה בידית הדלת. אין להרים או לסחוב את התנור על

 



 
 

 
 

  WARRANTYתעודת 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

 ( בע"מ לפי תעודה זו היא אך ורק כלפי הרוכש המקורי ששמו מופיע בחשבונית הקניה.
 ינה של המוצר כמפורט להלן :. האחריות היא לפעולתו התק4

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

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

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

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

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

 שיהיה צורך לתקנם או להחליפם במשך תקופת האחריות.     
ם: חלקי זכוכית , חלקי האחריות לפי תעודה זו אינה כוללת תיקון או החלפת החלקים הבאי
קע, נוריות סימון תאורה פלסטיק וגומי, תיקוני פח וצבע, שריטות בנירוסטה, כבל חשמלי ות

 וביקורת.
 

 להלן תחנות השרות לתקופת האחריות, במקרה של תקלה : 
 

 שרות מוטי אזור שרות טבריה,הגליל והגולן    
 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 

 
 שרות אלרם ירושלים והסביבה , בית שמש ומודיעין .  

 02-6403000לפיות ירושלים.  מספר טלפון למוקד השרות ת 7סדנא 
 

 קירור אלי בע"מ אזור באר שבע והסביבה .
 08-6272461ב"ש. מספר טלפון למוקד השרות    47הבדיל 

 
 שרות ששון אילת והסביבה .

 08-6335311אילת.  מספר טלפון למוקד השרות    3הבנאי 
 


