






 
 
 
 
 
  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.
 היא לפעולתו התקינה של המוצר כמפורט להלן :. האחריות 4

 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
 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       

 שאינם אביזרי המוצר.         
 על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.ג. המוצר תוקן או הוכנסו בו שינויים     
 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.     
ת החלקים הבאים: חלקי זכוכית , חלקי פלסטיק האחריות לפי תעודה זו אינה כוללת תיקון או החלפ

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

 להלן תחנות השרות לתקופת האחריות, במקרה של תקלה : 
 

 שרות מוטי אזור שרות טבריה,הגליל והגולן    
 04-6060214למוקד השרות מספר טלפון  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

 02-6403000תלפיות 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 .

 08-6335311אילת.  מספר טלפון למוקד השרות    3הבנאי 
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 .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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  ניקוי ותחזוקה
העיצוב המודרני של . שמרו על ניקיון התנור, שמירת חזות התנור ופעולתו התקינהל
 ישבאים במגע עם מזון את חלקי התנור ה. מינימאליות תחזוקה תנור מצריך פעולותה

  .בקביעותלנקות 
  נתקו את התנור מרשת החשמל, פעולות ניקוי ותחזוקה כלשהןלפני . 
  כוונו את כל בקרי התנור למצב כבויOFF.  
 ר התנור יתקרר לטמפרטורה מעט חמה מכיוון שקל יות הפנימי של שהחלל עד המתינו

  .לנקות משטחים חמים
 הטבולים , עדיןמברשת רכה או ספוג ,  באמצעות מטלית לחהמשטחי התנור את ונק

  .שטפו ויבשו ,לאחר מכן. בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין
 מתכת מגרדותאל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים או , לניקוי הזכוכית של דלת התנור 

  .  ת ולגרום להתנפצותהות העלולים לשרוט את משטחי הזכוכיחד
  על חלקי נירוסטה) חומץ, מיץ לימון(אין להשאיר חומרים חומציים.  
  במכשיר ניקוי באדים או קיטוראין להשתמש . 
  עדיןלשטוף בנוזל ניקויתבניות האפייה ניתן את .  

  
  השלכת מכשירי חשמלי ואלקטרוניקה ישנים

 לסילוק ציוד חשמלי EC/2002/96מכשיר זה מסומן בהתאם לדירקטיבה האירופאית 
  .(WEEE) ואלקטרוני 

תסייע למנוע תוצאות שליליות , הקפדה על סילוק מכשיר זה בדרך הנכונה
 העלולות להיגרם על ידי טיפול ,אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם

  .בלתי הולם בסילוק מוצר זה
תייחס  שעל גבי המוצר או על התיעוד הנלווה מציין כי אין לההמכולהסימן 

ויש לפנותו למרכז איסוף מתאים למחזור , אליו כאל פסולת ביתית רגילה
   .של ציוד חשמלי ואלקטרוני

  אזהרה    
 

 * אין להניח נייר אלומיניום או תבנית אלומיניום בתחתית תא אפייה על האמאייל .    
 ואין להניח סיר ישירות על האמאייל בתחתית תא האפייה.    
 זה יכול להחזיר את החום לתחתית התנור ולגרום נזק לארון. מצב    
 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.הל והאפייה כמו גם לעלולה לפגוע בתהליך הבישו    
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  )בדגמים מסוימים בלבד, אופציונאלי(התנור הסרת דלת 
 לכל  קלה ומהירהדלת התנור מאפשרת גישהסרת ה

    של התנורהפנימי החלל
  
לאחר . ככל שניתן אותה ופתח, כדי להסיר את הדלת. 1

  .)1איור ( התפס שבציר הדלת את כו לאחורמש, מכן
  
  
  
אחזו את דלת . 150 -של כ את הדלת לזווית רוגס. 2

 והסירו , באיטיותותהאהרימו  ,התנור משני צדדיה
  .)2איור (  מהתנוראותה

  
  
  

 אשר הכיסוי העליוןכ ניחו את הדלת על משטח שטוחה. 3
 הידיים על הזכוכית אתניחו ה .יכםפופנה כלמ הדלת לש
  .)3איור (  לכיוון התנורמשכו אותהו

  

 אמצעותבאת שמשת הזכוכית בזהירות ידו רפה. 4
  .)4איור ( 250 -ווית של כזהרמתה ב

  

  

 .5איור ב מסומן בחץה למצב חפו את שמשת הזכוכיתד. 5
מחזיק ה ת הזכוכית מתוךמשש בעדינות את וכמש

  .שלה

משת ששכו את מ, לאחר משיכת הזכוכית הפנימית. 6
  .6 באיור תוארמ כפי שאמצעיתהזכוכית ה

  
דלת רכיבו את ה ,לאחר השלמת הניקוי. 7

    .חזרה למקומה בסדר פעולות הפוךהתנור 
   
   
 

 זכוכית       
 גומי          

  1איור 

  

  

  

  

  
  2איור 
  
  
  
  
  
  3איור 
  
  
  
  

  4איור 

  

  

  

  

  5איור 

  

  

  

  

  

 6איור 



  
  

  פתחי האוורור
הטמפרטורה במרכז אם ,  או המתנהעצירה במצב כשהתנור או לאחר סיום הבישול

כאשר .  דקות15מאוורר הקירור ימשיך לפעול במשך , C750 -מהתנור גבוהה 
לפעול קודם קירור יפסיק המאוורר , C750 -מ יותר נמוכההטמפרטורה במרכז התנור 

  .לכן

  
  

  חיבור התנור לרשת החשמל

  
  

  תקנהה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :הערות
  .מידותכל הב מותרותרק סטיות פלוס . 1
  . החשמל את שקעות לא כוללמידות יחידת המטבח. 2

  פתחי האוורור

  

 

  

L

N

555
20

595

595

560

570
min. 560

606

600

80
250100
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  תחזוקה וניקוי, התקנה
  :פים ומגשיםהכנסה נכונה של מד

מיקום נכון של המדפים בין נדרש ,  בבטחהיתפקדומדפי התנור שמסילות כדי להבטיח 
פריטי מזון , זהירה של מדף או מגשהוצאה פעולה זו תבטיח כי במהלך . מסילות הצד

  . החוצהיחליקוחם לא 

      

או 

           

  נורת התאורההחלפת 
  : כדלקמןפעלו, להחלפה

או , ור מרשת החשמל באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע בקירנתקו את התנ> 1
    .הורדת הנתיך של קו החשמל המזין את התנור בלוח החשמל הדירתי

סיבוב נגד בהנורה של בית  כיסוי הזכוכיתפתחו את > 2
ייתכן ועליכם יהיה להפעיל מעט , שימו לב(כיוון השעון 

  :בנורה חדשה זהה בלבד את הנורה החליפוו) כוח
עמידות , W25/V230הספק , נורת הלוגן

  .C3000בטמפרטורה של 
  .למקומה חזרה התאורה נורת כיסויהבריגו את > 3
   
  

  
  ארוןליחידת ה התנור חיזוק

   .ביחידת המטבח הכניסו את התנור לתוך הגומחה. 1
  . את דלת התנורופתח. 2
" A "המרווחיםמטבח עם שני הארון ל את התנור חזקו. 3

שני הברגים ותנור המסגרת בחורים ל מיםמותאאשר 
"B") כמתואר באיור(.  
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  אביזרים

  
  

תבניות , לסירים לתבשילי קדירה, מיועד לצליית מזון: מדף רשת
  .לטיגון וצלייההמיועדים  עם פריטים לעוגה

  

  
  
  

בדופן  המותקנות ה למדפיםמסילות תמיכ: מסילות החלקה
 וניתנות להסרה כדי לאפשר, ל התנורהימנית והשמאלית ש

  ).מסוימים בלבדדגמים ב (דפנות התנורניקוי 
 לפני הפעלת תוכנית הניקוי הו את מסילות ההחלקהוציא

  .הפירוליטי

  
  
    

לבישול כמויות גדולות של מזון כגון עוגות : ליא אוניברסמגש
נוזלים הנוטפים  לקליטתאו , ' וכו מזון קפוא,מאפים, לחות

  .מבשרים
  
  

  
  
  

   
  .האביזרים המצורפים לתנור שברשותכם תלויים בדגם התנור: הערה

  

  

  

 טרמומטר:
תלוי בסוג השימוש בטרמומטר מאפשר קבלת בשר בדיוק בעסיסיות הרצויה. לא יבש מידי ולא דמי מידי. זמן הבישול 

 המזון ) שומן, וכו' ( משקלו והתוכנית שנבחרה.

 עצה לשימוש בטרמומטר:

                                                        הכניסו את הטרמומטר לתוך הבשר עד לידית. הכניסו אותו למרכז הבשר , 
                                    הרחיקו את הטרמומטר ככל הניתן ממקור החום. ולא ליד השומן או העצמות.
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  עולת ניקוי פירוליטיפ. 11
  . זו מאפשרת לכם לנקות היטב את חלל התנורעולהפ
ופיע  י""  .עולת הניקוי הפירוליטיפלבחור את י  את כפתור הכיוונים כדוסובב> 1

  .בצג
  .פיע בצגוי" " . שעות2זמן ברירת המחדל הוא  .עולהפ הלאישור" " על וצ לח>2
להגדיר זמן יתן נ. הפירוליטיהניקוי זמן כדי לשנות את  ת כפתור הכיווניםא וסובב> 3

  . שעות2:00 או 1:30ל ש ניקוי

  :הערה
ת והודעו, פשריתאהתחלה אינה הלחיצה על לחצן , כאשר דלת התנור אינה סגורה) א

  . יופיעו בצג"דלת
לחיצה על לחצן התחלה אינה  ,C3200 - התנור גבוהה מחללבכאשר הטמפרטורה ) ב

חלל בכאשר הטמפרטורה . יופיעו בצג "" -ו" " קירורת ועודה. פשריתא
התנור פעולת  ו."" ביטולה על לחצן ו לחיצה אחתצלח, C2000 -מהתנור נמוכה 

 -הטמפרטורה גבוהה מאם . המתנה חיצה נוספת תעביר את התנור למצבל .תיעצר
C2000 ,ודעת דלת ה . בלחיצה אחת הלחצן למצב המתנה ישירותתנור יעבורה
 וישמע צליל התרעה עד שתסגרו את הדלת או תלחצו על לחצן ופיע בצגת ""
  ."" ביטולה

.  וודאו שהתנור ריקכלוך גס מהתנורלהסירו , לפני הפעלת פעולת הניקוי הפירוליטי) ד
, גשי איסוף טפטופיםמ, מגש אפייה, מחבתות, למשל( דבר בתוכו ואל תשאיר

  .עלולה להיגרם להם נזק בלתי הפיךשמכיוון , )' וכו,סילות החלקהמ
  .ת התנוראמתינו שעה לפני שתכבו ה, יום פעולת הניקוי הפירוליטיסלאחר ) ה

ת הערות כלליו. 12
 .פעולת בכל מצבי הפעולה התאורה הפנימית בתנור> 1
 5 בתוך ""ההתחלה  שהגדרתם פעולת בישול ולא לחצתם על לחצן לאחר אם > 2

 .והתנור יעבור למצב המתנה, תצוגת השעון תחזור להופיע בצע, דקות
לחיצה על לחצן שאינו זמין לא ". ביפ"חיצה אפשרית על לחצן תלווה בצליל כל ל> 3

 ".ביפ"תלווה בצליל 
  .בעת סיום הבישול" ביפ" צלילי 5יישמעו > 4
   
  

PyR "       " ו- "       Door

PyR Cool

Door

PyR

PyR
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 פעולת השהיית התחלת הבישול. 
, לאחר מכן. שעון חייב להיות מכווןה, בהשהיית התחלת הבישולכדי להשתמש > 1

לחצו על לחצן > א (עליכם להגדיר את שעת תחילת הבישול,  השעוןלכיוון בדומה
ערך השעות בשעת ההתחלה  את כפתור הכיוונים כדי להגדיר את וסובב> ב; ""

 וסובב> ד ;""לחצו שוב על לחצן > ג. )23--0 בתחום של להיות הערך חייב(בעת 
הערך חייב להיות (בשעת ההתחלה דקות את ערך הונים כדי להגדיר את כפתור הכיו

 בורר סובבו את, בשלב הבא. ""אך אל תלחצו שוב על לחצן , )59--0 שבין בתחום
 .כדי לבחור את פעולת הבישול הרצויהמצבי הבישול 

סובבו את  , לאחר מכן.  להגדיר את זמן הבישול והטמפרטורהכדי" "   עללחצו> 2
את  כדי להגדירכפתור הכיוונים  ואת,  הבישול את זמןלהגדירבי הבישול כדי בורר מצ

 .טמפרטורהה
תחזור השעון תצוגת . בישולהשהית התחלת הכדי לסיים את הגדרת " "לחצו על > 3

תוכלו . אף סימני חיווי אחרים לא יופיעו בצג .יואר בקביעות" "להופיע בצג וחיווי 
תצוגת השעון   שניות3 -לאחר כ. ""לחיצה על ב התחלת הבישולשעת לבדוק את 

 תחזור להופיע בצג
חיווי . "ביפ"וישמע צליל תחיל באופן אוטומטי תבישול פעולת ה, בסיום זמן ההשהיה> 4

 החיווי הרלוונטיים האחרים יופיעו כרגיל וסימני, ייכבה" "השהיית התחלת הבישול 
    .בצג

 :ותהער
 .ולת התאורה וההפשרהלא ניתן להשהות את מצבי פע. 1
הבישול זמן  כדי ש""אחת על לחצן  לחצו פעם, השהיית ההתחלהבמהלך . 2

 יחד עם חיווי  בקביעות  בצגוהשהיית התחלת הבישול יופיעתפריט בטמפרטורה הו
לחצו על לחצן או , שעוןה תצוגתחזיר את לחיצה נוספת על הלחצן ת. ההשהיה

 .ההתחלה לחזרה למצב השהיית התחלה
. לא ניתן לבחור בטיימר תזכורת בעת פעולת השהיית התחלה. 3
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 ביטול פעולה/עצירה/התחלה. 7
, הבישולעצרתם את אם . כדי להתחיל לבשל" "על לחצו , זמן בישולהוגדר אם > 1

 .הבישולפעולת כדי לחדש את " " על לחצו 
פעולת  את עצורכדי ל"  "לחצו פעם אחת על לחצן ,בישולתהליך הבמהלך > 2

 .כדי לבטל את הבישול ""  על לחצןפעמייםלחצו . הבישול

 חיסכון באנרגיהפעולת . 8
להגדיר  כדי במשך שלוש שניות"  "לחצו על, במצב המתנה ובמצב טיימר תזכורת> 1

 .התצוגה תיכבה כדי לחסוך באנרגיה.חיסכון באנרגיהלמצב 
 תיכבה התצוגה,  דקות10 -כבתוך כלשהי  פעולה  המתנה לא מבוצעתבמצבאם > 2

 . למצב חיסכון באנרגיהותעבור
 כלשהו כדי כפתור סובבו כלשהו או לחצןלחצו על , תחת מצב החיסכון באנרגיה> 3

 .להפסיק את מצב החיסכון באנרגיה

 שימוש בטרמומטר:

"  ואת הסמל   Prob 1,ה "אהצג יר שקע שלו.לו את הטרמומטר חבור .במצב המתנה  

לאישור .      . לחצו על                             הרצוי  כדי לבחור את המצב הפעולהמצבי  בורר. סובבו את כפתור 2  

                         ר.    לאישור הטמפרטורה לטרמומט     פרטורה. לצו על     . סובבו את כפתור הטמפרטורה כדי לבחור טמ3

 " .  Prob  צג יראה את הטמפרטורה ואת הסימון "ה

     התנור ישמיע צליל חמש פעמים. הטמפרטורה המבוקשת תואר כאשר הטמפרטורה באזור . כאשר הבישול יסתיים 4

כאשר תוציאו את הטרמומטר מהשקע שלו, הצג ישוב למצב המתנה. תגיע לטמפרטורה המבוקשת. הטרמומטר     

 הערות:

A°150לבין  °50פרטורה של של הטרמומטר הוא בין הטמ . טווח. 

B . ל. רות לכוון את זמן הבישוין אפשאבמהלך השימוש בטרמומטר 

C במהלך הבישול לחיצה אחת על לחצן .STOP  .ן         צלחיצה נוספת על אותו הלח יעצור את תהליך הבישול, והצג יהבהב

 ותוכנית הבישול תתבטל.

D.הוצאת הטרמומטר מתוך השקע שלו, יבטל את תהליך הבישול . 

E3"ר הצג מראה . כאש-ER .אחרי תחילת התוכנית, הטרמומטר מקצר. יש לבדוק אותו בתחנת השרות "   
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 הגדרת התאורה. 3
חיווי , ולאחר מכן, מצב הפעולה הרצוי את בורר מצבי הבישול כדי לבחור את סובבו> 1

   .אים יוארהפעולה המת
 .תהבהבנה ":" והנקודתיים, יוארו"  "וחיווי" 0:00 ".כדי להפעילה"  "לחצו על > 2

 הפעולהבדיקת מצב . 4
 שניות 3שלאחר , תוכלו להשתמש בבדיקת מצב הפעולה בצג, במצבים המפורטים להלן

 .יחזור לתצוגת מצב הפעולה הנוכחי
כדי לראות את השעה " " על וצלח, מכווןאם השעון , פעולת הבישולבמהלך > 1

לצפות בזמן כדי " " על צולח, תזכורתהוגדרה פעולת טיימר אם ; הנוכחית
   .התזכורת שנותר

כדי לראות " " על צולח, מכווןאם השעון , אם השעון נקבע, במצב טיימר תזכורת> 2
 .את השעה הנוכחית

 לראות עת כדי"  "צו עללח, הוגדרה השהיית התחלהאם , במצב תצוגת השעון> 3
 .זמן ההשהיה שנותר

  ילדים בטיחות נעילתפעולת. 5

 וחיווי ארוך" ביפ"יישמע צליל .  שניות3משך בזמנית בו "  "-ו"  "לחצו על :לנעילה
 .יואר" "

" ביפ"יישמע צליל .  שניות3משך בזמנית בו "  "-ו"  "לחצו על :לביטול הנעילה
 .כדי לציין שהנעילה השתחררה ארוך

לחצו לחיצה מהירה על , בישולאת ה להפסיק תרצואם , פעולת התנורבמהלך : הערה 
אל תלחצו לחיצה ממושכת על לחצן העצירה שתפסיק את פעולת . לחצן העצירה

 .הבישול

 טיימר תזכורת. 6
 9:59עד דקות ו 0:01 - מלהתחיל לבשל בזמן מסויםכם  להזכיר לתסייע זו פעולה
 .שעות

,  התזכורתזמן להגדרת. התזכורתזמן ניתן להגדיר את , צב המתנהרק כאשר התנור במ
 :פעלו כדלקמן

 ;""תזכורת זמן ה הגדרת לחצו על לחצן> 1
ערך השעות (תזכורת הזמן ערך השעות באת הגדיר  את כפתור הכיוונים כדי לוסובב> 2

 ).9--0 חייב להיות בתחום של
 ;""תזכורת זמן ההגדרת לחצו פעם נוספת על לחצן > 3
ערך הדקות חייב(תזכורת ערך הדקות בזמן ה את כפתור הכיוונים כדי להגדיר סובבו> 4

 ).59--0 בתחום שללהיות 
 .בצג תתחיל ספירה לאחור. לאישור ההגדרה"  "לחצו על> 5

  ".ביפ"צלילי  10יישמעו , לאחר סיום הספירה לאחור של זמן התזכורת: הערה
שהוגדר זמן לאחר ; "" לחצן העצירהחיצה על לבהתזכורת צליל  לבטל את תוכלו

   . בלחיצה כפולה על לחצן העצירה תוכלו לבטלו בכל עת, תזכורת
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מצב 
  תיאור הפעולה פעולה

  

טמפרטורת . יופיע בצג "PYA", עת הפעלת הניקוי הפירוליטיב: יקוי פירוליטינ
 - ל1:30ת הטיימר ניתן להגדיר לפרק זמן שבין א. C4500ברירת המחדל היא 

   שעות2:00

  תנורהשימוש ב
 הגדרת השעון. 1

 .יופיע צג" 0:00", התנור לרשת החשמללאחר חיבור 
 .תהבהבנה השעה וספרות, " "צו עללח> 1
 בתחום של חייב להיותהזמן  (ערכי השעות את כווןכדי ל  את כפתור הכיווניםוסובב> 2

0--23.( 
 .תהבהבנה דקות הוספרות, " "צו עללח> 3
 בתחום שללהיות חייב זמן ה(דקות ערכי ה את כוון לכדי  את כפתור הכיווניםוסובב> 4

0--59.( 
  . והשעה תואר, יהבהב. ":"  כדי לסיים את הגדרות השעון" "צו עללח> 5

 יופיע בצג "0:00", הפסקת חשמללאחר .  שעות24 פועל במחזור שלהשעון : הערה
 .ויהיה צורך לכוון את השעון מחדש

 בחירת פעולת בישול. 2
חיווי מצב . הרצויהבורר מצבי הבישול כדי לבחור את פעולת הבישול את סובבו > 1

 .  הבישול המתאים יואר
 . את כפתור הכיוונים כדי להתאים את הטמפרטורהוסובב> 2
 . כדי לאשר את תחילת הבישול"  "צו עללח> 3
 על מנת לאשר את תחילת" "צו על לח, אין בכוונתכם לשנות את הטמפרטורהאם > 4

תופיע  ת ברירת המחדל טמפרטור. שעות9הוא שהבישול ואת זמן ברירת המחדל 
 .בצג

 :הערה
  : ןפסיעות מרווחי הכיוון בעת סיבוב כפתור הכיוונים ה> 1

  דקות5 כל פסיעה:  שעות9 - ל0:30 .דקה 1 כל פסיעה:  דקות0:30 - ל0--0
 C300הן  הגריל רתפסיעות מרווחי טמפרטוו, C50הן פרטורה פסיעות מרווחי הטמ> 2
לאחר .  הבישולבעת תחילת כדי להתאים את זמן הבישול כפתור הכיוונים את סובבו> 3

   .לאישור" " על צומכן לח
 .בישוללהמשך ה לזמן הקודםתנור יחזור ה,  שניות3בתוך "  " לא תלחצו עלאם

חיווי .  הבישולבעת תחילת את כפתור הכיוונים כדי להתאים את הטמפרטורה סובבו> 4
 לא אם. כדי להתחיל לבשל" " על לחצו, ןלאחר מכ. מצב הפעולה המתאים יואר

לטמפרטורה הקודמת שהוגדרה התנור יחזור ,  שניות3בתוך "  "תלחצו על
.בישוללהמשך ה
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  תיאור התנור
  

 
           לחצן טיימר   הזמן  צירה   לחצן עלחצן   חצן התחלהל                     

מצב 
  תיאור הפעולה פעולה

  
תקדמות הבישול מבלי לפתוח הב למשתמש לצפות מאפשרת: תנורתאורת ה
  .)פרט לניקוי פירוליטי( בכל מצבי הבישול התאורה מוארת . את הדלת

  

 מזון יר במהירותרת להפש אוויר בטמפרטורת החדר מאפשהזרמת: פשרהה
 זמן ההפשרה לזירוזזוהי דרך עדינה אך מהירה ). בחימוםללא שימוש (קפוא 
    .'מוצרי מזון מוקרמים וכו, מוכנותמנות 

  

לתחתית  בתחתית התנור מספק חום מרוכז יותר גוף חימום חבוי:  תחתוןחימום
 תבשילי,  פשטידות, של למשל איטילבישולאידיאלי . השחמהמזון ללא ה

    .נדרש בסיס פריךופיצות שבו דברי מאפה מ, קדירה

  

 יחד כדי לספק בישולפועלים  העליון והתחתון גופי החימום: מסורתיבישול 
מפרטורת ט .C50-2500הטמפרטורה ניתן לכוונן בתחום שבין את  .בהולכת חום

   . C2200ברירת המחדל הי 

  

פיזור חום אחיד  מספק  גופי החימוםשילוב של מאוורר ושני: הולכת חום עם מאוורר
נשאר עדיין וקלות מבחוץ ב ם משחיהמזון. 30-40%של עד באנרגיה חיסכון ו, יותר
 נתחי בשר גדולים צליית או לגריל מתאימה הפעולה: הערה.  מבפניםלח

. C50-2500 של בתחוםטמפרטורה ניתן להגדיר . בטמפרטורה גבוהה יותר
  .C2200היא טמפרטורת ברירת המחדל 

  

ניתן  . הטמפרטורהאת ר וכבה כדי לשממופעל הפנימי גוף חימום הגריל: גריל
היא טמפרטורת ברירת המחדל . C180-2400 של בתחוםטמפרטורה להגדיר 

C2100.  

  

 .דגוף חימום הגריל הפנימי וגוף החימום העליון מופעלים יח: גריל כפול
טמפרטורת ברירת המחדל . C180-2400 של בתחוםטמפרטורה ניתן להגדיר 

  .C2100היא 

  

גוף החימום העליון והמאוורר , גוף חימום הגריל הפנימי:  עם מאווררגריל כפול
טמפרטורת . C180-2400 של בתחוםטמפרטורה ניתן להגדיר . מופעלים יחד

  .C2100היא ברירת המחדל 

 

 מקור נוסף חימום העגול מסביב למאוורר הולכת החום מספקגוף ה: הולכת חום
באופן אוטומטי כדי מופעל מאוורר ה ,זהבמצב . בהולכת חוםשל חום לבישול 

ניתן להגדיר  .לבישולאחיד חום יצירת לשפר את זרימת האוויר בתוך התנור ו
  .C1800היא טמפרטורת ברירת המחדל . C50-2400 של בתחוםטמפרטורה 

מצבי הפעולה  בוררכפתור  
  כפתור 
כיווניםה 
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 יותעצות בטיחות
 אל תפעילו את , במקרה של נזק. וודאו שהתנור לא ניזוק, לאחר הסרת חומרי האריזה

 .התנור ופנו מיד לנקודת המכירה של התנור
 יזה מהישג ידם של ילדים קטנים העלולים לשחק בחומרי הרחיקו את חומרי האר

 .האריזה להילכד בתוכם ואך להיחנק
  רגליים לחות בתנור בידיים רטובות או ואל תיגעו, ברגליים יחפותאל תשתמשו בתנור. 
 אל תפתחו את דלת התנור לעתים קרובות בעת הבישול. 
 ן לא יהיו אחראים לנזק כלשהו היצרן והיבוא. ומיומן על ידי טכנאי מורשה התנור יותקן

 .שייגרם כתוצאה מהתקנה שגויה המבוצעת על ידי אדם לא מורשה
 מהשארת והימנע .הדלת תנור פתוחה או למעוד עלימ כםפצוע את עצמעלולים ל םאת   
 וודאו כמו כן . חפצים כבדיםואל תניחו עליה,  על דלת פתוחהתישענו על או ואל תשב 

 .עלול להינזקהתנור  .התנורילכד בין הדלת וישדבר לא 
  המתינו עד ;  לאחר סיום הבישול זמן רבהתנור נשארים חמיםחלקים מסוימים של

 .לחוםישירות  החשופים במקומות מגעלפני שהחלל הפנימי של התנור יתקרר 
  לנתק אותו מרשת החשמלמומלץ , ממושכת בתנור להשתמש תקופה אין בכוונתכםאם. 

 התקנת התנור ביחידת מטבח
 עבודה לשולחן מתחת ניתן להתקינו; מטבחת ביחידש בתוך גומחהתנור התקינו את ה

בורגי קיבוע  באמצעות שני ליחידת המטבח את התנור קבעו. יחידת ארון זקופהתוך באו 
 ו פתח,הקיבועכדי לאתר את חורי .  התנורבתוך מסגרתש הקיבועחורי המוכנסים דרך 
התקינו את התנור בהתאם , אפשר אוורור הולם לכדי.  פנימהוהביטואת דלת התנור 

 .10למידות ההתקנה והמרווחים הנדרשים בשרטוט ההתקנה שבעמוד 

 חשוב
 יחידת המטבח דפנות. מה להיות מתאית חייביחידת המטבח, כדי שהתנור יפעל כהלכה

שחומרי ההדבקה  ודאו, כמו כן.  מחומר עמיד בחוםעשויות להיות ותתנור חייבל שבסמוך
 C1200יהיו עמידים בחום של  המטבח שבקרבת התנוריחידות ציפויים בדפנות של ה

 ביחידות המטבח הסמוכות שלא עמידים או דבקים חלקים מפלסטיק .לפחות
 בתוך יחידתלהיתקע תנור ולגרום ל עלולים להימס או להתעוותבטמפרטורות כאלה 

וסכנת שמל חלקי חל האל תסירו את כיסויי התנור כדי למנוע חשיפ. המטבח
 ימת האחורי של יחידת המטבח כדי להבטיח זרמומלץ להסיר את הקיר. התחשמלות

  .מ מגב התנור לקיר שמאחוריו" מ45יש להשאיר מרווח של .  מסביב לתנורהנאותאוויר 
 הצהרת תאימות

 לפני השימוש בתנור
אל , במקרה של ספק. בעת ההובלהלא נפגע שהתנור  וודא, הסרת חומרי האריזהלאחר 

  . ופנו מיד לנקודת המכירה של התנור, תשתמשו בתנור תחברו או
 מחוץ להישג ידם של סיכותאו , פוליסטירן,  כגון שקיות ניילון, האריזההרחיקו את חומרי

  . העלולים להילכד בתוך חומרי האריזה ולהיחנקילדים
יכו אותו בבוא היום השל.  זה מיוצר מחומרים המיועדים למחזור או לשימוש חוזרנורת

המשרד להגנת תקנות או במקום מגוריכם רשות המקומית לחוקי העזר בבהתאם 
   . הסביבה
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 תקע החשמל של התנור חייב להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה.  
מפסק   יש לחבר את התנור לרשת החשמל באמצעות, אם לא כך

 .מ לפחות בין המגעים" מ3ניתוק רב קוטבי עם מרווח ניתוק של 
 להגברת  .חברו את התנור לקו חשמל המוארק בהארקה תקנית

מומלץ לחבר את התנור לקו חשמל המוגן בממסר זרם , בטיחותכם
 .30mAבזרם דלף של ) ממסר פחת(דלף נגד התחשמלות 

 תנורב להבטיח כי הם אינם משחקים כדי פקחו על ילדים. 
 יכולות עם ) כולל ילדים (בני אדם זה אינו מיועד לשימוש תנור

אלא אם , י ניסיון וידעאו חסר,  מופחתותחושיות או נפשיות, גופניות
 על ידי אדם הודרכו כיצד להשתמש בבטיחות בתנורפיקוח או בהם 

 .האחראי לבטיחותם
 על ידי החלפתו תבוצע, למניעת סיכונים, אם כבל החשמל ניזוק 

 .או אדם מוסמך אחרהשרות שלו סוכן השירות , היצרן
  אל תשתמשו בתכשירי ניקוי חריפים או במגרדות מתכת חדות

לניקוי זכוכית דלת התנור שכן הם עלולים לשרוט את פני השטח 
 .ולגרום לניפוץ הזכוכית

 ברדיד אלומיניום את החלל הפנימי או את תחתית התנור אל תכסו ,
 .אל תניחו על תחתית התנור סירים או כלי בישולו
  אך ורק בחיישן הטמפרטורה המומלץ לתנור זההשתמשו. 
  מזון שגלש לפני תחילת פעולות הניקויהסירו. 
 הניקוי פעלתהלפני מהתנור את חיישן הטמפרטורה וציאו ה 

 .הפירוליטי
  לעולם אל תשתמשו במכשירי ניקוי באדים או קיטור כדי לנקות את

 .התנור
 רחוק   באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שלטאין לחבר את התנור

 .נפרדת
 דלת נקטו בכל אמצעי הזהירות בעת פתיחת ,הבישול בסיום 

לפני  להשתחרר בהדרגה או האדים  לאוויר החםואפשרו, התנור
 משחרר אוויר חם, סגורה התנור כאשר דלת. לתנור שתיגשו

 .האוורור פתחי אל תחסמו את .ללוח הבקרה שמעל הפתחיםמ
 ואביזרים  סירים כדי להוציא בכפפות מגן מבודדות לחום השתמשו

 .בגופי חימום לגעת היזהרו לא. מתוך התנור
 עלולה אש; התנור בתוך או בקרבת דליקים חומרים אל תניחו 

 .בשוגג יופעל אם התנור לפרוץ
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  הוראות בטיחות חשובות
באמצעות תכונות רבות ויתרונות שאנו מקווים . אנו מודים לך על רכישת המוצר שלנו

בקפידה או רק אנא,  זהורבתנלפני השימוש .  מהתנורת תוכלו ליהנושהיא מציעה
. עתידיעיון כל צורך ב במקום בטוח לוהוראות הפעלה אלשמרו . הוראות הפעלה אלו

 .היטב את הוראות הבטיחותמכירים במוצר זה  אחרים שגם משתמשים וודא

 אזהרות
 ריח לא אתם עלולים לחוש ב, בעת הפעלת התנור בפעם הראשונה

. התנורדפנות  בתוך דודמחומרי הדבקה של לוחות הבי  הנוצרנעים
מסורתית פעולת בישול במצב  החדש והריק התנור את ילוהפע

זיהומים  כדי לסלק  דקות90 - במשך כC2500 בטמפרטורה של
 . התנורמנים בתוך חללוש
 עשן וריחותשייוצרו מעט לחלוטין טבעי, במהלך השימוש ראשון  .

 עשןעד שהריח וה אווררו את החדר והמתינו מעט, אם זה קורה
 .תנורתוך ה מזון לשתכניסו לפני ,יתפזרו

 נקטו בכל . שימושמתחממים בעת ה ו והחלקים הנגישים שלתנורה
יש . החמיםחימום הגופי ממגע ב להימנע אמצעי הבטיחות כדי

 מהתנור אלא אם הם נמצאים בפיקוח 8מגיל ילדים פחות להרחיק 
   .רציף

  ותו מרשת החשמלכבו אותו ונתקו א, מתגלה נזק כלשהו בתנוראם 
 . התחשמלותסכנתכדי למנוע 

  עם  ועל ידי אנשים 8תנור זה יכול להיות מופעל על ידי ילדים מגיל
אלא סיון וידע י או חסרי נ,תחושתיות או נפשיות, תוגופנימוגבלויות 

תחת פיקוח של אדם  בצורה בטוחה בתנור אם הם משתמשים
אל . במכשיר בשימוש הכרוכות הסכנותוהם מבינים את , בוגר

אל תאפשרו לילדים לנקות או לבצע . תאפשרו לילדים לשחק בתנור
 .תחזוקת המשתמש ללא השגחה

 להימנע ממגעיש .  מתחמם מאודתנורה, במהלך השימוש 
 . בתוך התנורבמשטחים חמים

  במיוחד כאשר , בעת הפעולהאל תאפשרו לילדים להתקרב לתנור
 .בפעולההגריל 

 בתנור כדי למנוע נורת תאורה החלפת  כבוי לפניתנור כי הוודא 
 . התחשמלותסכנת
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