
                                

  

  

 הוראות הפעלה

 לתנור
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Model:  
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 עם או, מופחתות שכליות או חושיות, פיזיות  יכולות עם( ילדים כולל) אנשים ידי על לשימוש מיועד אינו זה מכשיר

. לבטיחותם האחראי האדם ידי על במכשיר לשימוש הנחיות שקיבלו או פיקוח תחת הם אם אלא. וידע ניסיון העדר

 המכשיר עם משחקים לא שהם, להבטיח כדי, השגחה תחת להיות צריכים ילדים



     
 
 לפני שימוש ראשון   

 ניקוי ראשוני       
 

 , התבניות, והמסילות עם מטלית לחה ומעט חומר ניקוי.ההאפייהרחק את האריזה , נקה  את תא 
 רק על ידי חשמלאי מוסמך, תוך הקפדה על כללי זהירות מתאימים. * יש לבצע חיבור לחשמל     
 * שקע התנור חייב להיות מחובר לארקה לפי הכללים של חברת החשמל.     
 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     
 פני כל טיפול בתנור יש לנתקו מהחשמל.* ל     
 , 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. בצדייותיך * אזהרה ! בפתיחת דלת התנור הזהר לבל יתפסו אצבע     
 * 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.     
 ח נייר אלומיניום בתחתית התא, נזק עלול  * אין לרפד את התנור בנייר אלומיניום ואין להני     

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

 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    

 
 תחתית תא אפייה על האמאייל .אין להניח נייר אלומיניום או תבנית אלומיניום ב*     
 .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     

 תבניות מבריקות )נירוסטה ואלומיניום( החזרת החום על ידי התבניתמשימוש ב עלהימנ* יש     
  אריך את התהליך.העלולה לפגוע בתהליך הבישול והאפייה כמו גם ל    

 .הרחיקו את הילדים מהתנור בעת פעולתו 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 השימוש בתנור

 

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

 מוסמך מטעם היבואן בלבד.

 



דקות עם  10תנור במשך , הפעילו את ההתנור ריקבתנור כאשר  הראשוני  לפני השימוש ,פעם אחת  חשוב:

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

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

 

 שימוש בגריל

 

נור, לפני הכנסת הבשר, במקסימום מעלות כדי לעשות שימוש מיטבי בגריל, וודאו שאתם מחממים את הת

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

 לגריל, תלוי בסוג התבשיל שאתם מכינים. 

 

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

 מאוד לשמור על הילדים במרחק הולם מהתנור.חשוב 

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 מתחיל קפייהאוורר ב מצוידהתנור 

חילת הבישול, כאשר התנור מגיע לטמפרטורה מסוימת )הזמנים לכך משתנים, לפעול כמה דקות לאחר ת

. חלל הארוןהוא מונע חימום יתר של  -התנור שברשותכם(. כמו כן, למאוורר תפקיד נוסף דגםבהתאם ל

המאוורר ממשיך לעבוד גם לאחר סיום הבישול, כאשר התנור כבוי, עד לאחר שהטמפרטורה בתוך התנור 

 לכן המשך פעולת המאוורר לאחר כיבוי התנור הינה נורמלית ואינה תקלה. רמלית.צונחת לרמה נו

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זהירות !!!
 קיבוע התנור למקומו

 ו אי קיבוע התנור לארון יכול לגרום להחלקתו החוצה כאשר פותחים אות

 .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 ברג .3

 
 

 

 

 

 



 הכינו את הארון לפי מידות התנור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 הפעלת התנור
 

 פאנל התנור

            10                         9      8      7      6      5      4      3      2                           1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 במצב עבודה, אור כתום יהיה דולק ; במצב המתנה, אור לבן יהיה דולק.
 

 לפני השימוש במוצר
 שימוש ראשוני במוצר

לפני השימוש במוצר להכנת מזון בפעם הראשונה, עליכם לנקות היטב את תא הבישול ואת האביזרים 
 הנלווים.

 על התנור. ההגנה וחלקי המשטחים לע ההגנה סרטי ,המדבקות כל את הסירו. 1

 .הוציאו את כל האביזרים ומסילות הצד מתוך תא הבישול. 2

   במים טבולים רכה מברשת או במטלית הצד מסילות ואת האביזרים את היטב שטפו. 3

 .וסבון    

 שעלולים  עץ חלקי או קלקר יריעות כמו ,אריזה חומרי של שאריות הבישול בתא שאין וודאו. 4
   רוםלג

 .שריפה לסכנת     

 .ורטובה רכה מטלית עם התנור של והדלת הבישול תא את היטב נגבו. 5

 בורר תכניות התנור  1. סובבו בורר זה לשינוי תכנית הבישול
 

 כיבוי \הפעלה   2. ה של התנורכיבוי והפעל

 

 

 נעילת בטיחות לילדים \טיימר   3. 'שנ 3לנעילת בטיחות בלחיצה של  \לשימוש בפעולת הטיימר 

 

 

 זמן סיום  4. לכיוון זמן סיום פרק זמן הבישול

 

 

 חימום מקדים מהיר  5. ו בתכונה זו לביצוע חימום מהירהשתמש

 

 

 השעון וונו אתכו "כ בחרו תכנית אחו הבישול זמן משך את כוונו

 המתנה במצב
 כיוון שעון &משך זמן   6.

 

 

 כיוון טמפרטורה  7. לחצו כדי לכוון את הטמפרטורה

 

 

 הפעלה \כיבוי  -נורה    8. לכיבוי והפעלת הנורה

 

 

 עצירה \התחלה   9. להפעלה ועצירה של תהליך הבישול

 

 

 בורר 10. הנראים בתצוגה ערכיםבורר לשינוי ה

 

 



 .סגורה והדלת ריק הוא כאשר התנור את חממו ,החדש המוצר של הריח את לנדף כדי. 6

   וחיות ילדים הרחיקו .הראשונה בפעם התנור חימום בעת מאוד מאוורר יהיה שהמטבח הקפידו. 7

 .סגרו את הדלתות של החדרים הסמוכים .בזמן זה המטבחמ מחמד    

 . כוונו את ההגדרות המצוינות, תוכלו למצוא כיצד לכוון את תכנית הבישול והטמפרטורה בפרק  8

 "שימוש במכשיר".     

 
 
 
 

 

 

 

 :שהתנור התקרר לאחר

 .משטחי התנור ואת הדלת עם מטלית מטבח ומי סבון את נקו  1.

 .ייבשו את כל המשטחים 2.

 .התקינו את מסילות הצד    3.

 :הזמן כיוון

 .הזמן את לכוון יש ,בתנור להשתמש יהיה שניתן לפני

   כיוון ידי על השעה ספרות את וכוונו         השעון בסימון געו ,חשמלל התנור חיבור לאחר 1.

 .הימני רהבור     

   הבורר סיבוב ידי על הדקות ספרות את עתה לכוון ותוכלו       שוב השעון בסימון געו 2.

 .הימני     

 .לסיום הכיוון       ן  בסימון השעו געו 3.

 

 שעות. 24השעון בתנור הוא בפורמט של  :הערה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הגדרות

 תכנית חימום   

 טמפרטורה מעלות צלסיוס 180

 זמן שעה 1



 סוגי תכניות

 כדי .שלכם לצרכים בהתאם נוח שימוש שמאפשרים ניםשו פעולה מצבי ישנם שברשותכם למוצר

 למצוא תוכלו הבאה בטבלה ,שלכם המזון לסוג המיטבית הבישול תכנית את למצוא לכם לאפשר

 .בין  התכניות השונות והשימושים השונים שלהם הבדליםה על הסברים

 

 סוג התכנית הטמפרטורה השימוש

 במיוחד מתאים  .וצלייה רגילים בתבנית אחת לאפייה
 .עם ציפוי לח לעוגות

 
30 ~ 250⁰ C 

 
 גופי חימום עליון ותחתון

 

 

 החום מופץ .וצלייה בתבנית אחת או יותר  לאפייה

 .חימום טבעתי  אחורי שמסביב למאוורר מגוף
50 ~ 250⁰ C 

 

 טורבו
 

 

240⁰ ~ 140 .לבישול חסכוני באנרגיה C חיסכון 
 

 וורר מפזרהמא .יותר לאפייה וצלייה בתבנית אחת או
 .החימום בצורה אחידה בחלל התא  את החום מגופי

 

50 ~ 250⁰ C 
 +חימום עליון ותחתון  גופי

 מאוורר

 
   

 יש .קטנות של מזון ולהשחמת מזון כמויות לצליית
 התא מתחת לגוף החימום  להניח את המזון במרכז

 .הגריל של

 

150 ~ 250⁰ C 
 

 גריל ממוקד

 

 יש .השחמת מזוןמזון שטוחים ול פריטי לצליית

 התא מתחת לגוף החימום  להניח את המזון במרכז
 .הגריל של

 

50 ~ 250⁰ C 
 

 מאוורר +גריל כפול 
 

 

250⁰ ~ 150 .לצליית פריטי מזון שטוחים ולהשחמת מזון C גריל כפול 
 

 .וארוחות להם נדרש חום תחתון רב פיצה עבור      
התחתון וגוף החימום הטבעתי  החימום גוף

 פועלים יחד. האחורי

 
50 ~ 250⁰ C 

 
 פיצה

 

 

 ,השחמה לחלק התחתון של פיצות לתוספת

 החימום מגיע  מגוף החימום .ומאפים פשטידות

 .התחתון

 
30 ~ 220⁰ C 

 
 חימום תחתון

 

 הפשרה - .עדינה של מזון קפוא להפשרה

 

 

 

 .להתפחת בצק שמרים ומחמצת
 

30 ~ 45⁰ C 
 

 התפחת בצק
 

 
 התפחת בצק, הפשרה וחיסכון אינן יכולות להיות מחוממות מראש במהירות. -ות הפונקציות הבא שימו לב:

 
 
 
 
 

 סוגי פעולות נוספות טמפרטורה השימוש

 טרמומטר לבישול גורמה לקביעת הטמפרטורה     
 בתוך הבשר  

 
40 ~ 99⁰ C טרמומטר 



 הערות

 ת הכליאפשרי לפרק את מסילות הצד ולהניח א ,גדולות מזוןפיסות  להפשרת 1. 

 .ישירות על בסיס תא האפייה     

 מהתכניות אחת את ולהפעיל הצד מסילות את לפרק אפשרי ,שולחן כלי לחימום 2. 

Grilling" Air "Hot או Heating" "Fan 50⁰. בטמפרטורה של C השימוש בתכנית 

Grilling" Air "Hot תא האפייה מכוסה בכלים אפשרית רק אם יותר ממחצית בסיס. 

 Heating" "Fan בתכנית האפייה תא חלל בכל החום של אופטימלית השוואה בעק 3. 

כדי להבטיח את הביצועים  ,של תהליך החימום מסוימים זמן בפרקי יפעל המאוורר

 .הטובים ביותר

 זהירות

  אנא היו זהירים  .הפעולה לא תיעצר ,במידה ואתם פותחים את דלת התנור במהלך פעולה 1.
 .הכווי נתבמיוחד עקב סכ    

   התנור את לקרר כדי .אחרת התנור יתחמם יתר על המידה .אין לכסות את פתחי האוורור .2

   תכנית בתום גם לפעול ממשיך פנימי קירור מאוורר ,שימוש לאחר יותר רבה במהירות    

 .הבישול    

 קירור מאוורר

 .הדלת מעל החריץמ נפלט החם האוויר .שנדרש ככל לפעול ומפסיק פועל הקירור מאוורר

 

 אופן השימוש בתנור

 בתנור הבישול

   סובבו ,הרצויה התכנית את ובחרו התכניות בורר את סובבו ,לחשמל התנור חיבור לאחר 1.

 .הנוסף לכיוון טמפרטורת הבישול הבורר את     

 דקות. 5והתנור יחל לפעול. אם לא, התנור יחזור למצב שעון לאחר    . געו בכפתור   2

 על מנת לבטל את תכנית הבישול שבחרתם.    . במהלך תכנית הבישול תוכלו לגעת במקש     3

 

 את לבצע תוכלול. הבישו זמן משך לכיוון   השעון בסימון לגעת תוכלו ,הטמפרטורה כיוון לאחר :הערה

 .הכיווניםבורר  באמצעות הכיוון
 

 מקדים מהיר חימום

  געו ,הבישול תכנית את בחרו .החימום זמן לקיצור הירמ מקדים חימום בתכנית להשתמש תוכלו

 מקדים חימום נדרש ולא במידה .בתצוגה יידלק המתאים הסימן ,       המהיר המקדים החימוםכפתור ב

 ".ביפ" יישמע ,הבישול בתכנית

 ות.התפחת בצק, הפשרה וחיסכון אינן יכולות להיות מחוממות מראש במהיר -הפונקציות הבאות  שימו לב:

 

 זמן סיום הבישול כיוון

 . השלימו את כיוון השעון:1

  ספרות וכוונו את     בעזרת הכפתור הימני. געו בכפתור   ת השעות וספרכוונו את ו     כפתור   בגעו  .2

 ות בעזרת הכפתור הימני. געו שוב בכפתור       על מנת לאשר את בחירתכם. הדק    

 כדי לבחור פונקציה. כוונו את הזמן והטמפרטורה עם הכפתור הימני.. סובבו את הכפתור השמאלי 3

 

 

 



 הערות

  ומשך זמן הבישול הינו שעה  10:00,כאשר אתם מכוונים ששעת הסיום תהיה  ,לדוגמא. 1

 10:00.ויסיים בשעה  9:00בשעה לפעול  התנור יחל ,אחת    
 ק אינן יכולות להיות מוגדרות  טרמומטר, הפשרה והתפחת בצ -הפונקציות הבאות  שימו לב:. 2

 בפונקציה זו.    
 

 במהלך בישול שינוי

 התכניות בורר ידי על והטמפרטורה הבישול תכנית את לשנות תוכלו ,פועל התנור בו הזמן פרק במהלך
 ובורר

 פי על יחמם התנור שניות 6 לאחר אחרת פעולה בוצעה ולא במידה ,השינוי לאחר .הכיוונים

 תהליך כדי תוך הבישול זמן משך את לשנות וברצונכם במידה .ם שהגדרתםהחדשי ניםהכיוו

   במקש געו אנא ,הבישול

 שניות 6 תוך אחרת פעולה בוצעה ולא במידה ,השינוי לאחר .הכיוונים בורר עם אותו ושנו       

 או הסיום שעת נקבעה בה בישול פעולת במהלך .שהגדרתם החדשים הכיוונים פי על יחמם התנור

אתם מעוניינים לבטל את תהליך   כאשר .שינוי כל לבצע תוכלו לא ,אוטומטיים תפריטים בתכנית

 .      אנא געו במקש ,הבישול

 

 הערות

לשינוי תכנית / טמפרטורה / יתרת זמן בישול ישנה השפעה שלילית על תוצאות הבישול. אנו 

 ישול.ממליצים לכם בחום לא לעשות זאת אלא אם אתם מנוסים מאוד בב

 

אין לגעת במשטחים  .נותר חם מאוד עדיין במיוחד בתוך חלל תא הבישול תנורה ,רלאחר כיבוי המוצ !זהירות
 מתוך הבישול כלי או האביזרים להוצאת הגנה בכפפות השתמשו .החימום בגופי או הפנימיים של המוצר

 .כוויות או פציעות למנוע כדי זה בזמן ביטחון למרחק ילדים הרחיקו .להתקרר  למוצר ואפשרו ,התא

 טיימר

התנור ישמיע "ביפ"  כאשר השעה שכוונה תגיע.      תוכלו להשתמש בפונקציית הטיימר ע"י נגיעה בכפתור  
  לכיוון הדקותכדי        געו שוב במקש    ,כוונו את השעות ,           הראשונה  על המקש בנגיעהלתזכורת. 

 את בחירתכם.וגעו פעם נוספת על מנת לאשר 

 הדבר ,וטמפרטורה תכנית בוחרים אתם כאשר אך ,הבישול תהליך ובמהלך לפני הטיימר את לכוון תוכלו
 .אפשרי אינו

 בטיחות לילדים נעילת

 את לשנות או במקרה אותו להפעיל מילדים המונעת בטיחות נעילת פונקציית קיימת שברשותכם בתנור

 ,ההגדרות

 3 של נוספת לחיצה .תופעל הבטיחות נעילת ,שניות 3 של ממושכת יצהלח תלחצו כאשר .בטיחותם למען

 .פועל שאינו או פועל התנור כאשר הילדים נעילת את לבטל או להפעיל תוכלו .הנעילה את תשחרר שניות

 שניות על כפתור       וכעת את יכולים להפעיל או לבטל את הפונקציה.  3לחצו לחיצה ארוכה של 

 בתצוגה.         יופיע הסימן ,לתכאשר הנעילה פוע

 טרמומטר לבישול גורמה

 טרמומטרכאשר תכניסו את ה .פונקציית טרמומטר לבישול גורמה       שברשותכם קיימת  בתנור

את הטמפרטורה של  התצוגה תשתנה וניתן יהיה לראות ,בו בזמן .יידלק          הסימן ,המצורף למקומו

 הבורר את לסובב או הטמפרטורה הגדרת את לשנות הבורר הימני כדיתוכלו לסובב את  .הטרמומטר

הגדרות של הטמפרטורה ותכנית הבישול הרצויה ה ובסיום, הבישול תכנית את לשנות כדי השמאלי

 הפעילו את התנור ע"י לחיצה על 

 .בההלי טמפרטורת לבין הטרמומטר טמפרטורת בין הגדרותה לשינוי משמש         הסימון ,זה במצב

  ) יש להכניס את השיפוד למרכז הבשר לא ליד עצם (. . כאשר התנור עובדגם  השינויים את לבצע תוכלו

 



 ) מיועד לאולמות תצוגה ( הדגמה )דמו(מצב 

 .והתנור אינו מחמם, מנגנון החימום במכשיר אינו עובד על שמצב ההדגמה מופ בעת

 על מנת להיכנס למצב הדגמה ותצוגה "כבויה"..       . במצב המתנה, לחצו והחזיקו בכפתור   1

את הכפתור לימין על מנת להפעיל את מצב ההדגמה, תצוגה "כבויה". סובבו את הכפתור  . סובבו2

 לשמאל על מנת לכבות את מצב ההדגמה , תצוגה "פועלת".

 

 הערה:

כדי לצאת שניות  3אתם יכולים ללחוץ על כפתור הביטול על מנת לצאת מההגדרות, או להמתין 

 המתנה.אוטומטית מהגדרות מצב ההדגמה ולחזור למצב 

 

 מצב שבת

דקות. במידה והחשמל  25במצב שבת יש פונקציית כיבוי ושמירה על נתונים. שמירת נתוני בישול כל 

לאחר חזרת החשמל, מצב שבת ימשיך לפעול עד שזמן הבישול יגיע  -מנותק/מתכבה באמצע פעולה 

 לסיום, או שבאפשרותכם ללחוץ על הכפתור        כדי לחזור למצב המתנה. 

שניות כדי להיכנס  3משך ב           ם מהיריקדצו והחזיקו את הכפתור של חימום מ. במצב המתנה לח1

 שעות. 24-80. טווח כיוון הזמנים הוא   Display 5A8למצב שבת , תצוגה

 . סובבו את הכפתור על מנת לכוון את זמן הבישול.2

 שניות. 8לאחר  אוטומטית שבת. לחצו על כפתור ההפעלה או התחילו את מצב 3

 

 הערה

 . במשך ההפעלה, רק הכפתור       זמין, שאר הכפתורים אינם זמינים לשימוש. 1

               ותאורת התנור  אינה משפיעה על גופי החימוםדלת התנור פתיחת . במהלך ההפעלה של מצב שבת, 2

  .מופעלתאינה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 פתרונות לתקלות

 

 התקלה סיבה אפשרית פיתרון \הערות 

 
 בדקו והרימו את הפיוז בארון החשמל

 
 פיוז לא תקין בארון החשמל

 

 
 המוצר אינו פועל

 החשמל שאספקת לוודא כדי ,בבית תאורה שישנה בדקו

 .תקינה לביתכם

 
 הפסקת חשמל

 .להסיר את הכפתורים ניתן
 .ההפעלה בלוח למקומם הכפתורים את חזרה הרכיבו

 
 בטעות כפתורים התפרקו

 נפלו ממקומם הכפתורים
 ההפעלה בפנל

 .להוציא את הכפתורים ניתן

 .ההפעלה מפנל החוצה אותם משכו פשוט ,להוצאתם

 שיהיו כך הכפתורים של החיצוני החלק על לחצו ,לחילופין

 .ויוכלו לצאת בקלות בשיפוע

 .וסבון חמים מים עם בעדינות הכפתורים את נקו

 .עם מטלית רכה יבשו

 .שוחק או חד כלי בשום שותשתמ אל

 תכופות להסיר אין .להדיח במדיח כלים או להשרות אין

 שלהם שהתמיכה כדי הכפתורים את

 .יציבה תישאר

 
 
 
 
 

 ישנו לכלוך מתחת לכפתורים

 
 
 

 
 ניתן לסובב יותר את לא

 .בקלות הכפתורים

 וביצועים ביותר הטובה החום חלוקת לצורך תקינה פעולה זו
 .רשל התנו מיטביים

 
 .המאוורר לא פועל כל הזמן במצב טורבו

 גבוהה לחות למנוע כדי ,פועל עדיין הפנימי הקירור מאוורר

 יפסיק המאוורר .לנוחותכם התנור את ולצנן התנור בחלל

 .אוטומטית לפעול

 
 וניתן גם ,תהליך הבישול ניתן לשמוע רעש פנימי בסיום

 .הפיקוד לוח באזור הנפלט באוויר להבחין

 .בתפריט מהנדרשת שונה בטמפרטורה שהשתמשתם אפשרי

 המרכיבים שכמות אפשרי ,כן כמו .הטמפרטורות את שוב בדקו
 .בתפריט הנדרש את שוב בדקו .מהמתכון שונה

 

 המזון אינו מבושל מספיק בזמן שהוגדר בהתאם למתכון

 מיקום את לשפר שניתן או ,מידי גבוהה שכוונה הטמפרטורה

 בו שהכלי אפשרי .וההגדרות המתכון את שוב בדקו .התבנית

 בעת .הבישול לתכנית ביותר הטובה הבחירה אינו השתמשתם

 ",תחתון + עליון חימום" כמו ,חום הקרנת בתכנית שימוש

 .משקל וקל כהה בצבע ,מט גימור עם בכלי השתמשו

 
 

 השחמה לא אחידה

 
 .נדרש להחליף את הנורה

 
 הנורה אינה נדלקת
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  WARRANTYתעודת אחריות 
 

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

 ( בע"מ לפי תעודה זו היא אך ורק כלפי הרוכש המקורי ששמו מופיע בחשבונית הקניה.1992)
 ינה של המוצר כמפורט להלן :. האחריות היא לפעולתו התק3

 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:4
 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     
 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.    
 עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של בעל התעודה למקום אחר. ז. הקלקול נגרם    
 . האחריות לפי תעודה זו כוללת את כל חלקי החילוף השייכים למנגנון ההפעלה של המוצר 5    

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

פלסטיק 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   

 04-6060214מספר 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 , מנתניה עד צומת עד הלום, אשקלון,  ק.גת .  

 03-5417008חולון . מספר טלפון למוקד השרות  19הבנאי 

 

 בית שמש.  ושרות אלרם ירושלים הסביבה , 

 02-6403000תלפיות ירושלים.  מספר טלפון למוקד השרות  7נא סד

 

 מצומת כנות דרומה: אשקלון, קריית מלאכי, קריית גת, ב"ש , דימונה.שרות הדרום 

 08-6272461. מספר טלפון למוקד השרות   קריית מלאכי 4היצירה 

 

 שרות ששון אילת והסביבה .

 08-6335311אילת.  מספר טלפון למוקד השרות    3הבנאי 


