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 אם פתיל הזינה ניזוק , כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן בלבד.

 

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

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

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

 הוראות אלו נרחבות ומכסות את מגוון התנורים והאופציות של היצרן. שימו לב :

 ולתוכניות בישול המופיעות בפנל בתנורכם, יש להתייחס רק לאביזרים              

 חלק מהאביזרים הנלווים המופיעים  ההפעלה שיש בדגם שרכשתם.                

 בחוברת זו הינם אופציה לרכישה.               
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Dear Customer,

Thank you for relying on this product. We aim to allow you to optimally and 
efficiently use this environment-friendly product produced in our modern 
facilities under precise conditions with respect to sense of quality in total.

We advise you to read these operating manual thoroughly before using 
the oven and keep it permanently so that the features of the built-in oven 
you have purchased will stay the same as the first day for a long time. 

Note: This operating manual is prepared for multiple models. Your appliance 
may not feature some functions specified in the manual.

The product images are schematic.

This product has been produced in modern environment-friendly              
facilities without adversely affecting nature.

Products marked with (*) are optional.

"Complies with WEEE Regulation"

GB
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IMPORTANT WARNINGS
1. Installation and repair should always be performed 

by “AUTHORIZED SERVICE”. Manufacturer shall not be 
held responsible for operations performed by unauthorized 
persons.
2. Please read this operating instructions carefully. 

Only by this way you can use the appliance safely and 
in a correct manner. 
3. The oven should be used according to operating 

instructions.
4. Keep children below the age of 8 and pets away 

when operating.
5. The accessible parts may be hot during use. Young 

children must be kept away.
6. WARNING: Danger of fire: do not store items on the cooking 

surfaces.
7. WARNING: During use the appliance becomes hot. 

Care should be taken to avoid touching heating elements 
inside the oven.
8. Setting conditions of this device are specified on 

the label. (Or on the data plate)
9. The accessible parts may be hot when the grill is 

used. Small children should be kept away.
10. WARNING: This appliance is intended for cooking. It 

should not be used for other purposes like heating a room.
11. To clean the appliance, do not use steam cleaners.

GB
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12. Ensure that the oven door is completely closed 
after putting food inside the oven.
13. NEVER try to put out the fire with water. Only shut 

down the device circuit and then cover the flame with 
a cover or a fire blanket.
14. WARNING: Children less than 8 years of age shall be 

kept away unless continuously supervised.
15. Touching the heating elements should be avoided.
16. CAUTION: Cooking process shall be supervised. 

Cooking process shall always be supervised.
17. This appliance can be used by children aged from 

8 years and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe 
way and understand the hazards involved. Children 
shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children without 
supervision.
18. This device has been designed for household use 

only.
19. Children must not play with the appliance. Cleaning 

or user maintenance of the appliance shall not be performed 
by children unless they are older than 8 years and 
supervised by adults.
20. Keep the appliance and its power cord away from 

children less than 8 years old.
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21. Put curtains, tulles, paper or any flammable 
(ignitable) material away from the appliance before 
starting to use the appliance. Do not put ignitable or 
flammable materials on or in the appliance.
22. Keep the ventilation channels open.
23. The appliance is not suitable for use with an external 

timer or a separate remote control system.
24. Do not heat closed cans and glass jars. The pressure 

may lead jars to explode.
25. Oven handle is not a towel drier. Do not hang towels, 

etc. on the oven handle.
26. Do not place the oven trays, plates or aluminium 

foils directly on the oven base. The accumulated heat 
may damage the base of the oven.
27. While placing food to or removing food from the 

oven, etc., always use heat resistant oven gloves.
28. Do not use the product in states like medicated 

and/or under influence of alcohol which may affect your 
ability of judgement.
29. Be careful when using alcohol in your foods. Alcohol 

will evaporate at high temperatures and may catch fire 
to cause a fire if it comes in contact with hot surfaces.
30. After each use, check if the unit is turned off.
31.  If the appliance is faulty or has a visible damage, 

do not operate the appliance.
32. Do not touch the plug with wet hands. Do not pull 

the cord to plug off, always hold the plug.

GB
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33. Do not use the appliance with its front door glass 
removed or broken.
34. Place the baking paper together with the food into 

a pre-heated oven by putting it inside a cooker or on an 
oven accessory. (tray, wire grill etc.) 
35. Do not put objects that children may reach on the 

appliance.
36. It is important to place the wire grill and tray properly 

on the wire racks and/or correctly place the tray on the 
rack. Place the grill or tray between two rails and make 
sure it is balanced before putting food on it.
37. Against the risk of touching the oven heater elements, 

remove excess parts of the baking paper that hang over 
from the accessory or container. 
38. Never use it at higher oven temperatures than the 

maximum usage temperature indicated on your baking 
paper. Do not place the baking paper on the base of 
the oven. Against the risk of touching the oven heater 
elements, remove excess parts of the baking paper that 
hang over from the accessory or container. 
39. When the door is open, do not place any heavy 

object on the door or allow children to sit on it. You 
may cause the oven to overturn or the door hinges to be 
damaged.
40. The packaging materials are dangerous for children. 

Keep packaging materials away from the reach of children.
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41. Do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers 
to clean the glass as the scratches that may occur on 
the surface of the door glass may cause the glass to 
break.
42. User should not handle the oven by himself.
43. During usage, the internal and external surfaces 

of the oven get hot. As you open the oven door, step 
back to avoid the hot vapour coming out from the interior. 
There is risk of burning.
44. Do not place heavy objects when oven door is 

open, risk of toppling.
45. Oven supply can be disconnected during any 

construction work at home. After completing the work, 
re-connecting the oven shall be done by authorized service.
46. User should not dislocate the resistance during 

cleaning. It may cause an electric shock.
47. To prevent overheating, the appliance should not 

be installed behind of a decorative cover.
48. Turn off the appliance before removing the 

safeguards. After cleaning, install the safeguards 
according to instructions.
49. Cable fixing point shall be protected.
50. Please don’t cook the food directly on the tray / 

grid. Please put the food into or on appropriate tools 
before putting them in the oven.  

GB



9

Electrical Safety
1. Plug the appliance in a grounded socket protected by 

a fuse conforming to the values specified in the technical 
specifications chart.
2. Have an authorized electrician set grounding equipment. 

Our company shall not be responsible for the damages 
that shall be incurred due to using the product without 
grounding according to local regulations. 
3. The circuit breaker switches of the oven shall be 

placed so that end user can reach them when the oven 
is installed.
4. The power supply cord (the cord with plug) shall 

not contact the hot parts of the appliance.
5. If the power supply cord (the cord with plug) is 

damaged, this cord shall be replaced by the manufacturer 
or its service agent or an equally qualified personnel to 
prevent a hazardous situation.
6. Never wash the appliance by spraying or pouring 

water on it. There is a risk of electrocution.
7. WARNING: To avoid electric shock, ensure that the 

device circuit is open before changing the lamp.
8. WARNING: Cut off all supply circuit connections before 

accessing the terminals.
9. Do not use cut or damaged cords or extension cords 

other than the original cord.
10. Make sure that there is no liquid or humidity in 

the outlet where the product plug is installed.
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11. The rear surface of the oven also heats up when 
the oven is operated. Electrical connections shall not 
touch the rear surface, otherwise the connections may 
be damaged.
12. Do not tighten the connecting cables to the oven 

door and do not run them over hot surfaces. If the cord 
melts, this may cause the oven to short circuit and 
even a fire.
13. Unplug the unit during installation, maintenance, 

cleaning and repair.
14. If the power supply cable is damaged, it must be 

replaced by its manufacturer or authorized technical 
service or any other personnel qualified at the same 
level, in order to avoid any dangerous situation.
15. Make sure the plug is inserted firmly into wall 

socket to avoid sparks.
16. Do not use steam cleaners for cleaning the appliance, 

otherwise electric shock may occur.
17. An omnipolar switch capable to disconnect power 

supply is required for installation. Disconnection from 
power supply shall be provided with a switch or an 
integrated fuse installed on fixed power supply according 
to building code.
18. Appliance is equipped with a type ‘’Y’’ cord cable.

GB
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19. Fixed connections shall be connected to a power 
supply enabling omnipolar disconnection. For appliances 
with over voltage category below III, disconnection device 
shall be connected to fixed power supply according to 
wiring code.
Intended Use 
1. This product has been designed for domestic use. 

Commercial use is not permitted.
2. This appliance may only be used for cooking 

purposes. It shall not be used for other purposes like 
heating a room.
3. This appliance shall not be used to heat plates 

under the grill, drying clothes or towels by hanging 
them on the handle or for heating purposes.
4. The manufacturer assumes no responsibility for any 

damage due to misuse or mishandling.
5. Oven part of the unit may be used for thawing, 

roasting, frying and grilling food.
6. Operational life of the product you have purchased 

is 10 years. This is the period for which the spare parts 
required for the operation of this product as defined is 
provided by the manufacturer.
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Electrical Connection
This oven must be installed and connected to its place correctly according 

to manufacturer instructions and by an authorized service. 
Appliance must be installed in an oven enclosure providing high 

ventilation.
Electrical connections of the appliance must be made only via sockets 

having earth system furnished in compliance with rules. Contact an 
authorized electrician if there is no socket complying with the earthed 
system at where appliance will be placed. Manufacturing company is by 
no means responsible for damage resulting from connection of 
non-earthed sockets to appliance.

Plug of your oven must be earthed; ensure that socket for the plug 
is earthed. Plug must be located in a place that can be accessed after 
installation.

Your oven has been manufactured as 220-240 V 50/60 Hz. AC power 
supply compliant and requires a 16 Amp fuse. If your power network is 
different that these indicated values, refer to an electrician or your 
authorized service.

When you need to replace the electrical fuse, please ensure that electrical 
connection is made as follows:

• Phase (to live terminal) brown cable

• Blue cable to neutral terminal

• Yellow-green cable to earth terminal

Oven disconnecting switches must be in an accessible place for final 
user while oven is in its place.

Power supply cable (plug in cable) mustn’t touch hot parts of the appliance.
If supply cord (plug in cable) is damaged, this cord must be replaced 

by the importer or its service agent or an equally competent personnel to 
prevent a hazardous situation.

GB
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INTRODUCING THE APPLIANCE

1. Control panel   4. In tray wire grill
2. Deep tray *   5. Standard tray
3. Roast chicken skewer * 6. Oven door

7. Lamp
8. In tray wire grill
9. Standard tray 

1

2

3

4
5

6

7

8
9
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Accessories (optional)

Deep tray *

Used for pastry, big roasts, watery foods. It can also be 
used as oil collecting container if you roast directly on 
grill with cake, frozen foods and meat dishes.

Tray / Glass tray *

Used for pastry (cookie, biscuit etc.), frozen foods.

Cİrcular tray *

Used for pastry frozen foods.

Wire grill

Used for roasting or placing foods to be baked, roasted 
and frozen into desired rack.

Telescopic rail * 

Trays and wire racks can be removed and installed easily 
thanks to telescopic rails.

Pizza stone and peel *

They are used for baking pastries such as pizza, bread, 
pancake and removing baked food from the oven.

Tray handle *

It is used to hold hot trays.

In tray wire grill *

Foods to stick while cooking such as steak are placed on 
in tray grill. Thus contact of food with tray and sticking 
are prevented.

GB
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Technical Specifications

Specifications 60 cm Built-in oven (MFA1-6.....)

Lamp power 15-25 W

Thermostat 40-240 / Max °C
Lower heater 1200 W

Upper heater 1000 W

Turbo heater 1800 W

Grill heater Small grill 1000 W  Big grill 2000 W

Supply voltage 220V-240 V 50/60 Hz.

Specifications 60 cm Built-in oven (MFA1-8.....)

Lamp power 15-25 W

Thermostat 40-240 / Max °C
Lower heater 1200 W

Upper heater 1200 W

Turbo heater 1800 W

Grill heater Small grill 1200 W  Big grill 2400 W

Supply voltage 220V-240 V 50/60 Hz.

Technical specifications can be changed without prior notice to improve 
product quality.

The values provided with the appliance or its accompanying documents 
are laboratory readings in accordance with the respective standards. 
These values may differ depending on the use and ambient conditions.

Figures in this guide are schematic and may not be exactly match your 
product. 

INSTALLATION OF APPLIANCE
Ensure that electrical installation is suitable for operationalising the 

appliance. If not, call an electrician and plumber to make necessary 
arrangements. Manufacturing firm can’t be hold responsible for damages 
to arise due to operations by unauthorized people and product warranty 
becomes void.

WARNING: It is customer’s responsibility to prepare the location the 
product shall be placed on and also have power utility prepared.
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WARNING: The rules about electrical local standards must be adhered   
to during product installation.

WARNING: Check for any damage on the product before installing it. Do 
not have product installed if it’s damaged. Damaged products pose danger 
for your safety.

Important Warnings for Installation:
Cooling fan shall take extra steam out and 
prevent outer surfaces of appliance from 
overheating during operation of oven. 
This is a necessary condition for better 
appliance operation and better cooking.
Cooling fan shall continue operation after 
cooking is finished. Fan shall automatically 
stop after cooling is completed.
A clearance must be left behind the 
enclosure where you’ll place the appliance 
for efficient and good operation. 

This clearance shouldn’t be ignored as it’s required for ventilation system 
of the appliance to operate.

Right Place For Installation
Product has been designed to be mounted to worktops procured from 

market. A safe distance must be left between the product and kitchen 
walls or furniture. See the drawing provided on the next page for proper 
distances. (values in mm).

• Used surfaces, synthetic laminates and adhesives must be heat 
resistant. (minimum 100 °C)

• Kitchen cupboards must be level with product and secured.
• If there is a drawer below the oven, a rack must be placed between 

oven and drawer.
WARNING: Do not install the product next to refrigerators or coolers. The 

heat emitted by the product increases the energy consumption of cooling 
devices.

WARNING: Do not use door and/or handle to carry or move the product.

Figure 1

GB
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60 cm Built-In Oven Installation And Mounting
Place of use for product must be located before starting installation. 
Product mustn’t be installed in places which are under the effect of 

strong air flow. 
Carry the product with minimum two people. Do not drag the product so 

that floor isn’t damaged. 
Remove all transportation materials inside and outside the product. 

Remove all materials and documents in the product.
Installation Under Counter
Cabin must match the dimensions provided in figure 2. 
A clearance must be provided at the rear part of the cabin as indicated 

in the figure so that necessary ventilation can be achieved. 
After mounting, the clearance between lower and upper part of the 

counter is indicated in figure 5 with “A”. It’s for ventilation and shouldn’t 
be covered.

Installation In An Elevated Cabinet
Cabin must match the dimensions provided in figure 4. 
The clearances with the dimensions indicated in the figure must be provided 

at the rear part of cabin, upper and lower sections so that necessary 
ventilation can be achieved.

Installation Requirements
Product dimensions are provided in the figure 3. 
Furniture surfaces for mounting and mounting materials to be used 

must have a minimum temperature resistance of 100 °C. 
Mounting cabin must be secured and its floor must be plane for product 

not to tilt over. 
Cabin floor must have a minimum strength that would handle a load of 

60 kg. 
Placing And Securing The Oven
Place the oven into the cabin with two or more people. 
Ensure that oven’s frame and front edge of the furniture match uniformly. 
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Supply cord mustn’t be under the oven, squeeze in between oven and 
furniture or bend. 

Fix the oven to the furniture by using the screws provided with the 
product. Screws must be mounted as shown in figure 5 by passing them 
through plastics attached to frame of the product. Screws mustn’t be 
overtightened. Otherwise, screw sockets might be worn. 

Check that oven doesn’t move after mounting. If oven isn’t mounted in 
accordance with instructions, there is a risk of tilt over during operation. 

Electrical Connection 
Mounting place of the product must have appropriate electrical 

installation. 
Network voltage must be compatible with the values provided on type 

label of product. 
Product connection must be made in accordance with local and national 

electrical requirements. 
Before starting the mounting disconnect network power. Do not connect 

the product to network until its mounting is completed.
Mounting

GB
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Figure 2
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CONTROL PANEL

WARNING: The control panel above is only for illustration purposes. 
Consider the control panel on your device.

A

Figure 5

1. Function button
2. Mechanical or digital timer
3. Thermostat

1 2 3
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Using Pop-up Button *

Adjustment can be made only when button is popped for models with 
pop-up button.

Make sure that button is popped by pressing on the 
button as shown in the figure at left side.

You can make necessary adjustments by turning 
right or left when button is popped enough. 

  

Mechanical Timer Button *: Helps to set time for the 
food to be cooked in the oven. Timer de-energizes 
the heaters when set time expires and warns you by 
ringing. See cooking table for cooking times.

Thermostat Button: Helps to set cooking temperature 
of the food to be cooked in the oven. You can set 
the desired temperature by turning the button after 
placing the food into the oven. Check cooking table 
related to cooking temperatures of different foods.

GB
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USING THE OVEN
Initial Use Of Oven
Here are the things you must do at first use of your oven after making 

its necessary connections as per instructions:
1. Remove labels or accessories attached inside the oven. If any, take 

out the protective folio on front side of the appliance.
2. Remove dust and package residues by wiping inside of the oven with 

a damp cloth. Inside of oven must be empty. Plug the cable of appliance 
into the electrical socket.

3. Set the thermostat button to the highest temperature (240 Max. °C) 
and run the oven for 30 minutes with its door closed. Meanwhile a slight 
smoke and smell might occur and that’s a normal situation.

4. Wipe inside of the oven with a slightly warm water with detergent 
after it becomes cold and then dry with a clean cloth. Now you can use 
your oven.

Normal Use Of Oven
1. Adjust thermostat button and temperature at which you want to cook 

the food to start cooking.
2. You can set cooking time to any desired time by using the button at 

models with mechanical timer. Timer will de-energize heaters when time 
expired and provide warning beep as ringing.

3. Timer turns the heaters off and provides audible signal when cooking 
time expires in line with the information entered in the models with digital 
timer.

4. Cooling system of the appliance will continue to operate after cooking 
is completed. Do not cut the power of appliance in this situation which is 
required for appliance to cool down. System will shut down after cooling 
is completed. 
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Using The Grill
1. When you place the grill on the top rack, the food on the grill shall 

not touch the grill.
2. You can preheat for 5 minutes while grilling. If necessary, you may 

turn the food upside down.
3. Food shall be in the center of the grill to provide maximum air flow 

through the oven.
To turn on the grill;
1. Place the function button over the grill symbol.
2. Then, set it to the desired grill temperature.
To turn the grill off; 
Set the function button to the off position.
WARNING: Keep the oven door closed while grilling.
Using The Chicken Roasting *

Place the spit on the frame. Slide turn 
spit frame into the oven at the desired 
level.Locate a dripping pan through the 
bottom in order to collect the fast. Add 
some water in dripping pan for easy 
cleaning.Do not forget to remove plastic 
part from spit. After grilling, screw the 
plastik handle to the skewer and take 
out the food from oven.

Figure 6

GB
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PROGRAM TYPES

Program Button: Helps to set with which heaters the 
food placed in oven will be cooked. Heater program 
types in this button and their functions are stated 
below. Every model might not have all heater types 
and thus program types of these heaters.

Heating program types in your appliance and important explanations 
of them are provided below for you can cook different foods appealing to 
your taste.

Lower heating element: Select this program towards end of cooking time 
if lower part of the food cooked will be roasted.

Upper heating element: Used for post heating or roasting very little pieces 
of foods.

Lower and upper heating elements: A program that can be used for  cooking 
foods like cake, pizza, biscuit and cookie.

Lower heating element and fan: Use mostly for cooking foods like fruit 
cake.

Lower and upper heating element and fan: The program suitable for cooking 
foods like cakes, dried cakes, lasagne. Suitable for cooking meat dishes, 
as well.

Lower and upper heating 
Elements 

Fan

Lower heating element and fan Turbo heater and fan

Grill and roast chicken
Lower-upper heating element 
and fan 

Upper heating element and fan Grill and fan

Multifunctional cooking (3D) Grill

Lower heating element Upper heating element

Small grill and fan Steam cleaning
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Grill: Grill cooker is used for grilling meat like foods such as steak, sausage 
and fish. While grilling, tray should be placed in the lower rack and water 
must be placed in it.

Turbo heater and fan: Suitable for baking and roasting. Keep heat setting 
lower than “Lower and Upper Heater” program since heat is conveyed 
immediately via air flow.

Grill and fan: Suitable for cooking meat type foods. Do not forget to place 
a cooking tray in a lower rack inside the oven and a little water   in it while 
grilling.

Multi Functional Cooking (3D): Suitable for baking and roasting. Lower 
and upper heaters operate as well as quick transmission of heat via air 
flow. Suitable for cooking requiring single tray and intense heat.

COOKING RECOMMENDATIONS
You can find in the following table the information of food types which 

we tested and identified their cooking values in our labs. Cooking times 
can vary depending on the network voltage, quality of material to be 
cooked, quantity and temperature. Dishes to cook by using these values 
might not appeal to your taste. You can set various values for obtaining 
different tastes and results appealing to your taste by making tests.

WARNING: Oven must be preheated for 7-10 minutes before placing the 
food in it.

GB
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Cooking Table 
MFA1-6..... :

Food
Cooking 
function

Cooking 
temperature (°C)

Cooking 
rack

Cooking 
time (min.)

Cake Static / Static+fan 170-180 2-3 35-45

Small cake Static / Turbo+fan 170-180 2 25-30

Pie Static / Static+fan 180-200 2 35-45

Pastry Static 180-190 2 20-25

Cookie Static 170-180 2 20-25

Apple pie Static / Turbo+fan 180-190 1 50-70

Sponge cake Static 200/150 * 2 20-25

Pizza Static fan 180-200 3 20-30

Lasagne Static 180-200 2-3 25-40

Meringue Static 100 2 50

Grilled chicken ** Grill+fan 200-220 3 25-35

Grilled fish ** Grill+fan 200-220 3 25-35

Calf steak ** Grill+fan Max 4 15-20

Grilled meatball ** Grill+fan Max 4 20-25

* Do not preheat. First half of cooking time is recommended to be at 
200 °C de while the other half at 150 °C.

** Food must be turned after half of the cooking time.
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MFA1-8..... :

Food
Cooking 
function

Cooking 
temperature (°C)

Cooking 
rack

Cooking 
time (min.)

Cake Static / Static+fan 170-180 2-3 30-35

Small cake Static / Turbo+fan 170-180 2-3 25-30

Pie Static / Static+fan 180-200 2-3 30-35

Pastry Static 180-190 2 25-30

Cookie Static / Turbo+fan 170-180 2-3 20-30

Apple pie Static / Turbo+fan 180-190 2-3 40-50

Sponge cake Static / Turbo+fan 200/150 * 2-3 25-30

Pizza Static / Turbo+lower 180-200 3 20-30

Lasagne Static 180-200 2-3 20-25

Meringue Static / Lower-upper+fan 100 2-3 60-70

Grilled chicken ** Grill / Lower-upper+fan 200-220 2-3 25-30

Grilled fish ** Grill 190-200-220 3-4 20-25

Calf steak ** Grill 230 5 25-30

Grilled meatball ** Grill 230 5 20-35

* Do not preheat. First half of cooking time is recommended to be at 
200 °C de while the other half at 150 °C.

** Food must be turned after half of the cooking time.

Baking With Pizza Stone
When baking with pizza stone, place pizza stone over wire rack and pre-heat 

the oven in pizza mode (turbo + lower) at 230 °C for 30 minutes. Once 
pre-heating is completed, without removing pizza stone put pizza over it 
with the peel (do not place frozen pizza) and bake at 180 °C for 20-25 
minutes. Once baking is completed, remove the baked pizza from the 
oven using the peel. 

WARNING: Do not place pizza stone in a pre-heated oven.
WARNING: Once baking is completed, do not remove pizza stone when 

it is hot and do not place on cold surfaces. Otherwise, pizza stone can be 
cracked.

WARNING: Do not expose pizza stone to humidity.

GB
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MAINTENANCE AND CLEANING
1. Remove the power plug from electrical socket.
2. Do not clean inner parts, panel, trays and other parts of the product 

with hard tools such as bristle brush, wire wool or knife.  Do not use abrasive, 
scratching materials or detergent.

3. Rinse after wiping the parts at inner parts of the product with soapy 
cloth, then dry thoroughly with a soft cloth.

4. Clean glass surfaces with special glass cleaning material.
5. Do not clean your product with steam cleaners.
6. Never use combustibles like acid, thinner and gas while cleaning  

your product.
7. Do not wash any part of the product in dishwasher.
8. Use potassium stearate (soft soap) for dirt and stains.
Steam Cleaning *

It enables cleaning the soils softened 
thanks to the steam to be generated in 
the oven.
1.Remove all the accessories in the 
oven.
2.Pour a half litre of water into the tray 
and Place the tray at the bottom of the 
boiler.
3. Set the switch to the steam cleaning 
mode.
4.Set the thermostat to 70 °C degrees 
and operate the oven for 30 minutes.

5. After operating the oven for 30 minutes, open the oven door and wipe 
the inner surfaces with a wet cloth.

6. Use dish-washing liquid, warm water and a soft cloth for stubborn 
dirt, then dry off the area you have just cleaned with a dry cloth.

Figure 7
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Cleaning And Mounting Oven Door

Reversely perform respectively what you did while opening door to 
reinstall oven door back.

Figure 8

Figure 8.1 Figure 8.2 Figure 9.1 Figure 9.2

Figure 9

Open the door fully 
by pulling the 

oven door toward 
yourself. Then 
perform unlock 

operation by pulling 
the hinge lock 

upwards with the 
aid of screwdriver 
as indicated in 

figure 8.1. 

Set the hinge lock 
to the widest angle 

as in figure 8.2. 
Adjust both hinges 
connecting oven 

door to the oven to 
the same position.

Later, close the 
opened oven door 
so that it will be 
in a position to 
contact with  

hinge lock as in 
figure 9.1.

For easier removal 
of oven door, when 
it comes close to 
closed position, 
hold the cover 

with two hands as 
in figure 9.2  

and pull upwards.

GB
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Cleaning Of The Oven Glass

Your product may differ. Follow the appropriate step for your product. 
1. Press the plastic latches on the left and right sides as shown in Figure 

10 and lift the the profile by pulling it towards you as shown in Figure 
11. Glass will be free after the profile is removed as shown in Figure 12. 
Carefully pull the glass that has become free toward you. If necessary, 
the middle glass can also be removed in the same way. The outer glass is 
fixed to the oven door profile. You may easily clean the glasses after they 
have been separated. Once the cleaning and maintenance is complete, 
you can replace the glasses and the profile by performing the removal 
procedure in reverse. Make sure that the glass is inserted in the correct 
direction and that the profile is seated properly.

2. Remove the screws on the left and right sides as shown in Figure 
13. Remove the profile by pulling it towards you as shown in Figure 14. 
Glass will be free after the profile is removed as shown in Figure 15. 
Carefully pull the glass that has become free toward you. If necessary, 
the middle glass can also be removed in the same way. The outer glass is 
fixed to the oven door profile. You may easily clean the glass once it has 
been released. Once the cleaning and maintenance is complete, you can 
replace the glasses and the profile by performing the removal procedure 
in reverse. Make sure that the glass is inserted in the correct direction 
and that the profile is seated properly. 

Figure 10 Figure 11 Figure 12

Figure 13 Figure 14 Figure 15

2
1
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Catalytic Panel *
It is located behind the wire racks of the oven, at the right and left walls 

of oven cavity. Catalytic panel removes offensive odour and provides using 
your appliance at its best performance. Over time, oil and food odours 
permeate into enamelled oven walls and heating elements. Catalytic panel 
absorbs any food and oil odours, and burns them during cooking to clean 
your oven.

Detaching catalytic panel
To remove catalytic panel; first remove the wire racks.  Once wire racks 

are removed, catalytic panel will be free. It is advised to replace the 
catalytic panel once every 2-3 years.

Rack Positions 

It is important to place the wire grill into 
the oven properly. Do not allow wire rack to 
touch rear wall of the oven. Rack positions 
are shown in the next figure. You may place 
a deep tray or a standard tray in the lower 
and upper wire racks.

Installing and removing wire racks
To remove wire racks, press the clips shown with arrows in the figure, 

first remove the lower, and than the upper side from installation location. 
To install wire racks; reverse the procedure for removing wire rack.

Rack 4
Rack 3
Rack 2
Rack 1

GB
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Replacing Oven Lamp
WARNING: To avoid electric shock, ensure that the appliance circuit is 

open before changing the lamp. (having circuit open means power is off)
First disconnect the power of appliance and ensure that appliance is cold.

Remove the glass protection by turning as  indicated in the figure on the 
left side. If you have difficulty in turning, then using plastic gloves will 
help you in turning.

Then remove the lamp by turning, install the new lamp with same       
specifications.  

Reinstall glass protection, plug the power cable of appliance into electrical 
socket and complete replacement. Now you can use your oven.

Type G9 Lamp                             Type E14 Lamp

       
220-240 V, AC

15-25 W

Figure 16

220-240 V, AC

15 W

Figure 17
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TROUBLESHOOTING
You may solve the problems you may encounter with your product by 

checking the following points before calling the technical service. 
Check Points
In case you experience a problem about the oven, first check the table 

below and try out the suggestions. 

Problem Possible Cause What to Do

Oven does not operate. Power supply not available. Check for power supply.

Oven stops during cooking.
Plug comes out from the wall 

socket.
Re-install the plug into wall socket.

Turns off during cooking.

Too long continuous operation. 
Let the oven cool down after long 

cooking cycles.

Cooling fan not operating.
Listen the sound from the cooling 

fan.

Oven not installed in a location 

with good ventilation.

Make sure clearances specified in 

operating instructions are maintained.

More than one plugs in a wall 

socket.

Use only one plug for each wall 

socket.

Outer surface of the oven gets very 

hot during operation. 

Oven not installed in a location 

with good ventilation.

Make sure clearances specified in 

operating instructions are maintained.

Oven door is not opening properly.
Food residues jammed between 

the door and internal cavity.

Clean the oven well and try to 

re-open the door.

Internal light is dim or does not 

operate.

Foreign object covering the lamp 

during cooking.

Clean internal surface of the oven 

and check again.

Lamp might be failed.
Replace with a lamp with same 

specifications.

Electric shock when touching the 

oven.

No proper grounding.
Make sure power supply is grounded 

properly.
Ungrounded wall socket is used.

GB
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Problem Possible Cause What to Do

Water dripping.
Water or steam may generate under 

certain conditions depending on 

the food being cooked. This is   

not a fault of the appliance.

Let the oven cool down and than 

wipe dry with a cloth.

Steam coming out from a crack on 

oven door.

Water remaining inside the oven.

The cooling fan continues to operate 

after cooking is finished.

The fan operates for a certain period 

for ventilation of internal cavity of 

the oven. 

This is not a fault of the appliance; 

therefore you don’t have to worry.

Oven does not heat.

Oven door is open. Close the door and restart.

Oven controls not correctly adjusted.
Read the section regarding operation 

of the oven and reset the oven.

Fuse tripped or circuit breaker 

turned off.

Replace the fuse or reset the circuit 

breaker. If this is repeating frequently, 

call an electrician.

Smoke coming out during operation.

When operating the oven for the 

first time

Smoke comes out from the heaters. 

This is not a fault. After 2-3 cycles, 

there will be no more smoke.

Food on heater.

Let the oven to cool down and 

clean food residues from the 

ground of the oven and surface of 

upper heater.

When operating the oven burnt or 

plastic odour coming out.

Plastic or other not heat resistant 

accessories are being used inside 

the oven.

At high temperatures, use suitable 

glassware accessories.

Oven does not cook well.
Oven door is opened frequently 

during cooking.

Do not open oven door frequently, if 

the food you are cooking does not 

require turning. If you open the 

door frequently internal temperature 

drops and therefore cooking result 

will be influenced.
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HANDLING RULES
1. Do not use the door and/or handle to carry or move the appliance.
2. Carry out the movement and transportation in the original packaging.
3. Pay maximum attention to the appliance while loading/unloading and

handling.
4. Make sure that the packaging is securely closed during handling and

transportation.
5. Protect from external factors (such as humidity, water, etc.) that may

damage the packaging.
6. Be careful not to damage the appliance due to bumps, crashes, drops,

etc. while handling and transporting and not to break or deform it during 
operation.

RECOMMENDATIONS FOR ENERGY SAVING
Following details will help you use your product ecologically and 

economically.
1. Use dark coloured and enamel containers that conduct the heat better

in the oven.
2. As you cook your food, if the recipe or the user manual indicates that

pre-heating is required, pre-heat the oven.
3. Do not open the oven door frequently while cooking.
4. Try not to cook multiple dishes simultaneously in the oven. You may

cook at the same time by placing two cookers on the wire rack.
5. Cook multiple dishes successively. The oven will not lose heat.
6. Turn off the oven a few minutes before the expiration time of cooking.

In this case, do not open the oven door.
7. Defrost the frozen food before cooking.

GB
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ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY DISPOSAL

Dispose of packaging in an environmentally-friendly 
manner.
This appliance is labelled in accordance with European 
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and 
electronic appliances (waste electrical and electronic 
equipment - WEEE). The guideline determines the frame 
work for the return and recycling of used appliances as 
applicable throughout to the EU.

PACKAGE INFORMATION
Packaging materials of the product are manufactured from recyclable 

materials in accordance with our National Environment Regulations. Do 
not dispose of the packaging materials together with the domestic or other 
wastes. Take them to the packaging material collection points designated by 
the local authorities.



 WARRANTYתעודת אחריות 

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

הקניה. לפי תעודה זו היא אך ורק כלפי הרוכש המקורי ששמו מופיע בחשבונית
. האחריות היא לפעולתו התקינה של המוצר כמפורט להלן :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.     

תחול במקרים הבאים:. האחריות לפי תעודה זו לא 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.      
הוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו. ג. המוצר תוקן או    
 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.    
 יות.ו. במוצר נעשה שימוש למטרות מסחר    
 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.     
האחריות לפי תעודה זו אינה כוללת תיקון או החלפת החלקים הבאים: חלקי זכוכית , חלקי פלסטיק וגומי, 

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

להלן תחנות השרות לתקופת האחריות, במקרה של תקלה : 

 והגולן   שרות מוטי אזור שרות טבריה,הגליל 

04-6060214מספר טלפון למוקד השרות  30יהודה הלוי טבריה ת.ד 

 . שרות טכנוקור אזור חדרה והצפון

04-8415716חיפה . מספר טלפון למוקד השרות  5החיטה 

. , מודיעין שרות אי די אס נתניה, אזור המרכז , מנתניה עד צומת עד הלום, אשקלון,  ק.גת

 03-5417008ר טלפון למוקד השרות חולון . מספ 19הבנאי 

בית שמש .  והסביבה , שרות אלרם ירושלים 

02-6403000תלפיות ירושלים.  מספר טלפון למוקד השרות  7סדנא 

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

 08-6272461. מספר טלפון למוקד השרות   קריית מלאכי 4יצירה ה

 שרות ששון אילת והסביבה .

08-6335311אילת.  מספר טלפון למוקד השרות    3הבנאי 

Update August 2021 
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השלכת פסולת באופן ידידותי לסביבה
השלך לאשפה חומרי אריזה באופן ידידותי לסביבה.

 EU/2012/19 האירופית  להנחיה  בהתאם  מתויג  זה  מכשיר 
המתייחסת למכשירים חשמליים ואלקטרוניים )פסולת של מכשירים 
קובעת את המסגרת  WEEE(. ההוראה   - ואלקטרוניים  חשמליים 
בכל  החלה  כמסגרת  משומשים  מכשירים  של  ומיחזור  להחזרה 

מדינות האיחוד האירופי.

מידע על אריזות
לתקנות  בהתאם  למחזור  הניתנים  מחומרים  מיוצרים  המוצר  של  אריזה  חומרי 
הלאומיות לאיכות הסביבה שלנו. אין להשליך את חומרי האריזה יחד עם פסולת ביתית 
או אחרת. קח אותם לנקודות איסוף לחומרי אריזה שנקבעו על ידי הרשויות המקומיות.
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כללי שינוע
1. אסור להשתמש בדלת ו/או בידית לצורך נשיאה או הזזה של המכשיר.

2. הזזה והובלה של המוצר צריכות להתבצע כשהוא ארוז באריזה המקורית.
3. השגח היטב על המכשיר בזמן ההעמסה/פריקה והשינוע.

4. ודא שהאריזה סגורה היטב במהלך השינוע וההובלה.
5. הגן על המכשיר מפני גורמים חיצוניים )למשל לחות או מים( שעשויים להסב נזק 

לאריזה.
6. היזהר מפני פגיעה במכשיר כתוצאה מקפיצה, מעיכה, הפלה וכו' בזמן השינוע 

וההובלה, והיזהר שלא לשבור או לעוות אותו בזמן הפעולה.
המלצות בנושא חיסכון באנרגיה

המידע המפורט בהמשך יעזור לך להשתמש במוצר באופן אקולוגי וחסכוני.
1. השתמש במכלי אמייל כהים, שהולכת החום שלהם טובה יותר.

2. בזמן בישול המזון, אם מצוין במתכון או במדריך למשתמש שנדרש חימום-קדם, 
בצע חימום-קדם של התנור.

3. אל תפתח את דלת התנור לעתים קרובות בזמן הבישול.
4. השתדל לא לבשל בתנור מספר מנות בו-זמנית. ניתן לבצע בישול במקביל ע"י 

מיקום שני מכשירי בישול על המדפים.
5. בשל מספר מנות בזו אחר זו. התנור לא יאבד חום.

אל  זאת,  עושה  זמן הבישול. אם אתה  סוף  לפני  דקות  כבה את התנור מספר   .6
תפתח את דלת התנור.

7. הפשר את המזון הקפוא לפני הבישול.
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הבעיה הסיבה האפשרית מה לעשות

טפטוף מים.

מים  בתנאים מסוימים עשויים להצטבר 
או אדים, כתלות במזון המבושל. זו אינה 

תקלה במכשיר.

אותו  יבש  ואז  להתקרר  לתנור  הנח 
משתחררים אדים מחריץ בדלת התנור.בעזרת מטלית.

נשארים מים בתוך התנור.

סיום  אחרי  לפעול  ממשיך  המאוורר 
הבישול.

לצורך  מוגדר  לפרק-זמן  פועל  המאוורר 
אוורור התא הפנימי של התנור. 

זו אינה תקלה במכשיר. לכן, אין לך סיבה 
לדאוג.

התנור אינו מחמם.

דלת התנור פתוחה. סגור את הדלת והפעל אותו מחדש.

פקדי התנור לא כוונו בצורה נכונה. התנור,  הפעלת  לגבי  הפרק  את  קרא 
והפעל אותו מחדש.

נשרף נתיך או כבה מפסק זרם.
את  מחדש  דרוך  או  הנתיך  את  החלף 
על  חוזרת  הבעיה  אם  הזרם.  מפסק 
עצמה בתדירות גבוהה, פנה לחשמלאי.

עשן נפלט תוך כדי פעולה.

בהפעלה הראשונה של התנור
נפלט עשן מגופי החימום. זו אינה תקלה. 
יותר  ישתחרר  לא  מחזורים   3- 2 אחרי 

עשן.

יש מזון על גוף החימום.
מזון  שאריות  ונקה  התקרר  לתנור  הנח 
גוף  של  ומהמשטח  התנור  מתחתית 

החימום העליון.

בזמן הפעלת התנור נפלט ריח שרוף 
או ריח של פלסטיק.

נעשה שימוש בתוך התנור בפלסטיק או 
באביזרים אחרים שאינם עמידים בחום.

בכלי  השתמש  גבוהות,  בטמפרטורות 
זכוכית מתאימים.

התנור אינו מבשל כנדרש. דלת התנור נפתחה לעתים קרובות מדי 
תוך כדי הבישול.

לעתים  התנור  דלת  את  תפתח  אל 
המזון  את  להפוך  צורך  אין  אם  קרובות 
הדלת  את  תפתח  אם  מבשל.  שאתה 
הפנימית  הטמפרטורה  קרובות,  לעתים 
תקטן והדבר ישפיע על תוצאת הבישול.
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פתרון בעיות
אם אתה נתקל בבעיות במסגרת השימוש במוצר, לפני הפנייה לשירות הטכני ייתכן 

שתוכל לפתור את הבעיות בעצמך בעזרת הנקודות לבדיקה המפורטות בהמשך. 
נקודות לבדיקה

אם אתה נתקל בבעיה במסגרת השימוש בתנור, בדוק תחילה את הטבלה למטה 
והיעזר בהמלצות המופיעות בה.

מה לעשות הסיבה האפשרית הבעיה

בדוק את אספקת החשמל. לא מסופק חשמל למכשיר. התנור אינו פועל.

חבר את התקע בחזרה לשקע. התקע השתחרר מהשקע. התנור מפסיק לפעול תוך כדי בישול.

מחזורי  אחרי  להתקרר  לתנור  הנח 
בישול ארוכים. הפעלה רציפה לזמן ארוך מדי. 

המכשיר כבה תוך כדי בישול.

הקשב לצליל שמשמיע המאוורר. המאוורר אינו פועל.

בהוראות  המצוינים  שהמרווחים  ודא 
ההפעלה נשמרים.

האוורור במיקום שבו הותקן התנור אינו 
הולם.

השתמש רק בתקע אחד עבור כל שקע. חוברו מספר תקעים לשקע אחד.

בהוראות  המצוינים  שהמרווחים  ודא 
ההפעלה נשמרים.

האוורור במיקום שבו הותקן התנור אינו 
הולם.

מתחמם  התנור  של  החיצוני  המשטח 
מאוד תוך כדי פעולה. 

נקה את התנור היטב ונסה לפתוח את 
הדלת מחדש.

ושאריות מזון נתקעו בין הדלת לתא הפ
נימי. דלת התנור אינה נפתחת כנדרש.

התנור  של  הפנימי  המשטח  את  נקה 
ובדוק שוב. עצם זר מכסה את המנורה בזמן הבישול.

־התאורה הפנימית עמומה או אינה פו
בעלת עלת. במנורה  המנורה  את  החלף 

מפרט זהה. ייתכן שהמנורה תקולה.

ודא שאספקת החשמל מוארקת היטב.
ההארקה לקויה.

שוק חשמלי בזמן המגע בתנור.
נעשה שימוש בשקע לא מוארק.
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מיקומי מדף 

נכו וחשוב להכניס את רשת הגריל לתנור בצורה 
נה. יש למנוע מגע של המדף בדופן האחורית של 
התנור. מיקומי המדף מוצגים בתרשים הבא. ניתן 

ולהניח במדפים העליונים והתחתונים מגשים עמו
קים או רגילים.

התקנה והסרה של מדפים
מנקודת  והסר  בחצים  בתרשים  המסומנים  התפסים  על  לחץ  מדפים,  להסיר  כדי 
לצורך התקנת המדפים:  ואחר כך את העליון.  ההתקנה תחילה את החלק התחתון 

בצע בסדר הפוך את תהליך הסרת המדפים.
החלפה של מנורת התנור

כדי למנוע התחשמלות, ודא שהמתח מנותק מהמכשיר לפני החלפת המנוו  אזהרה :
רה )המשמעות של ניתוק המתח היא כיבוי מוחלט(.
נתק תחילה את החשמל מהמכשיר, וודא שהוא קר.

הסר את שמשת ההגנה באמצעות סיבובה כמוצג בתרשים השמאלי. אם אתה נתקל 
בקשיים בסיבוב, שימוש בכפפות פלסטיק יוכל לעזור לך.

לאחר מכן, הסר את המנורה בסיבוב, והתקן מנורה חדשה בעלת ערכים זהים.  
התקן בחזרה את שמשת ההגנה, חבר את כבל החשמל של המכשיר לשקע חשמל 

וסיים את ההחלפה. עכשיו ניתן להשתמש בתנור.

מדף 4
מדף 3
מדף 2
מדף 1

G9 מנורה מסוג E14 מנורה מסוג 

220-240 V, AC
15-25 W

דמות 17

220-240 V, AC
15 W

דמות 16
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ניקוי זכוכית התנור
המוצר שברשותכם עשוי להיות שונה בצעו את הפעולות המתאימות למוצר שלכם. 

ימין ושמאל כפי שמוצר באיור 10 והרימו את הפרופיל  1. לחצו על תופסני הפלסטיק שבצד 
במשיכה כלפיכם כפי שמוצג באיור 11. הזכוכית תשתחרר לאחר הסרת הפרופיל כפי שמוצג באיור 
12. משכו בזהירות כלפיכם את הזכוכית שהשתחררה. במידת הצורך, ניתן להסיר גם את הזכוכית 
האמצעית באותה דרך. הזכוכית החיצונית קבועה במסגרת דלת התנור. תוכלו לנקות את הזכוכיות 
לאחר הפרדתן. לאחר סיום הניקוי תוכלו להחזיר את הזכוכיות והפרופיל על ידי חזרה על פעולות 

ההסרה בצורה הפוכה. וודאו שהזכוכית ניצבת בכיוון הנכון ושהפרופיל מוצב כהלכה.

2. הסירו את הברגים שבצד ימין ושמאל כפי שמוצג באיור 13. הסירו את הפרופיל במשיכה 
כלפיכם כפי שמוצג באיור 14. הזכוכית תשתחרר לאחר הסרת הפרופיל כפי שמוצג באיור 15. 
משכו בזהירות כלפיכם את הזכוכית שהשתחררה. במידת הצורך, ניתן להסיר גם את הזכוכית 
את  לנקות  תוכלו  התנור.  דלת  במסגרת  קבועה  החיצונית  הזכוכית  דרך.  באותה  האמצעית 
הזכוכית לאחר שחרורה. לאחר סיום הניקוי תוכלו להחזיר את הזכוכיות והפרופיל על ידי חזרה 
על פעולות ההסרה בצורה הפוכה. וודאו שהזכוכית ניצבת בכיוון הנכון ושהפרופיל מוצב כהלכה. 

דפנות קטליטיות *
למוליכי  חלל התנור מתחת  הימני של  ומצדו  מצדו השמאלי  נמצאות  הדפנות הקטליטיות 
המגשים. הדפנות הקטליטיות מסלקות את הריח הרע ומסייעות בקבלת הביצועים הטובים 
בזמן  התנור  את  ומנקות  סופגות שאריות שמן  גם  הקטליטיות  הדפנות  הכיריים.  של  ביותר 

שהוא פועל.  
הסרת הדפנות הקטליטיות

להסרת הדפנות הקטליטיות, יש למשוך החוצה את מוליכי המגשים. לאחר הוצאת מוליכי 
הקטליטיות  הדפנות  את  להחליף  יש  אוטומטית.  ישתחררו  הקטליטיות  הדפנות  המגשים, 

כעבור 2-3 שנים.

תרשים 12תרשים 11תרשים 10

תרשים 15תרשים 14תרשים 13

2
1
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ניקוי דלת התנור והרכבתה

כדי  הפוך,  בסדר  הדלת,  פתיחת  בעת  שביצעת  פעולות  אותן  את  בהתאמה  בצע 
להתקין שוב את דלת התנור.

28

 על ידי משיכתו של
 הדלת תנור כלפיך,
ופתח את המכסה לח

 לוטין. ואז כפי שהוסבר
 באיור 1.8 משוך את
 הנעולי הציר בעזרת
ומברג ולבצע את תה
 ליך פתיחת הנעילה.

 להפוך את הזווית
 הרחבה של הנעול
 הציר כפי שמוצג
 באיור 2.8 להביא

 לאותו מקום את שני
 הצירים שמחברים את

 דלת התנור לתנור.

 ואז לפתוח את דלת
ותנור עד שיעמוד במנ
 עול הציר לסגור כפי
  שמוצד באיור 1.9

 כדי להוציא את הדלת
 התנורכאשר הגיע

 לרמה קרובה למצב
 הסגור להחזיק את
 הדלת בשתי ידיים

 כלפי מעלהכפי שמוצג
 באיור 2.9

דמות 2.9 דמות 1.9 דמות 2.8 דמות 1.8

דמות 9דמות 8



תחזוקה וניקוי
1. הוצא את התקע משקע החשמל.

2. אין לנקות את החלקים הפנימיים של התנור, את הלוח, התבניות וחלקים אחרים 
של המוצר בכלים קשים כמו מברשת זיפים, צמר פלדה או סכין. אין להשתמש בחומרים 

או תכשירים הגורמים לשריטות.
בסבון  ספוגה  במטלית  ניגובם  לאחר  המוצר  של  הפנימיים  החלקים  את  שטוף   .3

ולאחר מכן יבש אותם ביסודיות במטלית רכה.
4. נקה את משטחי הזכוכית בחומר ניקוי מיוחד לזכוכית.

5. אין לנקות את המוצר בקיטור.
6. אין להשתמש בחומרים דליקים כמו חומצה, טינר וגז בעת ניקוי המוצר.

7. אין להדיח במדיח כלים חלקים כלשהם של המוצר.
8. לניקוי לכלוך וכתמים השתמש באשלגן סטראטי )סבון רך(.

ניקוי בקיטור *
מאפשר ניקוי לכלוך שמתרכך הודות לקיטור 

שנוצר בתנור.
1.הסר את כול האביזרים מהתנור.

את  והנח  מים  ליטר  חצי  לתבנית  2.צוק 
התבנית בתחתית הבוילר.

3. כוון את המתג למצב ניקוי בקיטור.
את  והפעל   C° ל-70  התרמוסטט  את  4.כוון 

התנור למשך 30 דקות.
דקות,   30 במשך  בתנור  הפעלת  לאחר   .5
המשטחים  את  ונגב  התנור  דלת  את  פתח 

הפנימיים של התנור במטלית לחה.
6. השתמש בנוזל כלים, מים חמים ומטלית רכה לניקוי לכלוך עקשן, לאחר מכן יבש 

את המשטח שניקית במטלית יבשה.

איור 7
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MFA1-8.....:

בישול מזון
פונקציה

בישול 
)C°( טמפרטורה

מדף רשת 
לבישול

בישול 
זמן )בדקות(

170-1802-330-35סטטי / סטטי ומאווררעוגה
170-1802-325-30סטטי / טורבו ומאווררעוגה קטנה 

180-2002-330-35סטטי / סטטי ומאווררעוגת פאי
180-190225-30סטטיתופינים

170-1802-320-30סטטי / טורבו ומאווררעוגיות
180-1902-340-50סטטי / טורבו ומאווררפאי תפוחים

2-325-30* 200/150סטטי / טורבו ומאווררעוגת ספוג
180-200320-30סטטי / טורבו +תחתוןפיצה
180-2002-320-25סטטילזניה

1002-360-70סטטי / תחתון-עליון+טורבומקצפת
200-2202-325-30גריל / תחתון-עליון+טורבועוף מבושל בגריל **

190-200-2203-420-25גרילדג בגריל **
230525-30גרילאומצת עגל **

230520-35גרילכדורי בשר בגריל **

 C° 200-אין לחמם מראש. במחצית הראשונה של הזמן מומלץ לחמם את התנור ל *
.C° 150-ובמחצית השנייה ל

** יש להפוך את המזון כעבור מחצית זמן הבישול.
אפייה בעזרת אבן לפיצה *

במקרה של אפייה בעזרת אבן לפיצה, הנח את אבן לפיצה על רשת וחמם את התנור 
מראש במצב פיצה )טורבו + נמוך( ל- C° 230  למשך 30 דקות. בסיום החימום מראש, 
השאר את האבן לפיצה, הנח עליה את הפיצה בעזרת כף פיצה )אל תניח עליה פיצה 
-קפואה( ואפה ב C° 180  למשך 20 -25 דקות. בסיום האפייה, הוצא את הפיצה המוו

כנה מהתנור בעזרת הכף לפיצה. 
אזהרה : אל תניח את האבן לפיצה בתנור שחומם מראש.

אזהרה : בסיום האפייה, אל תוציא את האבן לפיצה כשהיא עדיין חמה, ואל תניח 
אותה על משטחים קרים. אחרת, היא עלולה להיסדק.

אזהרה : אל תחשוף את האבן לפיצה ללחות.
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טבלת בישול

בישול מזון
פונקציה

בישול 
)C°( טמפרטורה

מדף רשת 
לבישול

בישול 
זמן )בדקות(

170-1802-335-45סטטי / סטטי ומאווררעוגה

170-180225-30סטטי / טורבו ומאווררעוגה קטנה 

180-200235-45סטטי / סטטי ומאווררעוגת פאי

180-190220-25סטטיתופינים

170-180220-25סטטיעוגיות

180-190150-70סטטי / טורבו ומאווררפאי תפוחים

220-25 200/150*סטטיעוגת ספוג

180-200320-30מאוורר סטטיפיצה

180-2002-325-40סטטילזניה

100250סטטימקצפת

200-220325-35גריל+מאווררעוף מבושל בגריל **

200-220325-35גריל+מאווררדג בגריל **

415-20מקסימוםגריל+מאוורראומצת עגל **

420-25מקסימוםגריל+מאווררכדורי בשר בגריל **

 C° 200-אין לחמם מראש. במחצית הראשונה של הזמן מומלץ לחמם את התנור ל *
.C° 150-ובמחצית השנייה ל

** יש להפוך את המזון כעבור מחצית זמן הבישול.

MFA1-6..... :

IL
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ודגים.  נקניקיות  אומצות,  כמו  בשר  סוגי  לבישול  משמשת  הגריל  פונקציית  גריל : 
כשמבשלים בגריל יש להניח תבנית במדף הרשת התחתון ולצקת לתוכה מים.

גוף חימום טורבו ומאוורר :מתאים לאפייה ולצלייה. הקפד שהגדרת החימום תהיה 
נמוכה מדרגת החום של התוכנית "גוף חימום תחתון ועליון" מכיוון שהחום מתפשט 

באופן מיידי באמצעות זרימת האוויר.
להניח  לזכור  יש  בגריל  בזמן הבישול  סוגי בשר.  לבישול  מתאימה  ומאוורר :  גריל 

תבנית בישול במדף הרשת התחתון שבתוך התנור ולצקת לתוכה מעט מים.
בישול רב שימושי )3D(:תוכנית זו מתאימה לאפייה ולצלייה. גוף החימום התחתון 
וגוף החימום העליון פועלים היטב כמו העברה מהירה של חום באמצעות זרימת אוויר. 

תוכנית זו מתאימה לבישול המצריך תבנית אחת וחום עז.
המלצות בישול

הבישול  ערכי  את  וזיהינו  שבדקנו  מזון  סוגי  על  מידע  למצוא  תוכל  הבאה  בטבלה 
רשת  של  למתח  בהתאם  להשתנות  יכולים  הבישול  זמני  שלנו.  במעבדות  שלהם 
החשמל, איכות החומרים המיועדים לבישול, כמות המזון והטמפרטורה. ייתכן שמנות 
המיועדות לבישול בערכים אלה לא יהיו לטעמך. תוכל להגדיר ערכים שונים כדי לשמור 

על טעמים שונים ולהגיע לתוצאות לטעמך על ידי ביצוע בדיקות.
אזהרה :יש לחמם מראש את התנור במשך 7-10 דקות לפני הכנסת המזון לתוכו.



סוגי תוכניות

אילו  בעזרת  להגדיר  ניתן  זה  לחצן  תכנות :באמצעות  לחצן 
יבושל המזון שהוכנס לתנור. סוגי התוכניות לפי  גופי חימום 
אופני החימום של גופי החימום באמצעות לחצן זה והפונקציות 
הדגמים  כל  שלא  ייתכן  המדריך.  בהמשך  מפורטים  שלהם 
יכללו את כל אופני החימום לפי סוגי גופי החימום ולכן גם לא 

יכללו את סוגי התוכניות של גופי חימום אלה.

מופיעים  שלהם  חשובים  והסברים  שלך  במכשיר  החימום  אופני  לפי  תוכניות  סוגי 
להלן, וכך תוכל לבשל מאכלים שונים לפי טעמך האישי.

המאווררגוף חימום תחתון ועליון

גוף חימום טורבו ומאווררגוף חימום תחתון ומאוורר

גוף חימום תחתון-עליון ומאוורר בישול בגריל וצלייה של עוף

גריל ומאווררגוף חימום עליון ומאוורר

)3D(  גרילבישול רב שימושי

גוף חימום עליוןגוף חימום תחתון

ניקוי בקיטורגריל קטן ומאוורר

גוף חימום תחתון :בחר תוכנית זו לקראת סיום זמן הבישול אם חלקו התחתון של 
המזון המבושל אמור להיצלות.

גוף חימום עליון :התוכנית משמשת לאחר החימום או לצליית חתיכות מזון קטנות 
מאוד.

גוף חימום תחתון וגוף חימום עליוןתוכנית שניתן להשתמש בה לבישול מאכלים 
כמו עוגות, פיצות, ביסקוויטים ועוגיות.

עוגת  כמו  מאכלים  לבישול  לרוב  משמשת  ומאוורר :התוכנית  תחתון  חימום  גוף 
פירות.

התוכנית מתאימה לבישול מאכלים כמו עוגות  ועליון ומאוורר :  גוף חימום תחתון 
רטובות, עוגות יבשות, לזניה. מתאימה גם לבישול סוגי בשר.
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שימוש רגיל בתנור
1. כוונון את לחצן התרמוסטט ואת הטמפרטורה שבה תרצה לבשל את המזון כדי 

להתחיל לבשל.
הנמצא  הלחצן  באמצעות  כלשהי  רצויה  לשעה  הבישול  זמן  את  להגדיר  תוכל   .2
כשהזמן  החימום  מגופי  החשמל  את  ינתק  הזמן  קוצב  מכני.  זמן  קוצב  עם  בדגמים 

שנקבע יסתיים, וישמיע צליל התראה.
3. קוצב הזמן יכבה את גופי החימום וישמיע אות כשזמן הבישול יסתיים, בהתאם 

למידע שהוזן בדגמים בעלי קוצב זמן דיגיטלי.
4. מערכת הקירור של המכשיר תמשיך לפעול לאחר סיום הבישול. במצב זה אין 
לנתק את המכשיר מהחשמל, מכיוון שהמכשיר צריך להתקרר. המערכת תכבה לאחר 

שהתנור התקרר.
שימוש בגריל

1. כאשר הגריל מוכנס למדף העליון, אסור למזון שעל הגריל לגעת בגריל.
2. ניתן לבצע חימום-קדם למשך 5 דקות בזמן הצלייה. במקרה הצורך, ניתן להפוך 

את המזון.
3. המזון צריך להימצא במרכז הגריל, כדי לספק זרימת אוויר מרבית בתוך התנור.

כדי להדליק את הגריל :
1. סובב את כפתור הפונקציה למצב גריל.

2. לאחר מכן, בחר את טמפרטורת הצלייה המבוקשת.
כדי לכבות את הגריל : 

סובב את כפתור הפונקציה למצב הכבוי.
אזהרה : השאר את דלת התנור סגורה בזמן הצלייה.

 שימוש בצליית העוף * 

הנח את השיפוד על המסגרת. החלק את מסגרת 
הרצוי.  בגובה  התנור  לתוך  המסתובב  השיפוד 
כדי  מטפטפים  נוזלים  לאגירת  כלי  מתחתיה  הנח 
לאגירת  לכלי  מים  הוסף  השומנים.  את  לאסוף 
נוזלים מטפטפים כדי שיהיה קל לנקות אותו. לאחר 
אל  הפלסטיק  ידית  את  הברג  בגריל,  השימוש 

השיפוד והוצא את התבשיל מהתנור.

דמות 6
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שימוש בלחצן מוקפץ *
ניתן לבצע כוונון רק כאשר הלחצן בולט החוצה - בדגמים עם לחצן מוקפץ.

ודא שהלחצן בולט בלחיצה עליו, כפי שמודגם באיור מימין.

הלחצן  סיבוב  ידי  על  הדרושים  הכוונונים  את  לבצע  תוכל 
ימינה או שמאלה כשהלחצן בולט החוצה במידה מספקת.

שימוש בתנור
שימוש ראשון בתנור

להלן רשימת פעולות שעליך לעשות בפעם הראשונה שבה אתה משתמש בתנור 
לאחר ביצוע החיבורים הנחוצים על פי ההוראות:

הסר את התוויות או את האביזרים המוצמדים בתוך התנור. אם יש, הוצא את   .1
סרטי המגן בצדו הקדמי של המכשיר.

2. הסר אבק ושאריות אריזה על ידי ניגוב התנור במטלית לחה. פנים התנור חייב 
להיות ריק. הכנס את התקע של המכשיר לשקע החשמל.

3. הגדר את לחצן התרמוסטט לטמפרטורה הגבוהה ביותר )מקסימום 240°C( והפעל 
את התנור למשך 30 דקות כשהדלת שלו סגורה. בינתיים עשויים להיפלט מעט עשן 

וריח, זוהי תופעה נורמלית.
4. נגב בתוך התנור במים מעט חמים עם תכשיר ניקוי לאחר שיתקרר ולאחר מכן 

יבש במטלית נקייה. כעת ניתן להשתמש בתנור.
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לוח בקרה

לוח  את  הכר  בלבד.  לצורכי המחשה  מובא  למעלה  המופיע  לוח הבקרה  אזהרה : 
הבקרה של המכשיר שלך.

לחצן קוצב זמן מכני * : באמצעות לחצן זה ניתן להגדיר את 
הזמן המיועד לבישול המזון בתנור. קוצב הזמן מכבה את גופי 
החימום כשהזמן שהוגדר בו תם והוא משמיע צליל התראה. 

ראה טבלת בישול לבירור זמני בישול.

את  להגדיר  ניתן  זה  לחצן  באמצעות  תרמוסטט :  לחצן 
תוכל  בתנור.  להתבשל  שאמור  למזון  הבישול  טמפרטורת 
להגדיר את הטמפרטורה הרצויה על ידי סיבוב הלחצן לאחר 
מהן  לברר  כדי  הבישול  בטבלת  עיין  לתנור.  המזון  הכנסת 

טמפרטורות הבישול של סוגי מאכלים שונים.

1. לחצן פונקציה
2. קוצב זמן מכני או דיגיטלי

3. תרמוסטט

1 2 3
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התקנה מתחת למשטח עבודה
על מידות הארון להתאים למידות המופיעות באיור 2. 

יש להשאיר מרווח בחלקו האחורי של הארון, כפי שמצוין באיור, כדי לאפשר את 
האוורור הנחוץ. 

לאחר ההרכבה, המרווח בין החלק התחתון לעליון של משטח העבודה מצוין באיור 
5 "א". הוא נועד לאוורור, אין לכסות אותו.

התקנה בארון גבוה
על מידות הארון להתאים למידות המופיעות באיור 4. 

ובחלקו העליון  באיור בחלקו האחורי של הארון,  לפי המצוין  יש להשאיר מרווחים 
והתחתון, כדי לאפשר את האוורור הנחוץ.

דרישות התקנה
ממדי המוצר מצוינים באיור 3. 

להיות עמידות  חייבת  ולחומרי ההרכבה  מורכב המוצר  למשטחי הריהוט שעליהם 
 .C° 100 חום מינימלית של

יש לקבע את הארון שבו מותקן המוצר ורצפתו חייבת להיות ישרה כדי למנוע נטייה 
של המוצר. 

לרצפת הארון חייב להיות חוזק מינימלי שתוכל לשאת מטען של 60 ק"ג. 
הצבת התנור וקיבועו למקומו

הצב את התנור בארון בעזרת שני אנשים נוספים או יותר. 
ודא שיהיו התאמה ורצף בין מסגרת התנור לבין הקצה הקדמי של רהיט. 

ואין  אין להניח את כבל החשמל מתחת לתנור, אין ללחוץ אותו בין התנור לרהיט 
לכופף אותו. 

יש להרכיב את  למוצר.  קבע את התנור אל הרהיט באמצעות הברגים המצורפים 
הברגים כפי שמודגם באיור 5 על ידי העברתם דרך חלקי הפלסטיק המחוברים למסגרת 

המוצר. אין להדק את הברגים יתר על המידה, כדי לא לגרום לשחיקת חור הבורג. 
ודא שהתנור אינו זז לאחר הרכבתו. אם התנור אינו מורכב בהתאם להוראות, קיים 

סיכון שייטה כשהוא פועל. 
חיבור חשמלי 

במקום הרכבת המוצר חייבת להיות התקנה מתאימה של חיבור חשמלי. 
מתח רשת החשמל חייב להיות תואם לערכים המופיעים בתווית הנתונים של המוצר. 

יש לחבר את המוצר לחשמל בהתאם לדרישות החשמל המקומיות והארציות. 
לפני שתתחיל בהרכבה, נתק את המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר את המוצר 

לרשת לפני השלמת ההרכבה.
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אזהרות חשובות לקראת התקנה :
נוספים  אדים  לפליטת  מביא  הקירור  מאוורר 
החיצוניים  המשטחים  של  יתר  חימום  ומונע 
הכרחי  תנאי  זהו  פועל.  כשהתנור  המכשיר  של 

המשפר את פעולת המכשיר ואת הבישול.
סיום  לאחר  לפעול  ימשיך  הקירור  מאוורר 
הבישול. המאוורר יפסיק לפעול אוטומטית לאחר 

שפעולת הקירור הסתיימה.
יותקן  יש להשאיר מרווח מאחורי המקור שבו 
יעילה  תהיה  המכשיר  שפעולת  כדי  המכשיר 
ומוצלחת. אין להתעלם ממרווח זה, מכיוון שהוא 
דרוש לצורך פעולת ערכת האוורור של המכשיר.

המקום הנכון להתקנה
המוצר נועד להיות מורכב על משטח עבודה הנפוץ בשוק. יש להשאיר מרחק בטיחותי 
בין המוצר לבין קירות המטבח או הרהיטים. עיין בשרטוטים המופיעים בעמוד הבא כדי 

לדעת מהם המרחקים הנכונים )הערכים מצוינים במ"מ(.
להיות עמידים לחום 	  ודבק שבהם משתמשים  סינתטיות  על משטחים, שכבות 

)C° 100 מינימום(.
יש ליישר את המוצר ולקבע אותו לפי גובה ארונות המטבח.	 
אם קיימת מגירה מתחת לתנור, יש להתקין מדף רשת בין התנור לבין המגירה.	 

אזהרה :אין להתקין את המוצר ליד מקררים או מתקני קירור אחרים. החום הנפלט 
מהמוצר מגביר את צריכת האנרגיה של התקני הקירור.

אזהרה : אין להשתמש בדלת ו/או בידית הדלת לנשיאת המוצר או להזזתו.
התקנה והרכבה של תנור מובנה 60 ס"מ

יש להציב את המוצר במקומו לפני שמתחילים בהתקנה. 
אין להתקין את המוצר במקומות שיש בהם זרימת אוויר חזקה. 

את המוצר יישאו שני אנשים לפחות. אין לגרור את המוצר כדי לא לגרום נזק לרצפה. 
החומרים  כל  את  הסר  לו.  ומחוצה  המוצר  שבתוך  ההובלה  חומרי  כל  את  הסר   

והמסמכים שבמוצר. 

איור 1
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מפרטים טכניים
תנור מובנה 60 ס"מ מפרטים

W 25-15הספק הנורה
 C° 40-240 / מקסימוםתרמוסטט

W 1200גוף חימום תחתון
W 1000גוף חימום עליון

W 1800גוף חימום טורבו
W 2000גריל גדולW 1000  גריל קטןגוף החימום של הגריל

220-240V 50/60 Hzמתח ספק הכוח

תנור מובנה 60 ס"ממפרטים
W 25-15הספק הנורה

 C° 40-240 / מקסימוםתרמוסטט
W 1200גוף חימום תחתון

W 1200גוף חימום עליון
W 1800גוף חימום טורבו

W 2400גריל גדולW 1200  גריל קטןגוף החימום של הגריל
220-240V 50/60 Hzמתח ספק הכוח

איכות  שיפור  לצורך  מוקדמת  הודעה  ללא  להשתנות  עשויים  הטכניים  המפרטים 
המוצר.

הערכים המצוינים על המכשיר או המופיעים במסמכים המצורפים אליו הם קריאות 
בהתאם  שונות,  להיות  עשויים  אלה  ערכים  המתאימים.  לתקנים  בהתאם  מעבדה 

לשימוש ולתנאי הסביבה.
הנתונים המספריים המופיעים במדריך זה נועדו להמחשה וייתכן שלא יתאימו בדיוק 

למוצר ברשותך. 
התקנת המכשיר

חשמלאי  הזמן  לא,  אם  המכשיר.  להפעלת  תתאים  החשמל  חיבור  שהתקנת  ודא 
לנזקים  באחריות  לשאת  יוכל  לא  היצרן  הדרושות.  ההכנות  את  לבצע  כדי  ושרברב 

שייגרמו עקב פעולותיהם של גורמים בלתי מורשים והאחריות למוצר תבוטל.
את  להכין  וכן  המוצר  יוצב  שבו  המיקום  את  להכין  הלקוח  של  באחריותו  אזהרה : 

חברת החשמל.
אזהרה : במהלך התקנת המוצר יש לציית לכללים אודות תקני החשמל המקומיים. 

אזהרה : לפני ההתקנה, בדוק אם נגרם נזק כלשהו למוצר. אין להתקין את המוצר 
אם הוא פגום. מוצרים פגומים מהווים סכנה לבטיחותך.

)MFA1-6.....)

)MFA1-8.....)
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אביזרים )אופציונאלי(

      מסילות טלסקופיות *
בקלות את ולהוציא  לשים  אפשר  טלסקופיות  המסילות   באמצעות 

  המגשים או את המדף חוט.

     מגש עמוק *
במקרה שאתה המימי  ולמזון  גדולים  מטגנים  למאפים,      המשמש 

 עושה טיגון ישר על הגריל בשביל עוגה, מזון קפוא ומנות בשר, יכול
  לשמש ככלי לאיסוף שמן.

        מגש / מגש  זכוכית *
 משמשים למאפים )עוגיות, ביסקוויטים וכו‘(, למזון קפוא.

  עגול מגש *
משמשים למאפים למזון קפוא.

גריד חוט
 משמשים כדי לטגן או כדי לשים את המזון הקפוא לאפייה או לטיגון

 למדף הרצוי.

ידית מגש *
משמש להחזקה של מגשים חמים.

   גריד חוט של מגש שבפנים *
בחלק הגריל  על  סטייק  כמו  לדבוק,  שיכולים  המזונות  את   שמים 
 הפנימי של המגש. לפיכך, אפשר למנוע את המגע ואת לדבוק של

המזון למגש.

אבן וכף לפיצה *
או  וחביתיות  לחם  פיצה,  כגון  בצק  מוצרי  של  לאפייה  משמשות 

להוצאתם מהתנור.

IL
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הצגת המכשיר

4.רשת גריל בתוך תבנית 1.לוח בקרה   
5.תבנית רגילה 2.תבנית עמוקה *   

6.דלת התנור 3.שיפוד לצליית עוף *  

7. נורה
8. רשת גריל בתוך תבנית

9. תבנית רגילה 

1

2

3
4
5

6

7

8
9



אזהרות חשובות
חיבור חשמלי ובטיחות

על נציג שירות מורשה להתקין תנור זה ולחבר אותו למקומו בצורה נכונה בהתאם 
להוראות היצרן. 

יש להתקין את המכשיר בגומחה המיועד לתנור המאפשרת מידה רבה של אוורור.
את החיבורים החשמליים של המכשיר יש לבצע רק באמצעות שקעים בעלי מערכת 
הארקה המותאמת לכללים. פנה לחשמלאי מורשה אם אין שקע בעל מערכת הארקה 
כלשהו  לנזק  אחראי  היצרן  יהיה  לא  ואופן  פנים  בשום  המכשיר.  מוצב  שבו  במקום 

שייגרם מחיבור המכשיר לשקעים ללא הארקה.
התקע של התנור חייב להיות מוארק; ודא שהשקע המתאים לתקע מוארק. יש לשים 

את התקע במקום שאפשר יהיה לגשת אליו לאחר ההתקנה.
התנור יוצר כ-V 50/60 Hz 220-240. מתאים לספק כוחזרם חילופין ומצריך נתיך 
16 אמפר. אם ערכי רשת החשמל שלך שונים מאלה המצוינים במדריך, פנה לחשמלאי 

או לנציג השירות המורשה שלך.
כשאתה צריך להחליף נתיך חשמלי, ודא שהחיבור החשמלי מסודר באופן הבא:

פאזה )לנקודת חיבור חיה( כבל חום	 
כבל כחול לנקודת חיבור ניטרלית	 
כבל צהוב-ירוק לנקודת חיבור הארקה	 

המתגים לניתוק התנור מהחשמל חייבים להיות במקום נגיש למשתמש הקצה כאשר 
התנור מוצב במקומו.

אסור שכבל אספקת החשמל )כבל עם תקע( ייגע בחלקים חמים של המכשיר.
אם כבל החשמל )כבל עם תקע( ניזוק, הוא יוחלף על ידי היבואן או נציג שירות שלו 

או גורם מורשה אחר כדי למנוע מצב מסוכן. 
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19. יש לחבר חיבורים קבועים לאספקת חשמל המאפשרת חיבור 
רב-קוטבי. במקרה של מכשירים מקטגוריית מתח-יתר III למטה, 
בהתאם  קבועה  חשמל  לאספקת  הניתוק  התקן  את  לחבר  יש 

לתקנות החיווט.
שימוש מיועד 

1. מוצר זה מיועד לשימוש ביתי. אסור להשתמש במוצר באופן 
מסחרי.

2. מותר להשתמש במכשיר רק לצורכי בישול. אסור להשתמש 
בו למטרות אחרות, כגון חימום חדרים.

3. אסור להשתמש במכשיר לצורך חימום צלחות מתחת לגיל, 
ייבוש בגדים או מגבות באמצעות תלייתם על הידית או למטרות 

חימום חדרים.
4. ליצרן אין כל אחריות על נזק הנובע משימוש לקוי.

ניתן להשתמש במכלל התנור של היחידה לצורך הפשרה,   .5
קלייה, טיגון וצלייה של מזון.

זהו  10 שנים.  6. אורך חיי השימוש של המוצר שרכשת הוא 
פרק-הזמן שבמהלכו חלקי החילוף הנחוצים לצורך הפעולה של 

מוצר זה מסופקים ע"י המפעיל.
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חיבורי  כל  את  נתק  ההדקים,  אל  הגישה  לפני  אזהרה :   .8
מעגל אספקת החשמל.

מאריך  בכבל  או  חתוכים/פגועים  בכבלים  להשתמש  אסור   .9
במקום הכבל המקורי.

מחובר  של השקע שאליו  באזור  לחות  או  נוזל  שאין  ודא   .10
תקע המוצר.

11. גם המשטח האחורי של התנור מתחמם בזמן פעולת התנור. 
לחיבורי החשמל אסור לגעת במשטח האחורי, אחרת עלול להיגרם 

להם נזק.
12. אסור להצמיד את כבלי החיבור לדלת התנור, ואסור לנתב 
אותם מעל למשטחים חמים. אם הכבל יותך, הדבר עלול לגרום 

לקצר בתנור ואף לשריפה.
נתק את היחידה מהחשמל בזמן התקנה, תחזוקה, ניקוי   .13

ותיקון.
14. אם כבל אספקת החשמל פגום, החלפתו צריכה להתבצע 
בידי היצרן שלו, בידי שירות טכני מורשה או בידי כל איש מקצוע 

אחר שעבר הדרכה שקולה, כדי למנוע מצבים מסוכנים.
למנוע  כדי  החשמל,  לשקע  היטב  מוכנס  שהתקע  ודא   .15

ניצוצות.
16. אסור לנקות את המכשיר באמצעות מכשירי ניקוי בקיטור, 

משום שהדבר עלול לגרום להתחשמלות.
17. לצורך ההתקנה נחוץ מפסק רב-קוטבי המסוגל לנתק את 
להתבצע  צריך  החשמל  מאספקת  הניתוק  החשמל.  אספקת 
באמצעות מפסק או נתיך משולב המותקנים באספקת חשמל 

קבועה, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה.
.Y 18. המכשיר מצויד בכבל בעל קצה מסוג
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להתקין את המכשיר מאחורי  אין  חימום-יתר,  למנוע  כדי   .47
כיסוי דקורטיבי.

48. יש לכבות את המכשיר לפני הסרת המגינים. לאחר הניקוי, 
התקן את כל המגינים בהתאם להנחיות.

49. יש להגן על נקודת חיבור הכבל.
יש  גבי המגש/רשת.  על  ישירות  המזון  את  לבשל  לא  נא   .50
למקם את המזון בתוך או על כלי מטבח מתאימים לפני הכנסתם 

לתנור.
בטיחות חשמל

1. חבר את תקע המכשיר לשקע מוארק המוגן ע"י נתיך שתואם 
את הערכים הנקובים בטבלה שבמפרט הטכני.

2. דאג לכך שכוונון ציוד ההארקה יתבצע בידי חשמלאי מוסמך. 
חברתנו לא תישא באחריות לנזקים הנובעים משימוש במוצר שלא 

הוארק בהתאם לתקנות המקומיות. 
שיאפשר  באופן  התנור  של  הזרם  מפסקי  את  למקם  יש   .3

למשתמש הקצה לגשת אליהם לאחר התקנת התנור.
4. לכבל אספקת החשמל )הכבל עם התקע( אסור לגעת בחלקים 

החמים של המכשיר.
5. אם נגרם נזק לכבל אספקת החשמל )הכבל עם התקע(, יש 
לדאוג להחלפת הכבל ע"י היצרן, נציג שירות שלו או אדם בעל 

הסמכה מקבילה, כדי למנוע מצב מסוכן.
6. אסור בשום אופן להתיז או לשפוך מים על המכשיר לצורך 

שטיפתו! קיימת סכנת התחשמלות.
מנותק  שהמתח  ודא  התחשמלות,  למנוע  כדי  אזהרה :   .7

מהמכשיר לפני החלפת המנורה.
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37. כדי למנוע את הסיכון למגע בגופי החימום של התנור, הסר 
את עודפי נייר האפייה שבולטים מעבר לאביזר או התבנית. 

שגבוהות  תנור  בטמפרטורות  בו  להשתמש  אסור   .38
נייר  גבי  על  המצוינת  המרבית  השימוש  מטמפרטורת 
האפייה. אסור להניח את נייר האפייה על תחתית התנור. כדי 
את  התנור, הסר  החימום של  בגופי  למגע  הסיכון  את  למנוע 

שאריות נייר האפייה שבולטות מעבר לאביזר או התבנית. 
39. כאשר הדלת פתוחה, אסור להציב עליה חפצים כבדים או 
לאפשר לילדים לשבת עליה. הדבר עלול לגרום לתנור להתהפך 

או להסב נזק לצירי הדלת.
חומרי  את  להרחיק  יש  לילדים.  מסוכנים  האריזה  חומרי   .40

האריזה מהישג ידם של ילדים.
41. אסור להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או במגרדים מתכתיים 
להיווצר  שעשויות  שהשריטות  מכיוון  השמש,  ניקוי  לצורך  חדים 
לשמשה  לגרום  עלולות  הדלת  שמשת  משטח  על  מכך  כתוצאה 

להישבר.
42. אסור למשתמש לשנע את התנור לבדו.

של  והחיצוניים  הפנימיים  המשטחים  השימוש,  במהלך   .43
כדי  אחורה  זוז  התנור,  דלת  פתיחת  בזמן  מתחממים.  התנור 
להתרחק מהאדים החמים שמשתחררים מפנים התנור. קיימת 

סכנת כווייה.
סכנת  פתוחה:  הדלת  כאשר  כבדים  עצמים  להניח  אסור   .44

נפילה.
45. אסור למשתמש להזיז את הנגד במהלך הניקוי. התוצאה 

עלולה להיות התחשמלות.
אספקת  של  לניתוק  לגרום  עלולות  בבית  בנייה  עבודות   .46
התנור  של  מחדש  החיבור  העבודות,  בסיום  לתנור.  החשמל 

צריך להתבצע בידי אנשי שירות מורשים.
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26. אסור להניח תבניות, צלחות או רדידי אלומיניום ישירות על 
בסיס התנור. החום המצטבר עלול להסב נזק לבסיס התנור.

27. בזמן הכנסת מזון לתנור או הוצאתו ממנו, וכו', יש להשתמש תמיד 
בכפפות חסינות חום לתנורים.

28. אסור להשתמש במוצר במצבים כגון לאחר צריכת תרופות 
ו/או תחת השפעת אלכוהול, שעשויים להשפיע על כושר השיפוט 

שלך.
שימוש  תוך  מזון  בישול  של  במקרה  זהירות  לנקוט  יש   .29
ועלול  גבוהות  בטמפרטורות  מתאדה  האלכוהול  באלכוהול. 

להידלק ולגרום לאש במקרה של מגע עם משטחים חמים.
30. לאחר כל שימוש, בדוק אם המכשיר כבוי.

בנזק  ניתן להבחין  או אם  במקרה של תקלה במכשיר,    .31
שנגרם לו, אל תפעיל אותו.

32. אסור לגעת בתקע בידיים רטובות. אסור למשוך את כבל 
החשמל לצורך ניתוק המכשיר מהחשמל. יש לעשות זאת תמיד 

ע"י החזקת התקע.
33. אסור להשתמש במכשיר אם שמשת הדלת הקדמית שלו 

הוסרה או נשברה.
לתוך התנור שחומם  והמזון  נייר האפייה  יש להכניס את   .34
מראש ע"י הצבתם בתוך מכשיר בישול או על גבי אביזר תנור 

)מגש, רשת גריל וכו'(. 
להגיע  עשויים  שילדים  עצמים  המכשיר  על  להניח  אסור   .35

אליהם.
36. חשוב להניח את גריל הרשת והמגש כנדרש על המדפים 
ו/או להשחיל את המגש למדף בצורה נכונה. הצב את הגריל או 
המגש בין שתי מסילות, וודא שהם מאוזנים ויציבים לפני שאתה 

מניח עליהם מזון.
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14. אזהרה : יש להרחיק מהמכשיר ילדים מתחת לגיל 8 אלא 
אם הם נמצאים תחת השגחה מתמדת.

15. יש להימנע ממגע בגופי החימום.
להשגיח  יש  הבישול.  תהליך  על  להשגיח  יש  זהירות :   .16

תמיד על תהליך הבישול.
17. מכשיר זה מותר לשימוש ע"י ילדים בני 8 ומעלה ואנשים 
בעלי מגבלות פיזיות, חושיות או מנטליות או חסרי ניסיון וידע רק 
אם הם נמצאים תחת השגחה או מקבלים הנחיות בנוגע לשימוש 
בטוח במכשיר, ומבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. אין להרשות 
לילדים לשחק במכשיר. אסור לילדים לבצע את הניקוי ותחזוקת 

המשתמש ללא השגחה .
18. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

19. אסור לילדים לשחק במכשיר. רק לילדים בני יותר משמונה, 
הנמצאים תחת השגחה, מותר לנקות או לתחזק את המכשיר.

הרחק את המכשיר וכבל החשמל שלו מילדים בני פחות   .20
משמונה.

בעירים  חומרים  או  ניירות  בדים,  וילונות,  להרחיק  יש   .21
אסור  בו.  לפני התחלת השימוש  אחרים מהמכשיר  )דליקים( 

להניח חומרים בעירים או דליקים על המכשיר או בתוכו.
22. יש לשמור את נתיבי האוויר פנויים.

23. המכשיר לא מתאים לשימוש יחד עם שעון עצר חיצוני או 
מערכת נפרדת לשליטה מרחוק.

הלחץ  סגורות.  וצנצנות  שימורים  קופסאות  לחמם  אסור   .24
עלול לגרום לצנצנות להתפוצץ.

25. ידית התנור אינה מתקן לייבוש מגבות. אסור לתלות מגבות 
וכו' על ידית התנור.
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אזהרות חשובות
"שירות  ע"י  תמיד  להתבצע  צריכים  והתיקון  התקנה   .1
ע"י  שבוצעו  לפעולות  אחראי  ייחשב  לא  היצרן  מורשה". 

אנשים לא מוסמכים.
יובטח  נא לקרוא הוראות הפעלה אלו בעיון. רק באופן זה   .2

שימוש בטוח ונכון במכשיר. 
3. יש להשתמש בתנור בהתאם להוראות ההפעלה.

בני פחות  ילדים  יש להרחיק ממנו  בזמן השימוש במכשיר   .4
משמונה שנים וחיות מחמד.

5. החלקים הנגישים עשויים להיות חמים במהלך השימוש. 
יש להרחיק ילדים קטנים.

משטחי  על  פריטים  לאחסן  אסור  אש :  סכנת  אזהרה :   .6
הבישול.

7. אזהרה : המכשיר מתחמם במהלך השימוש. יש להימנע 
ממגע בגופי החימום שבתוך התנור.

בלוחית  )או  בתווית.  מצוינים  זה  הכוונון של מכשיר  תנאי   .8
הנתונים(

9. החלקים הנגישים עשויים להתחמם בזמן השימוש בגריל. יש 
להרחיק ילדים קטנים.

10. אזהרה : מכשיר זה מיועד לבישול. אסור להשתמש בו 
למטרות אחרות, כגון חימום חדרים.

ניקוי  לצורך  בקיטור  ניקוי  במכשירי  להשתמש  אסור   .11
המכשיר.

12. לאחר הכנסת המזון לתנור, ודא שהדלת שלו סגורה לגמרי.
13. אסור בשום אופן לנסות לכבות את האש במים. פשוט נתק 
את החשמל מהמכשיר ואז כסה את הלהבה במכסה או בשמיכת 

כיבוי.
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לקוח יקר,

תודה לך שאתה סומך על מוצר זה.
שיוצר  לסביבה  הידידותי  זה  במוצר  ויעיל  מיטבי  שימוש  לך  לאפשר  היא  מטרתנו 

במתקנים המודרניים שלנו בתנאים מדויקים תוך הקפדה על איכות כוללת.

מומלץ לקרוא בעיון את מדריך ההפעלה הזה לפני שתשתמש בתנור ולשמור אותו 
ביום  כמו  ויפעלו  לזמן ממושך  יישמרו  כדי שתכונות התנור המובנה שרכשת  לתמיד 

הראשון. 

ייתכן שהמכשיר לא יכלול חלק  הערה : מדריך הפעלה זה מתאים למספר דגמים. 
מהפונקציות המצוינות במדריך.

תמונות המוצר נועדו להמחשה בלבד.

מוצר זה יוצר במתקנים ידידותיים לסביבה ומודרניים, בלי לפגוע לרעה בטבע.

מוצרים המסומנים ב-)*( הם מוצרים אופציונאליים.

”AEEE עומד בתקנה של“
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 אם פתיל הזינה ניזוק , כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן בלבד.

 

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

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

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

 הוראות אלו נרחבות ומכסות את מגוון התנורים והאופציות של היצרן. שימו לב :

 ולתוכניות בישול המופיעות בפנל בתנורכם, יש להתייחס רק לאביזרים              

 חלק מהאביזרים הנלווים המופיעים  ההפעלה שיש בדגם שרכשתם.                

 בחוברת זו הינם אופציה לרכישה.               

 

 

 




