
 

 
 

 מדריך למשתמש
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 זה תודה לכם על רכישת מוצר

 

 ותחזוקת המכשיר. בתפעולהפעלה מכיל מידע והוראות בטיחות חשובות העשויים לסייע לך  מדריך

 

 אנא הקדש דקות ספורות לקריאת מדריך זה לפני ההפעלה הראשונית, ושמור אותו לעיון חוזר בעתיד. 
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 פציעה חמורה או מוות אזהרה

 

 סכנת מתח גבוה סכנת התחשמלות

 
 לנזק גופני או לרכושסכנה  זהירות

 
 הוראות הפעלה נכונות חשוב

 

 

 

 



 תוכן עניינים

 הוראות בטיחות  .1

  ושמור אותם במקום נגיש למטרות עיון במוצרקרא הוראות אלו בעיון ובמלואם לפני שימוש ראשוני ,

 עתידי. 

  הספציפי שברשותך לא כלולות חלק מן האפשרויות ובמוצר . יתכן דגמיםכמה וכמה מדריך זה הוכן עבור

 המתוארות במדריך זה. בעת עיון במדריך זה, אנא שים לב לסמלילים ואיורים המופיעים מעת לעת. 

 הוראות בטיחות כלליות  .1.1

  או שכליות רשאים גופניות ומעלה. כמו כן, משתמשים בעלי מגבלות  8זה מגיל להשתמש במוצר ניתן

לעשות בו שימוש בתנאי שהוסבר להם כיצד לעשות בו שימוש בטוח ותקין, ובתנאי שהם מבינים את 

. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקיון במוצרהסיכונים הכרוכים בכך. אין לאפשר לילדים לשחק 

 ללא השגחת מבוגר. במוצר ותחזוקה 

  : זה וחלקיו הופכים לחמים מאוד בעת השימוש. יש להימנע מלגעת בחלקים החמים. הרחק מוצר

 אלא אם כן הם תחת השגחתו המתמדת של מבוגר.  8ילדים מתחת לגיל 

  :סוכן בהיעדר השגחה, ואש עלולה להתלקח. במקרה בישול או טיגון בשמן או שומן עלול להיות מ

ואז כסה את המוצר זה, לעולם אל תנסה לכבות את הלהבה באמצעות מים. במקום זאת, כבה מיד את כ

 הלהבה באמצעות מכסה או שמיכת אש.

   .אם פני השטח של המכשיר סדוקים, כבה את המכשיר בכדי למנוע סכנת התחשמלות : 

 כת כגון סכינים, מזלגות, כפיות, ומכסים, מכירי האינדוקציה. בעת פעולת הכיריים, יש להרחיק אביזרי מת

 אביזרים או עלולים להתחמם ולגרום לכוויה. 

  גלאי לאחר השימוש, אנא הקפד לכבות את הכיריים באמצעות חוגת או כפתור הבקרה. אין להסתמך על

 הסירים המובנה.

 לאזור הבישול , הקפד לנקות כל מכסה לפני הנחתו, ואפשר לגבי דגמים הכוללים מכסה נפרד לכל כירה

 להתקרר לפני הנחת המכסה.

  .אל תפעיל את הכיריים באמצעות טיימר חיצוני או מקור בקרה חיצוני כלשהו 

 מנת לנקות את הכיריים. -אין להשתמש באמצעי ניקוי גסים או מחוספסים, או באביזרי גירוד מתכתיים, על

 החימום או לגרום להתנפצות משטחי הזכוכית. זורי אביכולתם לשרוט את 

 ת באמצעות מכשירי קיטור בלחץ גבוה. ואין לנק 

  תקני הבטיחות והאיכות הבינלאומיים. זה מיוצר בכפוף לכל מוצר 

 מורשה -ידי טכנאים בלתי-עבודות תחזוקה ושירות יש לבצע רק באמצעות טכנאי מורשה. תחזוקה על

תקינים עלולים -כירה בלתי מגנילבצע שינויים במפרט הטכני של המכשיר.  עלולה להיות מסוכנת. אין

 לגרום לתאונות. 

 סכנת שריפה: אל תאחסנו פריטים על גבי משטח הכיריים.  -אזהרה 



 אם המכשיר סדוק, כבו את המכשיר למניעת אפשרות של התחשמלות.  -אזהרה 

  ום החיבור )סוג ולחץ גז הבעירה, או תדר , אנא ודא את תנאי האספקה במקהמוצרלפני חיבור והפעלת

מוצג על התווית המצורפת מפרט המוצר, הומתח זרם החשמל(. יש לוודא שאספקת הזרם תואמים את 

 עמו. 

  : זה מיוחד לבשול מזון בלבד, והוא מיועד לשימוש משקי בית בלבד. אין לעשות בו כל שימוש מוצר

 אחר, כגון שימוש מחוץ לבית, שימוש מסחרי, או לחימום הסביבה. 

  בייצור ושיווק מכשיר זה ננקטו כל הפעולות האפשריות בכדי להבטיח את בטיחות המשתמש. כיוון :

פץ, יש לנקוט במשנה זהירות בעת הניקוי בכדי להימנע משריטות. שזכוכית עשויה להיסדק או להתנ

 הימנע מלנקוש או להכות בזכוכית בידך או באמצעות כלים אחרים. 

 ידי היצרן, ספק -בעת ההתקנה, ודא שכבל החשמל אינו ניזוק בשום צורה. אם ניזוק, יש להחליפו על

 השירות, או טכנאי מוסמך בלבד. 

 אזהרות התקנה  .1.2

  לפני שהותקן כראוי.  המוצראין להפעיל את 

  אלא באמצעות טכנאי מיומן ומורשה. היצרן אינו אחראי לנזק העלול להיגרם המוצר אין להתקין את

 ידי טכנאי שאינו מורשה. -מהתקנה פגומה ו/או על

  ם, אין , יש לוודא שאינו ניזוק במהלך השינוע אליך. בכל מקרה של נזק או פגהמוצרבעת פתיחת אריזת

אלא ליצור קשר עם טכנאי שירות מוסמך. חומרי האריזה )ניילון, סיכות שידוך, קלקר המוצר להתקין את 

 מיד עם פתיחת האריזה. ולסלקם וכו'( עשויים להוות גורמי סיכון לילדים, ויש לאספם 

  גשם, שלג, לתנאים כגון שמש ישירההמוצר האוויר. אין לחשוף את -געי מזגפמפני המוצר יש להגן על ,

 לחות מוגברת, וכו'. 

  מכשירים אחרים, רהיטים וכו'( מסוגלת לעמוד בטמפרטורה של המוצר יש לוודא שסביבת(C°100 

 לפחות. 

  עץ מתחת משטח בעת השימוש יתכן וייווצר חום גם מתחת לכירה הפועלת. משום כך, יש להתקין

 למכשיר. 

 בעת השימוש .1.3

 למוצריקים על או בסמוך בעת פעולתו, אין להניח חומרים דל. 

  אין להותיר את הכיריים ללא השגחה בעת בישול עם שמן נוזלי או מוצק, שכן אלו עשויים להתלקח :

באמצעות מים. במקום זאת, יש לכבות  ובטמפרטורות גבוהות. והיה והתלקח השמן, אין לנסות לכבות

 מכסה או שמיכת אש. ולכסות את הסיר או המחבת באמצעות את המוצר 

  יש לסובב את ידיות הסיר או אזור הבישולהשימוש יש להקפיד להניח את הסיר או המחבת במרכז בעת .

 המחבת בכדי למנוע את הזזתם או נפילתם. 

  המופעל במוצר מה, כבה את המתג הראשי. כמו כן, כאשר מדובר -אינו בשימוש זמןהמוצר : כאשר

 שימוש. -הראשי בתקופות ארוכות של חוסרבגז, יש לכבות את ברז הגז 



  עצור(. 0אינו בשימוש, יש לוודא שחוגות הבקרה נמצאות תמיד במצב המוצר כאשר( 

 בעת ניקוי או תחזוקה .1.4

 :  כבוי.  שהמוצרלפני כל פעולת תחזוקה או ניקוי, יש לוודא 

  .בכדי לנקות את לוח הבקרה, אין להסיר את החוגות המותקנות עליו 

 טיח שימוש יעיל ובטוח לאורך זמן, אנו ממליצים להתקין אך ורק חלקי חילוף מקוריים. במידת בכדי להב

 הצורך, יש ליצור קשר עם טכנאי מורשה.

 CEהצהרת תאימות 

הרלוונטיות, ואת ידי תואמים את הדרישות והתקנות האירופיות -אנו מצהירים שמוצרים אלה הנמכרים על

 הדרישות המופיעות בתקני האיכות הבינלאומיים הנדרשים. 

 למטרת בישול ביתי בלבד. כל צורת שימוש אחרת )כגון חימום החדר( אינה תקינה ואף מסוכנת.נועד זה מוצר 

ובין : הוראות ההפעלה להלן תקפות עבור דגמים שונים. יתכן ויהיו הבדלים בין ההוראות המופיעות כאן 

 הדגם שברשותך.

 כיצד להיפטר כראוי מהדגם הישן שברשותך

סמל זה, המופיע על המוצר או על האריזה, מסמן שאין להתייחס לפריט הנידון כאשפה ביתית  

רגילה. במקום זאת, יש להעבירו לתחנת האיסוף המתאימה לשם פירוק ומיחזור החלקים 

זיהום או נזק בריאותי לאדם, בע"ח, או לסביבה. החשמליים והאלקטרוניים. כך ניתן יהיה למנוע 

הגורם דרכו רכשת את המוצר, או עם למידע נוסף אודות מיחזור מוצר זה, אנא צור קשר עם 

 רך.הגורמים המתאימים בעי



 התקנה והכנה לשימוש .2

את ההתקנה רשאי לבצע רק טכנאי מורשה, בהתאם להוראות שבמדריך הפעלה זה, ובהתאם לתקנות  

 ים המקומיים. חוקלו

  התקנה שגויה או פגומה עלולה לגרום לנזק או לסכנה, מהם מסיר היצרן כל אחריות, הן אחריות מוצר והן

 אחריות משפטית. 

  לפני ההתקנה, אנא ודא את תנאי האספקה במקום החיבור )סוג ולחץ גז הבעירה, או תדר ומתח זרם

מוצג על התווית המוצר . מפרט מוצרההחשמל(. יש לוודא שאספקת הזרם תואמים את דרישות 

 המצורפת עמו.

  סעיף זה תקף להוראות המוצריש לפעול בהתאם לחוקים, התקנים, וההוראות המדינה בה מותקן .

 בטיחות, תקנות מיחזור וכו'. 

 הוראות למתקין

 הוראות כלליות

  ,אינו ניזוק. אם מתעורר חשד לגבי נזק שהמוצר יש לוודא לאחר הסרת כל חומרי האריזה והעיטוף

 עם טכנאי מורשה. מיידית אפשרי, אין להתקינו. במקום זאת, יש ליצור קשר 

  ,יש לוודא שאין חומרים בעירים בקרבת מקום. חומרים אלו כוללים )אך לא מוגבלים( לשמן, בד, וילונות

 ועוד. 

  או יותר.  100℃ורה של אך ורק על משטח המסוגל לעמוד בטמפרטהמוצר יש להתקין את 

  מטבח, יש לוודא גובה בטיחות מינימלי כמפורט להלן:מתחת לארון המוצר באם מותקן 

 

  ישירות מעל מדיח כלים, מקרר, מקפיא, מכונת או מייבש כביסה. המוצר אין להתקין את 

  יש לחסום גישה המוצראם לאחר ההתקנה קיימת אפשרות עבור המשתמש לגעת בידו או בידה בבסיס ,

 . המוצרזו באמצעות מתקן מחומר מתאים. יש לחסום כל גישה לבסיס 

 .אם הכיריים מותקנים מעל תנור אפיה, יש לוודא שהתנור מצויד במאוורר לקירור 

  האינדוקציה מאווררים כראוי, ושפתחי כניסת ויציאת האוויר אינם חסומים.  שאזורייש לוודא 

 המוצרהתקנת 

 זה מסופק עם ערכת התקנה, הכוללת חומרי איטום וברגי קיבוע. מוצר 

  יש לחתוך פתח בגודל מתאים כמתואר באיור. אתר או צור בשיש )או במשטח בו תרצה להתקין את

 מפרט הטכני הבא כמפורט באיור:ל בהתאם( פתח התקנה המוצר



 

 

 

  משטח הבישול. הקפד שלא למתוח , אטום לחלוטין את חלקו התחתון של הכלולבאמצעות סרט ההדבקה

 או לעוות את סרט ההדבקה. השתמש במלוא האורך הדרוש. 



 

 ( הסוגרים לצדדיו של משטח הכיריים. 4הברג את ארבעת ) 

 או במשטח בו תרצה להתקין.הכיריים לתוך הפתח בשיש ת הכנס א 

 חיבור לחשמל והוראות בטיחות

ידי טכנאי שירות מורשה או חשמלאי מוסמך, בהתאם להוראות אלו, -לחשמל אלא עלהמוצר אין לחבר את  

 ובכפוף לתקנות או החוקים הקיימים. 

 : המוצריש להאריק את  

  בכדי לוודא תאימותו לרשת המקומית )מידע חשמל, יש לבדוק את דירוג המתח שלו להמוצר לפני חיבור

לוודא בנוסף שהחיווט הקיים במקום מסוגל לעמוד בדירוג (. יש המוצרזה מופיע על תווית הזיהוי של 

 (. זה מופיע אף הוא על תווית הזיהוי)מידע המוצר הזרם של 

 תקין עשוי לגרום לנזק למכשיר. -בעת ההתקנה, אנא עשה שימוש בחוטים מבודדים בלבד. חיבור בלתי

עות טכנאי שירות מורשה באם נגרם נזק לכבל החשמל של המכשיר ויש להחליפו, יש לבצע זאת באמצ

 בלבד.

 .אין להשתמש בשנאי מתח, מפצלי חשמל, או כבלים מאריכים 

  ולמנוע את קיפולו או דחיסתו. פעולות אלו המוצריש להרחיק את כבל החשמל מחלקיו החמים של ,

 ימזערו את הסיכון לנזק או קצר חשמלי. 

  קוטבי )בעל ריווח מינימלי -מבודד רבאינו מחובר ישירות לשקע שבקיר, יש להשתמש במתג המוצר אם

 . הבטיחותבהתאם לתקנות  מ"מ( 3של 

 .לאחר ההתקנה, יש לוודא שקיימת עדיין גישה למתג הנתיך 

  .יש להדק היטב את כל נקודות החיבור 

  צבת המתאימה וסגור את המכסה. אל האת כבל ההזנה הדק 

  .על קופסת המתגים ניתן למצוא את החיבור המתאים 

 



 אפשרויות המכשיר .3

 שברשותך יהיו שונה בהופעתו או בפעולתו מהאיורים שלהן: המוצר : יתכן ומראה ואופן פעולת 

 רשימת הרכיבים

 משטח האינדוקציה .1
 משטח הבקרה  .2

 

 



 השימוש במוצר .4

 הפעלת המוצר .4.1
 המידע בטבלה זו מופיע למטרות הנחיה כללית בלבד.

 פעולה אפשרות מס'

 כיבוי 0

 עדיןחימום  1-3

 בישול או חימום איטי )מתחת לנקודת הרתיחה( 4-5

מחדש, בישול או חימום מהיר )מתחת לנקודת -חימום 6-7
 הרתיחה(

 צריבה, טיגון קל, הרתחה מלאה,   8

 חום מירבי 9

P ( כפתור האצהBoost) 

 כלי בישול

  הבישול יהיה תואם לקוטר השתמש בכלי בישול עבים, שטוחים ובעלי תחתית חלקה. הקפד שקוטר כלי

 הכירה בה תרצה להשתמש.

 חלד )בהתאם -לתוצאות מיטביות, השתמש בכלי בישול מפלדה, פלדה מזוגגת, ברזל יצוק, ופלדת אל

 להוראות היצרן(. 

  בתום השימוש בכלים בעלי תחתית נחושת, אלומיניום, או פלדה מזוגגת, תיתכן ויוותר על משטח הכיריים

ינוקה מיד, יהיה קשה ביותר להסירו מאוחר יותר. אנא נקה את משטח הכיריים  משקע מתכתי. אם לא

 לאחר כל שימוש. 

  .בכדי לבדוק האם כלי בישול מסוים מתאים לשימוש בכירת אינדוקציה, בדוק האם מגנט נדבק לתחתיתו 

  .יש להניח כלי בישול במרכז הכירה. אם לא יונח נכון, תופיע הודעה 

 מסוימות, יתכן ותשמע רעשים מסוימים העולים מהן. הדבר נגרם מהאופן בו  בעת שימוש במחבתות

 מעוצבות המחבתות. אין הדבר פוגע ביעילות השימוש בהן.

 

 נענות בחיווי ויזואלי וקולי. כפתורי מגע, והפקודות אליו ידי -מופעל עלהמוצר 

 יחידת בקרת המגע



 

 

 נורת חיווי נעילה .1

 בחירת גוף חימום .2
 טיימרתצוגת  .3
 חיווי פעולות הכירה והטיימר הנוכחיים.  .4
 כיוון הטיימר .5

 נעילה .6
 השהייה חכמה .7

 כפתור הזזה )סלייד( .8
 (Boostהאצה ) .9

 הדלקה/ כיבוי .10

 השתמש בכירות האינדוקציה אך ורק עם כלי בישול מתאימים.

 כך יהיה המוצר במצב המתנה, מוכן לשימוש. -לזמן קצר כל נורות החיווי. מיד לאחר יאירוהכיריים,  שיופעלולאחר 

קול זמזום  עמהניתן לשלוח במשטח הכיריים באמצעות הכפתורים החשמליים המוכרים. כל לחיצת כפתור גוררת 

 קצר. 

 הדלקת המוצר

תופיע על כל תצוגות החיווי, ויהבהבו כל נורות  0. הספרה הדלק את המשטח באמצעות כפתור ההפעלה 

המוצר שניות,  20להפעלה בתוך אזור בישול  יבחר)אם לא . אזור בישולהחיווי שבפינה הימנית התחתונה של כל 

 יכבה באופן אוטומטי(. 

 כיבוי המוצר

עדיפות על  . בפעולת כיבוי, כפתור זה מקבלניתן לכבות את המכשיר בכל עת באמצעות כפתור הכיבוי 

 כפתורים אחרים. 

 אזורי הבישולהדלקת 

רצונך. נורת החיווי המתאימה )בפינה הימנית התחתונה( תואר באופן בהתאם ל אזור הבישולגע בכפתור בחירת 

 קבוע. שאר נורות החיווי שבכירות האחרות יכבו. 

. זה )סלייד( בעת שימוש בכירה שבחרת, ניתן לבחור את רמת החום המופק באמצעות כפתור ההז

 Pבכדי להגיע להרתחה מהירה, בחר את רמת הבישול הרצויה, ואז לחץ על הכפתור הכירה מוכנה כעת לשימוש. 

 (. Boostבכדי להפעיל את אפשרות ההאצה )

 אחת אזור בישולכיבוי 

. 0-, הנמך את הטמפרטורה לתרצה לכבות. באמצעות כפתור ההזזה  ואותאזור הבישול בחר את 

 .0-תוריד מיד את הטמפרטורה לשתי פינותיו של כפתור ההזזה זמנית על -)בנוסף, לחיצה בו



 . 0במקום הספרה  Hאם אזור הבישול עודו חם, התצוגה תציג את האות 

 כיבוי כל הכיריים

 .אחת את כל אזורי הבישול, לחץ על מקש הכיבוי -בכדי לכבות בבת

 חיווי חום דועך

 המוצר כולל מערכת חיווי המזהה האם משטח הזכוכית הקרמי חם מדי למגע. 

עד שהטמפרטורה באותו אזור קירור תרד לרמה  Hלאחר כיבוי אזור הבישול, התצוגה המתאימה תציג את האות 

 בטוחה. 

 השהיה חכמה

בה את ההשהיה אפשרות זו תוריד משמעותית את רמת פעילותן של הכירות הפועלות באותו רגע. ברגע שתכ

 החכמה, אזורי הבישול יחזרו לרמתן פעילותן הקודמת.

 דקות. 30אם לא תכבה את אפשרות ההשהיה החכמה, המוצר יכבה עצמו לחלוטין בתום 

. כל התצוגות 1-תונמך לים הפעילאזורי הבישול של כל  ם. עוצמתבכדי להפעיל את ההשהיה החכמה, לחץ 

 םלעוצמת אזורי הבישולהחכמה ולהחזיר את  ההשהיהכדי לכבות את בשנית  . לחץ יציגו את הסימן 

 הקודמת. 

 אפשרות כיבוי בטיחות

זמן מוגדר. שינוי בעוצמתו -בהיעדר שינוי בעוצמתו או הוראה אחרת, כל אזור בישול יכבה אוטומטית לאחר פרק

ך ראשוני זה נקבע לפי גובה את הטיימר ויפעילו מחדש לפי הזמן שנקבע מראש. ערשל אזור בישול יאתחל מחדש 

 הטמפרטורה שנבחרה. 

 כיבוי בטיחות לאחר מצב חום

 שעות 6 1-2

 שעות 5 3-4

 שעות 4 5

 שעות 1.5 6-9

 נעילת ילדים

. -ומקש מצב חום  +זמנית על מקש מצב חום -לאחר הדלקת המוצר ניתן להפעיל את נעילת הילדים. יש ללחוץ בו

נעול. במצב  – LOCKEDלסמן  L . כל התצוגות יציגו את האות+מיד לאחר מכן, יש ללחוץ שוב על כפתור מצב חום 

 לחילופין(. K-ו Hזה, לא ניתן להשתמש במקשי הבקרה. )אם אזור חימום מסוים נמצא במצב חם, התצוגה תציג 

 המוצר ימתין במצב נעול עד שתיפתח הנעילה, גם אם המוצר כובה והודלק בשנית. 

. מיד לאחר -ומקש מצב חום  +זמנית על מקש מצב חום -צר. לחץ בווכדי לבטל את נעילת הילדים, הדלק את המ

 תיעלם ממסך התצוגה.   L. האות +יש ללחוץ שוב על כפתור מצב חום  מכן,

  נעילה

יהיה מאפשרת "לשמור" את המאפיינים הקיימים באותה נקודה. במצב זה לא  נעילה, אפשרות בעת פעולת המוצר

 לערוך שינוי כלשהו באמצעות כפתורי המגע )כגון שינוי מצב חימום(. יהיה ניתן לכבות את המוצר בלבד.  ניתן



מצעות קול זמזום. למשך שתי שניות לפחות. ישמע חיווי בא מופעלת, יופיע בתצוגה הסמליל  הנעילהכאשר 

 לאחר ההפעלה, יהבהב סמליל המנעול ויסמן בכך שהמוצר כעת נעול.

 אפשרות טיימר

 ניתן להשתמש בטיימר בשני אופנים:

 : מונה דקותIאפשרות 

יופיעו בתצוגת הטיימר, ונקודה קטנה  00ניתן להפעיל טיימר מונה דקות כאשר אזורי הבישול כבויים. הספרות 

 תהבהב לצידה. 

דקות. הטיימר  0-99בכדי להוסיף או להחסיר דקות. הטווח האפשרי הוא  השתמש בכפתור ההזזה 

כן, הנקודה המהבהבת -ידי המשתמש. כמו-שניות בהן לא תתבצע כל פעולה נוספת על 10יופעל אוטומטית לאחר 

 גבי התצוגה. -תיעלם. לאחר קביעת והפעלת הטיימר, הוא יתחיל בספירה לאחור על

 2שמע אות חיווי ותצוגת הטיימר תהבהב. האות הקולי יופסק באופן אוטומטי לאחר יפס מניין הדקות, יכשיתא

 דקות, או מוקדם יותר בלחיצת כפתור כלשהו. 

. בעת כיבוי וכפתור ההזזה  בכל עת ניתן לשנות או לכבות את הטיימר באמצעות כפתור הטיימר 

 , יכבה הטיימר אף הוא. המוצר בכפתור הכיבוי 

 דקות( 1..99טיימר אזור בישול )

 כאשר המוצר דלוק, ניתן לקבוע טיימר נפרד עבור כל אזור בישול. 

, וקבע מניין דקות עבור בחר אזור בישול, בחר את מצב החום, ולבסוף הפעל את הטיימר באמצעות הכפתור 

 ימר יראו למשתמש עבור איזה אזור בישול נקבע טיימר. המותקנות סביב הטי LED-. ארבע נורות האזור בישולכל 

 , התצוגה תעבור באופן אוטומטי להציג טיימר אחר )אם נקבע כזה( בסדר כרונולוגי. 0-ל השניות לאחר שהגיע 10

כן, תהבהב נורת -. כמו00שמע אות והתצוגה תציג את הספרות י, יוצג וישמע חיווי: 0-כאשר יגיע הטיימר ל

 כל עוד המשטח חם. תוצג Hוהאות בה, אזור הבישול המתאים. אזור הבישול עצמו יכהטיימר של 

 .LED-לאחר שתי שניות )או בלחיצה על כל כפתור( יפסיק האות להישמע, ותיכבה נורת ה

 זמזם

 כאשר משטח הבישול פועל, הזמזם יפעל באחד מן המקרים הבאים:

 לחיצה רגלה על כפתור 

 ( שתלווה באות מתמשך וקטוע יותרשניות ומ 10לחיצה מתמשכת )עלה 

 אפשרות ההאצה

ע את עוצמת החום. לאחר מכן, מנת להפעיל את אפשרות ההאצה, יש לבחור את אזור הבישול הרצוי ולקבו-על

 תוצג. Pהאות ההאצה רק עבור אזור הבישול הנבחר. ניתן להפעיל את  .Pל הכפתור לחץ ע

גיה מן האפשר, ובמקרה זה יכנס לפעולה מנגנון החשמל פעולת האצה מתמשכת עשויה לדרוש יותר אנר

 המשולב. 

החסרת האנרגיה הדרושה תהבהב על תצוגת אותו אזור בישול למשך שלוש שניות. אז ניתן יהיה לנהל את 

 החסרת האנרגיה. 



 קודי שגיאות

 במקרה של שגיאה, תצוגת אזור הבישול תציג קוד שגיאה בהתאם לפירוט

E1  לפעול. צור קשר עם נותן שירות מוסמךהמאוורר פסק 

E3  והמתן עד שהאות מתח ההזנה גבוה יותר מן הערך הדרוש. כבה את משטח הבישול באמצעותH 
תיעלם מתצוגות כל אזורי הבישול. הדלק בשנית את משטח הבישול באמצעות אותו כפתור, והמשך 

 סמך.השימוש. אם תישנה שגיאה זו, צור קשר עם נותן שירות מו תא

E4  והמתן עד  תדר ההזנה אינו תואם את התדר הדרוש. כבה את משטח הבישול באמצעות
שול באמצעות אותו תיעלם מתצוגות כל אזורי הבישול. הדלק בשנית את משטח הבי Hשהאות

 השימוש. אם תישנה שגיאה זו, צור קשר עם נותן שירות מוסמך. כפתור, והמשך את

E5  ואפשר לאזורי החימום  המוצר גבוהה מדי. כבה את המוצר באמצעות הטמפרטורה הפנימית של
 להתקרר.

E6 .שגיאת תקשורת בין לוח הבקרה ומנגנוני החימום. צור קשר עם נותן שירות מוסמך 

E7 .חיישן טמפרטורת הסליל פסק לפעול. צור קשר עם נותן שירות מוסמך 

E8  קשר עם נותן שירות מוסמך.חיישן טמפרטורת גוף הקירור פסק לפעול. צור 

E9 .שגיאת כיול. צור קשר עם נותן שירות מוסמך 

 



 ניקוי ותחזוקה .5

 ניקוי

 : כבה את המוצר ואפשר לו להתקרר לפני הניקוי.

 הערות כלליות

 ידי היצרן.-בדוק האם נעשה שימוש בחומרי ניקוי מתאימים אשר מומלצים על 

  חומרים שאינם מכילים חלקיקים גדולים. אל תשתמש בהשתמש בחומרי ניקוי בתצורת נוזל או משחה

 שכן אלו עלולים לשרוט את המוצר.  –אוסטיים, אבקות גסות, צמר פלדה או כלים קשים אחרים ק

   הימנע מחומרים שמכילים חלקיקים גסים, כיוון שביכולתם לשרוט את הזכוכית או את הצבע של

 המוצר. 

 ו אותם בהקדם בכדי למנוע נזק אפשרי למוצר. אם נשפכו נוזלים שונים על המוצר, נק 

   באמצעות קיטור. הוראה זו תקפה עבור כל חלקי המוצר.  מניקויהימנע 

 ניקוי הזכוכית הקרמית

 זכוכית קרמית מסוגלת לעמוד במשקלם של סירים או כלי בישול שונים, אך עלולה להישבר אם יכה בה כלי חד. 

ל סדק, בכדי להימנע משוק חשמלי, כבה את המוצר וצור קשר עם נותן : במקרה שקרמייםאזורי בישול :  

 שירות מוסמך.

  בחומרי ניקוי נוזליים או משחתיים, שטוף במים, וייבש ביסודיות בכדי לנקות זכוכית ויטרוקרמית, השתמש

 באמצעות מטלית יבשה. 

  אל תשתמש בחומרי ניקוי לפלדה, כיוון שאלו עשויים לגרום נזק לזכוכית . 

  .כאשר משטח הבישול מוכתם במאכלים או נוזלים מתוקים, יש לנקותם מיד לאחר שהתקררו 

 .אבק יש לנקות באמצעות מטלית לחה בלבד 

 ידי -שינויים בצבע הזכוכית הקרמית לא משפיעים על עמידותה או פעולתה של הזכוכית, ואינם נגמרים על

 שינוי באופי החומר. 

 הקרמית עשויים להיגרם ממספר סיבות:שינויים בצבע הזכוכית 

 נוזלים שנשפכו על אזור הבישול לא נוקו ביסודיות.  .1
 מתאימים, מה ששוחק את פני הזכוכית.-באמצעות כלים לאאו נכון -במוצר נעשה שימוש לא .2
 נעשה שימוש בחומרי ניקוי חזקים. .3

 חלד )אם רלוונטי(-ניקוי חלקים מפלדת אל

 חלד באופן קבוע. -נקה את החלקים העשויים מפלדת אל 

  באמצעות מטלית לחה )מים בלבד(, נגב את החלקים המתאימים. יבש אותם ביסודיות באמצעות מטלית

 יבשה. 

  חלד בעודם חמים מבישול.-אין לנקות חלקים מפלדת אל 

   עגבניות על משטח הזכוכית אל תשאיר חומרים כגון חומץ, קפה, חלב, מלח, מים, או מיץ לימון או

 לזמן רב. 



 שינוע ופתרון בעיות נפוצות .6

 נפוצות בעיות .6.1

 אם לא הצלחת לפתור את הבעיה גם לאחר שעיינת במדריך זה, צור קשר עם נותן שירות מוסמך. 

 פתרון גורם אפשרי בעיה

לוח הבקרה של המוצר תצוגת 
להדליק את אזור  ניתןכבויה. לא 

 הבישול.
 .מחובר לחשמלהמוצר אינו 

 בדוק את החיבור לשקע החשמל.
 בדוק האם קיימת הפסקת חשמל.

המוצר כבה בפתאומיות בזמן 
מבהיקה על כל  Fהשימוש, והאות 

 התצוגות.

כפתורי הבקרה לחים או שמונח 
 .עליהם דבר כלשהו

ייבש את לוח הבקרה או סלק את 
 .ההפרעה

המוצר כבה בפתאומיות בזמן 
 השימוש.

הבישול פעל למשך אחד מאזורי 
 .זמן רב מדי

 הדלק את המוצר מחדש.

לוח הבקרה אינו מגיב, ונורת 
 .נעילת הילדים דולקת

 כבה את נעילת הילדים. נעילת הילדים פועלת.

כלי הבישול מרעישים בזמן 
השימוש, או שהמוצר משמיע רעשי 

 ."קליק" בזמן הבישול

זהו מצב נורמלי בכיריים מסוג 
נגרם עקב  אינדוקציה. דבר זה

העברת האנרגיה מהמוצר אל כלי 
 הבישול.

 זוהי פעולה תקינה. אין סיכון לנזק.

מופיעה בתצוגת אחד   Uהאות

 מאזורי הבישול.

לא זוהה כלי בישול, או שכלי 
 הבישול אינו מונח ביציבות.

 השתמש בכלי בישול מתאים.

או אפשרות ההאצה  9מצב חימום 
באופן אוטומטי. זאת  נחלשות

רה של בחירת שני אזור בישול במק
 שנמצאים באותו הצד.

הפעלת שני אזורי הבישול ברמת 
או בהאצה תצרוך יותר  9חימום 

 אנרגיה מן האפשרי.
 

זוהי כמות האנרגיה המקסימלית 
 עבור שני אזורי הבישול.

 שינוע   6.2
ל גב עיזה המקורית ושנע אותו באמצעותה. שים לב להוראות את המוצר, ארוז אותו באר לשנעשנו צורך קיים אם 

 האריזה. הדבק את כל החלקים המשוחררים למוצר בכדי למנוע נזק אפשרי למוצר בזמן השינוע. 

הכן אריזה מתאימה כך שהמוצר, ובמיוחד אזוריו החיצוניים, מוגנים מפני , אם אין ברשותך את האריזה המקורית

 נזקים אפשריים.

 פוג'יקום  סעיף

 FJ-I64  דגם

 חשמלי  סוג המוצר

 4  מספר אזורי בישול

 אינדוקציה  1-טכנולוגיית חימום

 Ø 16,0 ס"מ 1-גודל

 Wh/kg 182,0 1-צריכת אנרגיה

 אינדוקציה  2-טכנולוגיית חימום

 Ø 16,0 ס"מ 2-גודל

 Wh/kg 182,0 2-צריכת אנרגיה

 אינדוקציה  3-טכנולוגיית חימום

 Ø 21,0 ס"מ 3-גודל

 Wh/kg 182,0 3-צריכת אנרגיה

 אינדוקציה  4-טכנולוגיית חימום

 Ø 21,0 ס"מ 4-גודל

 Wh/kg 182,0 4-צריכת אנרגיה



 

 טיפים לחיסכון באנרגיה

 המשטח

 .השתמש בכלי בישול עם תחתית שטוחה 

 .השתמש בכלי בישול בגודל מתאים 

 .השתמש בכלי בישול עם מכסה 

 או השומן. צמצם את כמות הנוזלים 

  ,את עוצמת החימום.  החלשכאשר נוזל מתחיל לרתוח 


