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 ,נכבדים לקוחות
 

 .החדש התנור את שרכשתם על לכם מודים אנו
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 ואפייה

 .זה מסוג
 .מחמירים תקניים פי על ביותר החדישה בטכנולוגיה מיוצר שלכם החדש האפייה תנור
 התועלת מירב את להפיק שתוכלו מנת על זו שבחוברת ההפעלה הוראות את בעיון קראו אנא

 ,מהתנור
 .הבטיחות הוראות על הקפדה תוך

 השירות למוקד פנו אנא ,התנור בפעולת תקלה שתתגלה או הפעלה בבעיות ותיתקלו במידה
 והתמיכה

 .חברתנו של
 בכל   במכשיר להשתמש אין .מזון ואפיית לבישול ,מיועד הוא לה למטרה רק זה במכשיר השתמשו

 שימוש אחר והוא אף מסוכן.
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 הוראות בטיחות  .1

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

 עתידי. 

  מדריך זה הוכן עבור כמה וכמה דגמים. יתכן ובמוצר הספציפי שברשותך לא כלולות חלק מן

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

 מעת לעת. 

 הוראות בטיחות כלליות .1.1

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

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

מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. אין לאפשר לילדים לשחק במוצר. אין לאפשר לילדים לבצע 

 פעולות ניקיון ותחזוקה במוצר ללא השגחת מבוגר. 

  פכים לחמים מאוד בעת השימוש. יש להימנע מלגעת בחלקים : מוצר זה וחלקיו הואזהרה

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

  סכנת שריפה. אין לאחסן או להניח חפצים על משטחי הבישול. אזהרה : 

   ת : אם פני השטח של המכשיר סדוקים, כבה את המכשיר בכדי למנוע סכנאזהרה

 התחשמלות. 

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

  מוצר זה מתחמם מאוד במהלך השימוש. יש לנקוט במשנה זהירות שלא לגעת בגופי החימום

 שבתוך התנור. 

  .ידיות המוצר עלולות להתחמם מאוד, אף לאחר שימוש קצר 

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

 הכיריים. ביכולתם לשרוט את אזורי החימום או לגרום להתנפצות משטחי הזכוכית.

  .אין לנקות באמצעות מכשירי קיטור בלחץ גבוה 

   בכדי להימנע משוק חשמלי, יש לוודא שהמוצר כבוי וקר לחלוטין בטרם   :אזהרה

 החלפת הנורה. 

  חלקים בנגישות גבוהה עשויים להתחמם מאוד בעת השימוש. יש להרחיק ילדים זהירות :

 קטנים מהמוצר בעת השימוש. 

  .מוצר זה מיוצר בכפוף לכל תקני הבטיחות והאיכות הבינלאומיים 

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

-מסוכנת. אין לבצע שינויים במפרט הטכני של המכשיר. מגיני כיריים בלתי מורשה עלולה להיות

 תקינים עלולים לגרום לתאונות.



  לפני חיבור והפעלת המוצר, אנא ודא את תנאי האספקה במקום החיבור )סוג ולחץ גז הבעירה, או

 תדר ומתח זרם החשמל(. יש לוודא שאספקת הזרם תואמים את מפרט המוצר כפי שמוצג על

 התווית המצורפת.

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

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

  .אין להרים או להזיז את התנור באמצעות הידית שעל דלתו 

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

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

 הימנע מלנקוש או להכות בזכוכית בידך או באמצעות כלים אחרים. 

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

 השירות, או טכנאי מוסמך בלבד. 

  ל דלת התנור או לשבת עליה בעודה פתוחה. עאין להרשות לילדים לטפס 

 אזהרות התקנה .1.2

  .אין להפעיל את המוצר לפני שהותקן כראוי 

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

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

  ,בעת פתיחת אריזת המוצר, יש לוודא שאינו ניזוק במהלך השינוע אליך. בכל מקרה של נזק או פגם

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

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

 האוויר. אין לחשוף את המוצר לתנאים כגון שמש ישירה, גשם, -יש להגן על המוצר מפני פגעי מזג

 שלג, לחות מוגברת, וכו'. 

 ת לעמוד בטמפרטורה מינימלית יש לוודא שסביבת המוצר )מכשירים אחרים, רהיטים וכו'( מסוגל

 .C°100של 

 בעת השימוש .1.3

  בעת השימוש הראשוני במכשיר יתכן ויעלה ריח מן התנור. זוהי תופעה נורמלית לחלוטין אשר

גופי החימום. לפיכך אנו מציעים שבטרם השימוש את  העוטפיםידי חומרי הבידוד -נגרמת על

דקות. יש לוודא  45הראשוני, הפעל אותו כשהוא ריק )ללא תוכן( בטמפרטורה המירבית למשך 

 שסביבת התנור מאווררת היטב. 

 אדים חמים הנפלטים ממנו הנקוט במשנה זהירות בעת פתיחת דלת התנור בעת או לאחר האפיי .

 עלולים לגרום לכוויה. 

 ין להניח חומרים בעירים או נפיצים בקרבת התנור. א 

  מזון מן התנור, השתמש תמיד בכפפות מגן.בבואך להכניס או להוציא 

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

ות מים. עשויים להתלקח בטמפרטורות גבוהות. היה והתלקח השמן, אין לנסות לכבותו באמצע

 ולכסות את הסיר או המחבת באמצעות מכסה או שמיכת אש. את המוצר במקום זאת, יש לכבות 



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

 שימוש. -המופעל בגז, יש לכבות את ברז הגז הראשי בתקופות ארוכות של חוסר

 אינה נתקת ת המכשיר מזרם החשמל!!  OFFהערה: העברת הבקרים למצב 

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

  בעת הוצאתם, מגשי התנור נוטים כלפי מעלה. יש להיזהר שלא להפיל דברי מזון חמים בעת

 ההוצאה. 

  אין להניח דבר על דלת התנור הפתוחה, מחשש להטיית משקל התנור קדימה או מגרימת נזק

 לדלת. 

 ון, שקיות פלסטיק, נייר, בדים, וכו'( במגירת התנור. לאין להניח חומרים כבדים או בעירים )כגון ניי

 הנחיה זו כוללת כלי בישול בעלי אביזרי פלסטיק )כגון ידיות מפלסטיק וכו'(. 

 לות מגבות או בדים אחרים על התנור או על ידיותיו. אין לת 

  כל פעולת תחזוקה או ניקוי.  יש לוודא שהמוצר כבוי בטרם 

  .אין צורך להסיר את החוגות המותקנות על לוח הבקרה בכדי לנקותו 

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

 הצורך, יש ליצור קשר עם טכנאי מורשה. במידת

 כיצד להיפטר כראוי מהדגם הישן שברשותך

סמליל 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 

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

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

 הגורמים המתאימים בעירך.

 



 התקנה והכנה לשימוש .2

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

 לתקנות ולחוקים המקומיים. 

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

 אחריות משפטית. 

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

על התווית שמופיע  כפי זרם החשמל(. יש לוודא שאספקת הזרם תואמים את מפרט המוצר

 המצורפת.

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

 בטיחות, תקנות מיחזור וכו'. 

 הוראות למתקין .2.1

 הוראות כלליות

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

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

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

 וילונות, וכו'. 

 לעמוד בטמפרטורה מינימלית  יםהמסוגלובקרבת ריהוט ת המוצר אך ורק על משטח יש להתקין א

 . 100℃של 

  .אין להתקין מוצר זה ישירות מעל מדיח כלים, מקרר, מקפיא, מכונת כביסה, או מייבש בגדים 

 התקנת המוצר .2.2
 בהתאם לפירוט להלן: מימדים המתאימיםבמוצר זה מסופק עם ערכת התקנה, וניתן להתקינו בכל חלל 

560/580 min./ max. F (mm) 557 A (mm) 

555 min. G (mm) 550 B (mm) 

590 min. H (mm) 595 C (mm) 

600 min. I (mm) 575 D (mm) 

5/10 min. J/K (mm) 576 E (mm) 
 

 התקנה תחת שיש או משטח עבודה



 

 קירבהתקנת 

 

התנור אל החלל המתאים ע"י דחיפתו קדימה. פתח לאחר ביצוע החיבורים החשמליים, הכנס את  .1

. הדק את הברגים תוך הצמדת הדלת ( ברגים בחורים שבמסגרת2את דלת התנור והברג שני )

 המסגרת אל חלקי העץ של ארונות המטבח שסביבו )ראה איור(. 

 

  משטח עבודה או שישאם התנור מותקן תחת 

קצהו העליון של התנור. יש בין משטח העבודה ובין מ"מ  50של יש להקפיד על מרחק מינימלי  .2

)ראה  מ"מ בין משטח העבודה ובין קצהו העליון של לוח הבקרה 25להקפיד על מרחק מינימלי של 

 איור(.



 
 כאשר:

Worktop משטח העבודה = 

Hob כיריים = 

Oven תנור = 

 

או משטח העבודה ובין מ"מ בין חלקם התחתון של הכיריים  10יש להקפיד על מרחק מינימלי של  .3

 חלקו העליון של התנור. זהו המרחק המינימלי המאפשר תחלופת אוויר מספיקה )ראה איור(. 

 

 חיבור לחשמל ואזהרות בטיחות .2.3

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

 אלו, ובכפוף לתקנות או החוקים הקיימים. 

  .המוצריש להאריק את  

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

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

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

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

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

 בלבד.

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

 קיו החמים של המוצר, ולמנוע את קיפולו או דחיסתו. פעולות אלו יש להרחיק את כבל החשמל מחל

 ימזערו את הסיכון לנזק או קצר חשמלי. 

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

 מ"מ( בהתאם לתקנות הבטיחות. 3של 

  220-240מוצר זה מיועד לעבודה במתח אספקה שלV~380-415 -, וV N~ אם מתח האספקה באזורך .

 שונה, צור קשר עם חשמלאי מוסמך או נותן שירות מורשה. 



  למניעת התחשמלות, יש לחבר את המכשיר לשקע תיקני המצויד בהארקה תיקנית. שימוש בשקע שאינו

את מוארק עלול לגרום התחשמלות. במקרה של ספק התייעצו עם חשמלאי מוסמך. מומלץ לחבר 

 30mAהמכשיר לשקע המוגן במפסק זרם ומפסק פחת )נגד התחשמלות( בזרם דלף של 

 ( יש להבטיח שכבל החשמלH05VV-F.)( מחובר ישירות למוצר )דהיינו, שהוא ארוך מספיק לשם כך 

  .יש להדק היטב את כל נקודות החיבור 

  .הדק את כבל ההזנה אל הצבת המתאימה וסגור את המכסה 

 פיע על קופסת החיווט )ראה איור(מתאר החיווט מו. 

 



 המוצר מאפייני .3

 : יתכן ומראה ואופן פעולת המוצר שברשותך יהיו שונים מהאיורים המופיעים כאן. חשוב 

 חלקי המוצר

 לוח הבקרה .1

 ידית הדלת .2
 דלת התנור .3

 

 
 

 

 

 לוח הבקרה 

 

 העבודה תכניתחוגת בחירת  .4
 שעון עצר )טיימר( .5
 חוגת טמפרטורת התנור .6



 במוצרהשימוש  .4

 אפיה וצלייה  תכניות .4.1
 העבודה תכניתחוגת בחירת 

סובב את החוגה כך שתצביע על הסמליל התואם לתכנית האפייה הרצויה. לפירוט התכניות הזמינות, ראה 

 .צורת העבודה

 טמפרטורת התנורחוגת 

לאחר בחירת תכנית הפעולה, סובב חוגה זו בכדי לקבוע את הטמפרטורה הרצויה. נורת החיווי תאיר כל עוד 

 הרצויה או בעת שמירה עליה. התנור מתחמם בהדרגה לטמפרטורה 

 צורת העבודה

 בתנור שלך יהיו שונות מהמוצגות כאן. והאפשרות הזמינות : יתכן הערה

 ( הפשרהDefrostנורות האזהרה :)  לפעולשל התנור ידלקו והמאוורר יתחיל .

בכדי להפשיר מזון קפוא, הנח את המזון על מגש או רשת בחריץ השלישי 

מלמטה. מומלץ להניח תחת המזון מגש נוסף, בכדי לאסוף את המים בעת 

ההפשרה. תכנית זו לא תבשל או תאפה את מזון, אלא רק תאיץ את 

 הפשרתו. 

 טורבו (Turboמד הטמפרטור :)של התנור ידלקו, וגוף  ה ונורות האזהרה

זו מפזרת את החום תכנית החימום הטבעתי והמאוורר יתחילו לפעול. 

באופן אחיד ברחבי התנור, כך שמזון בכל חלקי התנור יתבשל באופן אחיד. 

 דקות לפני הכנסת המזון.  10-מומלץ לחמם מראש את התנור כ

 

 ( בישול סטטיStaticמד הטמפרטורה ונו :)של התנור ידלקו,  רות האזהרה

וגופי החימום העליון והתחתון יתחילו לפעול. בתכנית זו נפלט חום המיועד 

לחימום או אפיה אחידה של המזון. תכנית זו אידיאלית להכנת מאפים, 

 10-עוגות, פסטה אפויה, לזניה, ופיצה. מומלץ לחמם מראש את התנור כ

 חד בכל פעם. דקות לפני הכנסת המזון, ומומלץ להניח מזון במדף א

 

 ( מאווררFanמד הטמפרטורה ונורות האזהרה :)  של התנור ידלקו, וגופי

החימום העליון והתחתון והמאוורר יתחילו לפעול. תכנית זו מתאימה 

עליון הידי גופי החימום )-על מתבצעבמיוחד להכנת מאפים. החימום 

ומלץ ידי המאוורר, ובכך צולה מעט את המזון. מ-והתחתון( ומתפזר על

דקות לפני הכנסת המזון. אפשרות  10-לחמם מראש את התנור כ

המאוורר וגוף החימום הנמוך אידיאלית לאפיית מזון כגון פיצה בזמן קצר. 

המאוורר מפזר את החום ברחבי התנור באופן אחיד, בעוד גוף החימום 

 התחתון אופה את המזון. 



 ףתנור ידלקו, וגושל ה צלייה )גריל(: מד הטמפרטורה ונורות האזהרה 

הצלייה יתחיל לפעול. אפשרות זו מיועדת לצלייה וקלייה של מאכלים 

בטרם הצלייה, יש לשמן מעט את הרשת העליון. במדף המונחים 

בשמן בכדי למנוע מהמזון להידבק, ולהניח את המזון במרכז הרשת. 

מומלץ להניח מגש נפרד מתחת לרשת, בכדי לאסוף פירורים, שמן, 

דקות לפני  10-ניגר. מומלץ לחמם מראש את התנור כאו שומן 

  הכנסת המזון.

 . C°190-רה, ושטמפרטורת התנור מכוונת לו: בעת הצלייה יש לוודא שדלת התנור סגאזהרה 

 של התנור ידלקו,  תכנית צליה ומאוורר: מד הטמפרטורה ונורות האזהרה

במיוחד  וגוף הצלייה והמאוורר יתחילו לפעול. אפשרות זו מתאימה

לצלייה של מזונות עבים יותר המונחים במדף העליון. בטרם הצלייה, יש 

לשמן מעט את הרשת בשמן בכדי למנוע מהמזון להידבק, ולהניח את 

המזון במרכז הרשת. מומלץ להניח מגש נפרד מתחת לרשת, בכדי 

 לאסוף פירורים, שמן, או שומן ניגר.

 . C°190-רה, ושטמפרטורת התנור מכוונת לגוור ס: בעת הצלייה יש לוודא שדלת התנאזהרה 

 כיוון שעון העצר )טיימר( הדיגיטלי .4.2
 כיוון השעון 

בטרם השימוש בתנור יש לכוון את השעון הדיגיטלי. מיד לאחר חיבור התנור לחשמל, יהבהבו על הצג האות 

A  000והמספר. 

והנקודה שבמרכז הצג תתחיל להבהב.  יופיע, . הסמליל --ו +זמנית על הלחצנים -לחץ בו .1

 

 . - -ו +כל עוד הנקודה מהבהבת, כוון את השעון באמצעות הלחצנים  .2

 

 ללא מגע נוסף, הנקודה תיכבה לאחר מספר שניות.  .3
 

 



 נעילת לחצנים

 MODEשניות ללא שימוש. כדי לפתוח את הנעילה, לחץ  (5לחצני השעון ננעלים באופן אוטומטי לאחר חמש )

 ( שניות. 3למשך שלוש )

 כיוון שעת התראה קולית

לא ניתן לבצע  –. זוהי התראה בלבד 23:59ובין  0:00לכל שעה בין  הקוליתניתן לכוון את שעת ההתראה 

 פעולה בתנור באמצעות כיוון התראה זו. 

 יופיע על הצג.  000יהבהב והמספר  . הסמליל MODEלחץ  .1

 

  .- -ו +כל עוד מהבהב הסמליל, כוון את השעה הרצויה באמצעות הלחצנים  .2

. שנקבעהלאחר מספר שניות, הסמליל יואר באופן קבוע. התנור ישמיע אות התראה בשעה  .3

 

יהבהב על הצג. בכדי לעצור את האות, לחץ על כל  , ישמע אות התראה והסמליל 0-כשיגיע שעון העצר ל

 מקש שהוא. 

 (חימוםאוטומטי )זמן -חציעצר כיוון שעון 

שעות.  10-ל 0ניתן להגדיר מראש זמן אפיה או בישול, אחריו יכבה התנור. ניתן לכוון את התנור לטווח שבין 

 לתנור.  והכן את המזון והכנס

 החימום ואת הטמפרטורה הרצויה.  תכניתבאמצעות החוגות, בחר את  .1
תהבהב.  Aעל הצג. האות  והסמליל  durממושכות עד שיופיעו המילה  MODEלחץ  .2

 

 החימום הרצוי.  משך, קבע את - -ו +באמצעות הלחצנים  .3



 ימשיכו להאיר.  -, ו, Aהשעה הנוכחית תחזור ותופיע על הצג, והסמלילים  .4

יהבהבו. בכדי להפסיק את  -ו A, התנור יכבה וישמיע אות התראה. הסמלילים 0-כשיגיע שעון העצר ל

, ושעון העצר ו, ולחץ על כל מקש שהוא. הסמלילים ייעלמ0האות, סובב את שתי חוגות הבקרה לפוזיציית 

 ישוב למצב ידני. 

 (סיוםאוטומטי )זמן -חציעצר כיוון שעון 

באפשרותך  בשעה מוגדרת מראש.אפשרות זו מפעילה את התנור באופן אוטומטי, כך שהחימום יפסיק 

 שעות מהשעה הנוכחית. הכן את המזון מראש והכנס לתנור.  10להגדיר זמן סיום של עד 

 באמצעות החוגות, בחר את אפשרות החימום ואת הטמפרטורה הרצויה. .1
והשעה הנוכחית  Aעל הצג. האות  והסמליל  endממושכות עד שיופיעו המילה  MODEלחץ  .2

 יהבהבו. 

  קבע את שעת הסיום הרצויה. ,- -ו +באמצעות הלחצנים  .3

 .ימשיכו להאיר -, ו, Aהשעה הנוכחית תופיע שוב על המסך. הסמלילים  .4

 

יהבהבו. בכדי להפסיק את  -ו A, התנור יכבה וישמיע אות התראה. הסמלילים 0-כשיגיע שעון העצר ל

, ושעון העצר וייעלמ , ולחץ על כל מקש שהוא. הסמלילים0האות, סובב את שתי חוגות הבקרה לפוזיציית 

 ישוב למצב ידני. 

 אוטומטי עצר כיוון שעון 

באפשרותך להגדיר באפשרותך להגדיר מראש חימום לזמן קצוב, החל משעה מסוימת ועד שעה מסוימת. 

 לתנור. ושעות מהשעה הנוכחית. הכן את המזון מראש והכנס 10זמן סיום של עד 

 ת הטמפרטורה הרצויה.באמצעות החוגות, בחר את אפשרות החימום וא .1



תהבהב.  Aעל הצג. האות והסמליל  durממושכות עד שיופיעו המילה  MODEלחץ  .2

 

 , קבע את משך החימום הרצוי. - -ו +באמצעות הלחצנים  .3

  ימשיכו להאיר. -, ו,Aנוכחית תופיע מחדש על הצג. הסמלילים ההשעה  .4

יהבהבו.  והסמליל  A. האות והסמליל  endעד שיופיעו על הצג המילה  MODEלחץ  .5

 

 , קבע את שעת הסיום הרצויה. - -ו +באמצעות הלחצנים  .6

דקות לכל  59-שעות ו 23באפשרותך להוסיף משך זמן של החימום לשעה הנוכחית.  משךהוסף את  .7

 היותר. 

ימשיכו להאיר.  -, ו, Aהשעה הנוכחית תופיע מחדש על המסך, והסמלילים  .8

 

כשיגיע שעון משך החימום יחושב והתנור יפעל באופן אוטומטית כך שהחימום יגיע לסופו בשעה שנקבעה. 

יהבהבו. בכדי להפסיק את האות, סובב את  -ו A, התנור יכבה וישמיע אות התראה. הסמלילים 0-העצר ל

 עצר ישוב למצב ידני. , ושעון הו, ולחץ על כל מקש שהוא. הסמלילים ייעלמ0שתי חוגות הבקרה לפוזיציית 

 עוצמת האותכיוון 



 -על  ממושכת לחיצהבאפשרותך לווסת את עוצמת אות ההתראה. בעת הצגת השעה הנוכחית על הצג, לחץ 

תשמיע אות התראה מסוג שונה.  -שניות, עד שיישמע אות. לאחר מכן, כל לחיצה נוספת על  1-2למשך 

סה"כ. בחר את האות הרצוי והימנע מללחוץ על כל כפתור אחר. האות  ת( סוגי אותו3קיימים שלושה )

 שנבחר יישמר לאחר זמן המתנה קצר. 

 אביזרים 4.3
 עמוקהמגש ה

ך המגש העמוק מתאים במיוחד לבישול נזידים שונים. הכנס את המגש לכל חריץ שהוא ודחוף אותו לכל אור

 .התנור

 

 רדודהמגש ה

אורך המגש העמוק מתאים במיוחד לבישול מאפים. הכנס את המגש לכל חריץ שהוא ודחוף אותו לכל 

 .התנור

 

 רשתה

 הרשת מתאימה במיוחד לצלייה או חימום מזון בכלים עמידים לחום. 

 

 : הרשת מתאימה לצלייה או חימום מזון המונחים בכלים שונים, ולא ישירות.אזהרה 



 

 לאיסוף מיםמגש 

אופני שימוש שונים עשויים להביא לעיבוי טיפות מים על צידה הפנימי של דלת התנור. אין זו תקלה בתכנון 

 או בייצור. 

מגש אל  יזלגושניות. מים  20-כוון את התנור למצב צלייה ופתח את דלת התנור. הותר אותה פתוחה כ

 האיסוף.

 שה. יש לבצע ניקוי זה לעיתים קרובות. לתנור להתקרר ונגב את פנים הדלת באמצעות מטלית יב הנח

 



 ניקיון ותחזוקה .5

 ניקיון 5.1

 : כבה את התנור ואפשר לו להתקרר לחלוטין בטרם הניקוי.אזהרה 

 הנחיות כלליות

 ידי היצרן.-בדוק האם חומרי ותכשירי הניקוי מתאימים ומאושרים לשימוש על ,בטרם הניקוי 

  השתמש בתכשירים ללא גרגירים בלבד. אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים, אבקות גסות, צמר

 פלדה, או כלים קשים אחרים, כיוון שאלו עלולים לפגום בגימור התנור. 

  אין להשתמש בתכשירים המכילים גרגרים, כיוון שאלו עלולים לפגום בזכוכית או בחלקים

 מזוגגים בתנור שלך. 

 זק. נטוף יתר של נוזלים, נקה אותם מיידית בכדי להימנע מבמקרה של טפ 

   בלחץ גבוה.לנקות באמצעות קיטור אין 

 ניקוי פנים התנור

 .מומלץ לנקות תנורים בעלי זיגוג פנימי בעודם חמימים מעט 

  שנטבלה במי סבון. לאחר מכן, נגב את התנור באמצעות נקט את התנור באמצעות מטלית רכה

 מטלית יבשה. 

  .יתכן ויהיה צורך בשימוש בתכשירים בכדי להבטיח ניקיון מלא 

 

 ניקוי חלקי הזכוכית

 .נקה את חלק הזכוכית שבתנור לעיתים קרובות 

  .השתמש בתכשיר ניקוי לזכוכית בכדי לנקות את פנים וחוץ הדלת. לאחר מכן, נגב עם מטלית יבשה 

 ניקוי חלקי הנירוסטה )אם זמין(

 שבתנור לעיתים קרובות. נקה את חלקי הנירוסטה 

  נגב את חלקי הפלדה באמצעות מטלית רכה ספוגה במים בלבד. לאחר מכן, נגב באמצעות מטלית

 יבשה. 

   .אין לנקות את חלקי הנירוסטה בעודם חימום משימוש קודם 



   ץ, קפה, חלב, מלח, מים, מיץ עגבניות או לימון להתייבש על מון חוכגאין להניח לחומרים

 ירוסטה. חלקי הנ

 הסרת הזכוכית הפנימית

 כמתואר להלן:הפנימית זכוכית הדלת יש להסיר את בטרם הניקוי, 

. A(. משוך את הדלת החוצה בכיוון xושחררה מן התופסן ) Bף את הדלת בכיוון ודח .1

 
 בכדי להחזיר את הזכוכית הפנימית למקומה:

 

 . B(, בכיוון yומתחת התופסן ) לכיווןדחוף את הזכוכית  .2

 
 .C( בכיוון xאת הזכוכית מתחת לתופסן ) החלק .3



 

 אם התנור בעל דלת זכוכית משולשת, ניתן להסיר את שכבת הזכוכית השלישית באותו האופן. 

 הסרת דלת התנור

 כמתואר להלן: אותה, עליך להסיר התנור תבטרם ניקוי דל

 פתח את דלת התנור. .1

 
 ( לכל אורכו. aבאמצעות מברג, שחרר את תפס האוכף ) .2

 
 , ומשוך אותה אליך בכדי להוציאה. סגור את הדלת כמעט לחלוטין .3

 



 תחזוקה 5.2

 : על תחזוקת המוצר להתבצע בידי נותן שירות מורשה או טכנאי מוסמך בלבד. אזהרה 

 החלפת הנורה 

 : כבה את התנור והנח לו להתקרר לחלוטין לפני ביצוע פעולות תחזוקה.אזהרה 

  הקיימת הזכוכית של הנורה, ולאחר מכן פרק את הנורההסר את כיסוי . 

  עליה להיות עמידה לטמפרטורות עד( הברג את הנורה החדשה למקומהC°300 מפרט הנורה .)

 (.E14, סוג 230V, 15-25 Wattsהחדשה: 

 .התקן מחדש את כיסוי הזכוכית, והתנור מוכן שוב לשימוש 

 במיוחד לשימוש במוצרי חשמל ביתיים. אין היא מתאימה לתאורה. נורה זו מיועדת  



 בעיות נפוצות ושינוע .6

 בעיות נפוצות 6.1

עם נותן שירות מורשה או טכנאי אם לאחר עיון בפרק זה נותרו בעיות ללא פתרון, אנא צור קשר  

 מוסמך.

 פתרון סיבה אפשרית בעיה
אספקת החשמל. ודא שמוצרי חשמל ודא את  הוא אינו מחובר לחשמל התנור אינו נדלק

 אחרים עובדים.

אין חום או התנור אינו 
 מתחמם

 דלת התנור פתוחה
חוגת הטמפרטורה לא כוונה 

 כראוי

 כוון את חוגת הטמפרטורה

נורת התנור )אם זמין( 
 אינה נדלקת

 הנורה נשרפה
אספקת החשמל פסקה או 

 נותקה

 .החלף את הנורה השרופה בהתאם להנחיות 

  תקינות השקע אליו מחובר התנורודא 

 -התנור מחמם באופן בלתי
 אחיד

מדפי התנור אינם ממוקמים 
 כראוי

 ודא את בחירת תכנית החימום והטמפרטורה 

  הימנע מלפתוח את דלת התנור לעיתים
קרובות, אלא אם כן עליך לחמם צדדים שונים 

של דבר מזון. פתיחת הדלת פולטת חום 
נור ופוגעת ומנמיכה את הטמפרטורה שבת

 באיכות החימום. 

כפתורי שעון העצר אינם 
 נלחצים כראוי

ישנן הפרעות או לכלוך בין 
 כפתורי שעון העצר.

דגמי טאץ': ישנה לחות על לוח 
 הבקרה 

 .סלק את ההפרעות או הלכלוך ונסה שנית 

 .נגב את הלחות ונסה שנית 

  .בדוק האם פועלת אפשרות הנעילה 

 המאוורר בתנור )אם זמין(
 רועש בעבודתו

 ודא שהתנור מונח על משטח ישר.   מדפי התנור רוטטים

  ודא שהמדפים או כלי האפייה אינם רוטטים
 או במגע עם הדופן האחורית של התנור.

 

 שינוע 6.2
אם ברצונך לשנע את המוצר, השתמש בחומרי האריזה המקוריים. יש לשים לב להנחיות השינוע המופיעות 

 על חומרי האריזה. יש להדביק לגוף התנור חלקים משוחררים בכדי למנוע נזק. 

 אם אין ברשותך את חומרי האריזה המקוריים, הכן מיכל שינוע המותאם למידותיו החיצוניות של התנור. 



 טכני מפרט .7

 אנרגיה נתוני 7.1

FUJICOM יצרן 

FJ-BI80T  דגם 

 צריכת אנרגיה/חשמל 

  E (kWh)בעומס רגיל

 קבוצת יעילות אנרגיה

E< 0.80 
0.80 < E< 1.00 
1.00 < E < 1.20 
1.20 < E < 1.40 
1.40 < E < 1.60 
1.60 < E < 1.80 
1.80 < E 

  A)יעילות גבוהה(
B                           
C                           
D                           
E                           
F                           

 G )יעילות נמוכה(

0.89הולכה:   
0.79אוויר מאולץ:   

 (kWhריכת אנרגיה/ חשמל )צ

 )ליטר( נפח 65

 קטן
   בינוני

 גדול   ←                        
  

 נפח

48הולכה:   
43אוויר מאולץ:   

 זמן אפייה )דק'(

צריכת אנרגיה / חשמל כאשר החימום אינו  _
 מופעל 

 (cmשטח משטח האפייה ) 1300

 

 

 


