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 ,לקוח יקר

ומתוך כך אנו גאים , שמנו לנו למטרה לייצר מוצרים איכותיים מעבר לכל הציפיות
להציע לך את המוצרים שיוצרו בזהירות במתקנים מודרניים ועברו בדיקות איכות 

 .מחמירות במיוחד

נועד לעזור לך להשתמש במכשיר המיוצר באמצעות הטכנולוגיה המדריך 
 .בביטחון וביעילות מרבית, העדכנית ביותר

קרא בעיון את המדריך המכיל את המידע הבסיסי , לפני שתשתמש במכשיר
צור קשר עם נציג השירות הקרוב . לתחזוקה ולשימוש נכונים ובטוחים, להתקנה

 .המוצרביותר למקום מגוריך לשם הרכבת 
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 הצגת המוצר וגודל המוצר: 1חלק 

 תנור מובנה

 1איור 



 אזהרות: 2חלק 

 .והחזק את חוברת ההוראות במקום נוח לצורך עיון בעת הצורך, קרא הוראות אלה בעיון מההתחלה ועד הסוף, לפני השימוש במכשיר

בזמן שאתה קורא את מדריך . המוסברות במדריך זהייתכן שלמכשיר שלך לא יהיו חלק מהתכונות . מדריך זה משותף ליותר מדגם אחד
 .שים לב לביטויים המכילים מספרים, ההפעלה

 אזהרות בטיחות כלליות

חושיות , ומעלה ואנשים עם מגבלות גופניות 8ילדים בגיל  -
ומנטליות או חוסר ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר 

, בהשגחה או לאחר הדרכה הקשורה לשימוש במכשיר
אסור . בטוחה ולאחר הבנת הסיכונים האפשרייםבצורה 

אסור לתת לילדים לבצע ניקוי או . לילדים לשחק במכשיר
 .אחזקה ללא השגחה

המכשיר והחלקים הנגישים שלו מתחממים : אזהרה -
יש . יש להימנע ממגע בגופי החימום. במהלך השימוש

אלא אם כן הם  8להרחיק מהמכשיר ילדים מתחת לגיל 
 .רצופהנמצאים בהשגחה 

אין לאחסן את מצרכי המזון על : סכנת שריפה: אזהרה -
 .משטחי הבישול

כבה את המכשיר מחשש , אם המשטח סדוק: אזהרה -
 .להתחשמלות



המכשיר לא נועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן חיצוני  -
 .או מערכת נפרדת לשליטה מרחוק

להימנע ממגע בגופי יש . המכשיר מתחמם במהלך השימוש -
 .החימום שבתוך התנור

הידיות המוחזקים לפרקי זמן קצרים , במהלך השימוש -
 .בשימוש רגיל עלולות להתחמם

או בכלי , אל תשתמש בכלי ניקוי גסים הגורמים לשריטות -
גירוד מתכתיים חדים לצורך ניקוי דלת הזכוכית של התנור או 

י השטח מאחר שהם עלולים לשרוט את פנ, כל משטח אחר
 .ולגרום להתנפצות הזכוכית

 .אין להשתמש בקיטור לצורך ניקוי -
ודא שהמכשיר מכובה לפני , מחשש להתחשמלות: אזהרה -

 .החלפת הנורה
חלקים נגישים מסוימים עלולים להתחמם כאשר : זהירות -

יש להרחיק ילדים קטנים . מבשלים בתנור או בגריל
 .מהתנור

להסיר לפני הניקוי את  יש, בכל אפשרויות הניקוי הפירוליטי -
את , את תומכי המדפים, את מדפי התנור, המזון שגלש

 .מדפי המתכת ואת כל האביזרים



 .המכשיר מיוצר בהתאם לכל התקנים והתקנות המקומיים והבינלאומיים החלים -
תחזוקה ותיקון שיבוצעו על ידי טכנאים עבודות . את עבודות התחזוקה והתיקון יבצעו אך ורק טכנאי שירותים מורשים -

 .מסוכן לתקן או לשנות באופן כלשהו את מפרטי המכשיר. בלתי מורשים עלולות לסכן אותך
לבין דרישות ( סוג הגז ולחץ הגז או מתח החשמל והתדר)לפני ההתקנה ודא שקיימת התאמה בין תנאי חלוקת הגז  -

 .תהדרישות עבור מכשיר זה מצוינות בתווי. המכשיר
ואין להשתמש בו לכל מטרה אחרת או , והוא מיועד לשימוש ביתי בלבד, מכשיר זה נועד אך ורק לבישול מזון: זהירות -

 .כמו שימוש מחוץ לבית או בסביבה מסחרית או במקום שבו החדר מחומם, בכל שימוש אחר
 .אין לנסות להרים את התנור במשיכת ידית הדלת -
עליך להיזהר במהלך הניקוי , מאחר שהזכוכית עלולה להישבר. אבטחה האפשרייםננקטו כל אמצעי ה, למען בטיחותך -

 .הימנע מפגיעה בזכוכית או מנקישה עליה באביזרים. כדי למנוע שריטות
סוכני , יש להחליף אותו על ידי היצרן, אם נגרם נזק לכבל החשמל. ודא שכבל החשמל אינו נתקע במהלך ההתקנה -

 .ם מוסמכים כדי להימנע מסכנההשירות שלו או על ידי אנשי
 .אין לאפשר לילדים לטפס על הדלת או לשבת עליה, כשדלת התנור פתוחה -

 אזהרות התקנה
 .אין להפעיל את המכשיר אם לא הותקן במלואו -
היצרן אינו אחראי לנזק כלשהו שעלול להיגרם על ידי הצבה . טכנאי מורשה יתקין את המכשיר ויביא אותו למצב שימוש -

 .ו התקנה לקויה שבוצעה על ידי גורמים בלתי מורשיםלקויה א
אל תשתמש במכשיר וצור קשר , במקרה של פגם. ודא שהוא לא נפגם במהלך ההובלה, בעת הוצאת המכשיר מאריזתו -

עלולים לגרום נזק ( 'וכו... קלקר, מהדקים, ניילון)הואיל והחומרים המשמשים לאריזה . מיידי עם נציג שירות מורשה
 .יש לאסוף אותם ולסלקם באופן מיידי ,לילדים

 .'וכו, שלג, גשם, אין לחשוף את המכשיר להשפעות כמו של שמש. הגן על המכשיר מפני השפעות אטמוספריות -
 .111°Cחייבים להיות עמידים בטמפרטורה של מינימום ( ארונית)החומרים שמסביב למכשיר  -



 במהלך השימוש
לפני הפעלת התנור הפעל אותו ריק , לכן. של התנור ייפלט ריח מחומרי הבידוד ומגופי החימוםבהפעלה הראשונה  -

 .עליך לאוורר היטב את הסביבה שבה הותקן המוצר, בו זמנית. דקות 45בטמפרטורה מרבית במשך 
כדי , רהצעד אחו, בעת פתיחת דלת התנור. המשטחים החיצוניים והפנימיים של התנור מתחממים, במהלך השימוש -

 .תיתכן סכנת כוויות. להימנע שהאדים החמים היוצאים מהתנור לא יפגעו בך
 .אין להניח עליו או בתוכו חומרים מתלקחים או דליקים, כשהמכשיר פועל -

 .השתמש תמיד בכפפות לתנור כדי להוציא תבשיל מהתנור או להחזיר אותו אליו-
אין לשפוך . הם עלולים להתלקח בתנאי חום קיצוניים. או נוזלייםאין להתרחק מהכיריים בעת בישול עם שמנים מוצקים  -

כסה את הסיר או את המחבת במכסה שלהם כדי לחנוק את הלהבה שהתלקחה במקרה . מים על להבות שהתלקחו משמן
 .זה וכבה את הכיריים

כמו . י יהיה כבויהקפד שמתג הבקרה הראש. נתק אותו מהחשמל, אם אין בכוונתך להשתמש במכשיר במשך זמן ממושך -
 .הקפד ששסתום הגז יהיה סגור, כשאינך משתמש במכשיר, כן
 .כשהמכשיר אינו בשימוש( עצירה" )1"ודא שכפתורי הבקרה של המכשיר יהיו במצב  -
 .הקפד שלא לשפוך נוזל חם. התבניות נמצאות בשיפוע כשמוציאים אותן מהתנור -
אתה עלול לגרום לאי יציבות של המכשיר או של . עליה דבראין להשאיר , כשדלת התנור או מגירת התנור פתוחה -

 .המכסה
ברשימה זו (. 'וכו, מטלית, נייר, שקיות פלסטיק, ניילון)אין להכניס למגירה עצמים כבדים או מצרכים מתלקחים או דליקים  -

 (.כמו ידיות)כלולים כלי בישול עם אביזרי פלסטיק 
 .רות על המכשיר או על הידיות שלומטליות כלים או מטליות אח, אל תתלה מגבות -

 במהלך ניקוי ותחזוקה
תוכל לעשות זאת על ידי ניתוק המכשיר מהחשמל או . תמיד כבה את המכשיר לפני ביצוע פעולות כמו ניקוי או תחזוקה -

 .כיבוי המתגים הראשיים
 .אין להסיר את כפתורי הבקרה לצורך ניקוי לוח הבקרה -

מומלץ להשתמש תמיד בחלפים המקוריים שלו ובמקרה הצורך , של המכשיר שלךכדי לשמור על היעילות והבטיחות 
 .לפנות אך ורק לנציגי השירות המורשים שלנו



 הכנה להתקנה ולשימוש: 3חלק 

ל יעמוד בדרישותיך מכ, המיוצר מהחלקים ומהחומרים האיכותיים, פונקציונלי ושימושי, שהוא מכשיר מודרני, תנור זה
המידע . הקפד לקרוא את המדריך כדי לקבל תוצאות מעולות וכדי שלא תיתקל בבעיות כלשהן בעתיד. היבט אפשרי

יש לקרוא . המובא להלן מכיל כללים הנחוצים לקביעת מיקומו הנכון של המכשיר ולביצוע פעולות השירות הנכונות שלו
 .רוא אותםובמיוחד חובה על הטכנאי המציב את המכשיר לק, אותם בעיון

 !פנה לנציג השירות המורשה, להתקנת התנור

 בחירת מקום לתנור. 3.1

הקפד להתייחס להמלצות שלנו המופיעות . קיימות מספר נקודות שיש לשים אליהן לב בעת בחירת המקום לתנור
 !אשר עלולים להופיע מאוחר יותר, להלן כדי למנוע בעיות כלשהן ומצבים מסוכנים כלשהם

', וכו, מטלית, שמן, כמו וילונות, יש לשים לב שאין בקרבת מקום חומרים מתלקחים או דליקים, מקום לתנורבעת בחירת  ■
 .שיכולים להתלקח במהירות

 .91°Cהרהיטים הסובבים את התנור חייבים להיות עשויים מחומרים עמידים בפני טמפרטורות מעל  ■

אין זה מומלץ . מדויקים ועמידים בפני עלייה בטמפרטורה וחומריה חייבים להיות, ממדים הארונית שבה מותקן התנור
ל עלולים להיפגע עקב פליטת "ביצועי המכשירים הנ. להתקין את המכשיר בקרבת מקרר או מקפיא בהקפאה עמוקה

אל , אם קיים חשש שנגרם נזק למכשיר. ודא שלא נגרם לו נזק, לאחר הסרת התנור מאריזתו. החום מהמכשיר
 .ייד לנציג שירות מורשהפנה מ; תשתמש בו



 

 התקנת תנור מובנה. 3.2

 משטח עבודה

מינימום 

 מ"מ 25
כיריים 
מינימום  מובנים

 מ"מ 51

תנור 
 מובנה

פתח את דלת . הכנס את התנור לארונית על ידי דחיפתו קדימה
. ברגים לחורים הנמצאים במסגרת התנור 2התנור והכנס 

הדק את , במשטח העץ של הארוניתכשמסגרת המוצר נוגעת 
 .הברגים

המרחק בין משטח העבודה , אם התנור מותקן מתחת לכיריים
והמרחק בין , מ"מ 51לבין הלוח העליון של התנור יהיה מינימום 

 25משטח העבודה לחלקו העליון של לוח הבקרה יהיה מינימום 
 .מ"מ



 מובנהחיווט ובטיחות של תנור . 3.3

 :במהלך החיווט יש לציית באופן מדויק להוראות המופיעות להלן

אם . 3יש לחבר את כבל אספקת החשמל בהתאם לאיור . יש לחבר את כבל ההארקה דרך הבורג עם סימן ההארקה ■
יש להתקין בתוך מעגל אספקת . פנה מיידי לנציג שירות מורשה, בסביבת ההתקנה אין שקע הארקה המתאים לתקנות

 (.16Aדירוג )מ לפחות "מ 3קוטבי עם מרווח בין מגעים של -שמל מתג ניתוק רבהח

 .אין להשתמש בכבל מאריך. השקע המוארק חייב להימצא בקרבת המכשיר ■

 .כבל אספקת החשמל לא יבוא במגע עם משטח חם של המוצר ■

 .ידי נציג שירות מורשההכבל יוחלף על . הקפד לפנות לנציג שירות מורשה, במקרה של נזק לכבל אספקת החשמל ■

 .H05W-Fיש להשתמש בכבל אספקת חשמל מסוג . החיווט יבוצע על ידי נציג שירות מורשה ■

 .נזק מסוג זה לא יכוסה באחריות. חוטים פגומים עלולים לגרום נזק למכשיר ■

יג שירות פנה מייד לנצ, ל"אם מתח החשמל אצלך שונה מהערכים הנ. 221-241Vהמכשיר נועד לחיבור לחשמל במתח  ■
 .מורשה
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 3איור 



 אזהרות כלליות ואמצעי זהירות. 3.4

את עבודות התחזוקה . המכשיר שלך מיוצר בהתאם להוראות הבטיחות הרלוונטיות הקשורות למכשירים חשמליים ■
עבודות תחזוקה ותיקון המבוצעות בלי לציית לכללים עלולות להיות . והתיקון יבצעו אך ורק טכנאי שירותים מורשים

 .מסוכנות

גופי החימום המחממים את המשטח הפנימי של התנור . המשטחים החיצוניים של המכשיר מתחממים בזמן שהוא פועל ■
. המכשיר כבויחלקים אלה ימשיכו לשמר את החום לפרק זמן מסוים גם אם . חמים במיוחד, וגורמים לפליטת אדים

 .יש להרחיק מהם ילדים. בשום פנים ואופן אין לגעת במשטחים חמים

. יש לכוונן את לחצני הגדרת הפונקציות והטמפרטורות של התנור ולתכנת את קוצב הזמן של התנור, כדי לבשל בתנור ■
 .התנור לא יפעל, ולא

ול להפר את שיווי המשקל של המכשיר או אתה על. אין להניח עליהן דבר, כשדלת התנור או מגירת התנור פתוחה ■
 .לשבור את הדלת

 .נתק את המכשיר מהחשמל כשאינו בשימוש

 .'וכו, אבק, שלג, גשם, אין להשאיר אותו נתון להשפעות של שמש. הגן על המכשיר מפני השפעות אטמוספריות ■



 

 שימוש בתנור: 4חלק 

 לוחות הבקרה 4.1

 תנור מובנה
הבקרה של  לחצני

 קוצב זמן דיגיטלי לחצן התרמוסטט של התנור פונקציות התנור

 נורת תרמוסטט התנור נורת נעילת הדלת

 שימוש בחלק של התנור. 4.2

 :כפתור הבקרה של פונקציות התנור

מוסבר בחלק הבא (. 4איור )כדי שתבחר את פונקציות התנור 
ואת כפתור עליך לכוונון את לחצן בחירת הפונקציות . 1ובטבלה 

. התרמוסטט של התנור יחד לערך הטמפרטורה שברצונך לבחור
 .שלב הפונקציה שבחרת לא יפעל, ולא

 4איור 

 :כפתור התרמוסטט של התנור

הטמפרטורה . כדי שתבחר את כפתור הבקרה של פונקציות התנור
כאשר הטמפרטורה בתוך התנור מגיע . שכווננה מוצגת בתצוגה

ינתק את המעגל ונורת התרמוסטט התרמוסטט , לערך שהגדרת
התרמוסטט , כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת לערך שהוגדר. תכבה

 .יופעל שוב ונורית התרמוסטט תאיר

 5איור 



 שימוש בלחצן הבקרה של פונקציות התנור. 4.3
 

 
 מנורת התנור

 .נורת התנור תידלק ותפעל רק במהלך פונקציות האפייה

 
 פונקציית בישול סטטי

 .גופי החימום התחתון והעליון יתחילו לפעול, תרמוסטט התנור ונורות האזהרה יידלקו
פונקציה זו אידאלית להכנת . פונקציית הבישול הסטטי פולטת חום ומובטח בישול אחיד של המזון בחלק התחתון והעליון

דקות ועדיף לבשל רק על מדף אחד  11-ש את התנור כמומלץ לחמם מרא. לזניה ופיצה, פסטה אפויה, עוגות, מאפים
 .בכל פעם כשמשתמשים בפונקציה זו

 
 פונקציית הפשרה

 .המאוורר יתחיל לפעול, נורות האזהרה של התנור יידלקו
קח את האוכל הקפוא שלך והנח אותו בתנור במדף הממוקם במסילה שלישית , כדי להשתמש בפונקציית ההפשרה

. כדי לתפוס את המים שנצברים בעקבות הקרח שנמס, שתניח מגש מהתנור מתחת לאוכל המופשרמומלץ . מלמטה
 .היא רק תסייע להפשיר אותו, פונקציה זו לא תבשל או תאפה את המזון שלך



 
 פונקציית גריל

 .גוף החימום של הגריל יתחיל לפעול, תרמוסטט התנור ונורות האזהרה יידלקו
הברש קלות את רשת . השתמש במדפים העליונים של התנור, משתמשים בפונקציה זו לצלייה או לקלייה של מאכלים

הנח תמיד תבנית מתחתיו כדי לתפוס כל . והנח אותו במרכז הרשת, המתכת בשמן כדי למנוע את הידבקות המזון
 .דקות 11-מומלץ לחמם מראש את התנור כ. טפטוף של שמן או שומן

 .191°C-דלת התנור חייבת להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מכוונת ל, בעת הצלייה: אזהרה

 
 פונקציית בישול מהיר בגריל

 .הגריל וגוף החימום העליון יתחילו לפעול, תרמוסטט התנור ונורות האזהרה יידלקו
השתמש במדפים . כגון צליית בשרים, יותרמשתמשים בפונקציה זו לטובת בישול מהיר בגריל או לכיסוי שטח גדול 

הנח . והנח אותו במרכז הרשת, הברש קלות את רשת המתכת בשמן כדי למנוע את הידבקות המזון. העליונים של התנור
 .דקות 11-מומלץ לחמם מראש את התנור כ. תמיד תבנית מתחתיו כדי לתפוס כל טפטוף של שמן או שומן

 .191°C-חייבת להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מכוונת לדלת התנור , בעת הצלייה: אזהרה

 

 
 פונקציית טורבו

 .גוף החימום הטבעתי והמאוורר יתחילו לפעול, תרמוסטט התנור ונורות האזהרה יידלקו
לחמם מומלץ . כל המאכלים בכל המדפים יתבשלו באופן אחיד. פונקציית הטורבו מפזרת את החום בתנור בצורה אחידה

 .דקות 11-מראש את התנור כ

 
 פונקציית מאוורר

 .גוף החימום העליון והתחתון והמאוורר יתחילו לפעול, תרמוסטט התנור ונורות האזהרה יידלקו
הבישול מתבצע על ידי גופי החימום התחתון והעליון . פונקציה זו שימושית מאוד לקבלת תוצאות מצוינות באפיית מאפים

 11-מומלץ לחמם מראש את התנור כ. והמאוורר מספק זרימת אוויר שמעניקה למזון תחושה של גריל קלבתוך התנור 
 .דקות



 
 פונקציית גריל ומאוורר

 .גוף החימום של הגריל והמאוורר יתחילו לפעול, תרמוסטט התנור ונורות האזהרה יידלקו
הברש קלות את רשת המתכת . השתמש במדפים העליונים של התנור, צלייהבזמן . הפונקציה אידאלית למאכלים עבים

הנח תמיד תבנית מתחת כדי לתפוס כל טפטוף של שמן . והנח אותו במרכז הרשת, בשמן כדי למנוע את הידבקות המזון
 .או שומן
 .191°C-דלת התנור חייבת להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מכוונת ל, בעת הצלייה: אזהרה

  

 
 פונקציית גריל כפול ומאוורר

 .גוף החימום העליון והמאוורר יתחילו לפעול, הגריל, תרמוסטט התנור ונורות האזהרה יידלקו
גם גוף החימום העליון והגריל . משתמשים בפונקציה זו לזירוז הצלייה של מאכלים עבים ולכיסוי של שטח גדול יותר

הברש קלות את רשת המתכת . השתמש במדפים העליונים של התנור. להבטיח בישול אחידיופעלו יחד עם המאוורר כדי 
הנח תמיד תבנית מתחתיו כדי לתפוס כל טפטוף של . והנח אותו במרכז הרשת, בשמן כדי למנוע את הידבקות המזון

 .דקות 11-מומלץ לחמם מראש את התנור כ. שמן או שומן
 .191°C-להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מכוונת ל דלת התנור חייבת, בעת הצלייה: אזהרה



 
 פונקציית מאוורר וצליית עוף -גריל כפול 

 .המאוורר והשיפוד המסתובב יתחילו לפעול, גוף החימום העליון, הגריל, תרמוסטט התנור ונורות האזהרה יידלקו
גם . כיסוי של שטח גדול יותר וצליית עופות עם שיפוד הצלייה, של מאכלים עביםמשתמשים בפונקציה זו לזירוז הצלייה 

השתמש במדפים העליונים , בזמן הצלייה. גוף החימום העליון והגריל יופעלו יחד עם המאוורר כדי להבטיח בישול אחיד
הנח תמיד . כז הרשתוהנח אותו במר, הברש קלות את רשת המתכת בשמן כדי למנוע את הידבקות המזון. של התנור

מומלץ לחמם . עיין בחלק של אביזרי התנור, לצליית עופות. תבנית מתחתיו כדי לתפוס כל טפטוף של שמן או שומן
 .דקות 11-מראש את התנור כ

 .191°C-דלת התנור חייבת להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מכוונת ל, בעת הצלייה: אזהרה

 



 שימוש במוצר שלך. 4
 

 
 פונקציית ניקוי פירוליטי

 .פונקציה זאת מאפשרת לך לנקות ביסודיות את חלל התנור

 :אזהרה 

: לדוגמא)אל תשאיר שום דבר בתוך חלל התנור . הסר כל כתם קשה וודא שהתנור ריק, לפני שתפעיל את פונקציית הניקוי הפירוליטי •

 .מכיוון שיכול להיגרם להם נזק( 'תבנית עמוקה וכו, תבנית רדודה ,רשתות מתכת

 (.אם יש)הסר את מדפי הרשת מהתנור ואת תומכי המדפים , לפני שתפעיל את פונקציית הניקוי הפירוליטי •

 .ודא שדלת התנור סגורה לפני הפעלת פונקציית הניקוי הפירוליטי •

 .תתחיל לפעולדלת התנור תינעל כשפונקציית הניקוי הפירוליטי  •

עלול להיגרם חימום יתר ונזק . מומלץ לא להשתמש בכיריים אם אלה נמצאות מעל התנור, כאשר פונקציית הניקוי הפירוליטי מופעלת •
 .בשני המכשירים

 .יש להרחיק ממנה ילדים עד שתתקרר. דלת התנור מתחממת, במהלך המחזור של הניקוי הפירוליטי •
 

 ניקוי פירוליטי. השעה ביום מוצגת בתצוגה, בתום תהליך הניקוי הפירוליטי •

 .עמיד בפני טמפרטורות גבוהות, חלל התנור מצופה באמיל מיוחד •
 

במהלך , לבטיחותך. כדי לשרוף את שאריות האוכל 475°C-הטמפרטורה בתוך התנור יכולה להגיע ל, במהלך פעולת הניקוי הפירוליטי •
 .דלת התנור ננעלת באופן אוטומטי, רוליטיפעולת הניקוי הפי

 .דלת התנור תישאר נעולה עד שתא התנור יתקרר, בעת השלמת פעולת הניקוי •

 .מומלץ להסיר את כל שאריות המזון בספוג לח, אחרי הבישול. מאוורר הקירור פועל עד שהתנור מתקרר •

 .מחזור ניקוי פירוליטימומלץ לנגב את התנור בספוג טבול במים חמים אחרי הפעלתו של כל  •

אדים מניקוי תנורים עלולים . זוהי תופעה רגילה; מעט ריח ואדים ייפלטו בגלל השמדת שאריות האוכל, במהלך הפעולה הפירוליטית •
במהלך . לכן כולם צריכים לעבור לחדר אחר עד שהניקוי מסתיים, להיות קטלניים עבור ציפורים ולהפריע לילדים וחיות מחמד במיוחד

יש לאוורר את החדר שבו נמצא התנור בצורה מספקת ודלת המטבח צריכה להיות סגורה כדי למנוע מעבר של ריח , עולה הפירוליטיתהפ
 .ואדים לחדרים אחרים



 חיסכון באנרגיה

 .יש להשתמש בסירים בעלי בסיס שטוח, במהלך השימוש בכיריים החשמליים ■

 .המתאיםבחר כלי בישול בגודל  ■

 .שימוש במכסה יקצר את זמני הבישול ■

 .מזער את כמות הנוזלים או השומן כדי לקצר את זמני הבישול ■

 .הנמך את הטמפרטורה, כאשר הנוזלים מתחילים לרתוח ■

 אין לפתוח את דלת התנור לעתים קרובות במהל
 



 שימוש בתנור 4.4
 שימוש בהםקוצב הזמן של התנור וה/הגדרת התכנת

 בחירת מצב הפעלה ידני
 

  "קוצב זמן"סמל 

המספרים , לאחר חיבור המכשיר לחשמל בפעם הראשונה
לפני שתוכל לבחור . המופיעים בתצוגת קוצב הזמן יהבהבו

עליך להגדיר את , בפונקציית בישול או להגדיר טמפרטורה
כדי לבחור את המצב הפעלה ". הפעלה ידנית"המכשיר למצב 

לחץ על לחצן סימן החיסור או החיבור בלוח הבקרה כאשר , ידנית
 ".1"-פונקציית התנור מכוונת ל

 
  "אוטומטי"סמל הפונקציה  "מדריך הפעלה"סמל 

 הגדרת השעה ביום
השתמש בלחצן סימן החיסור ובלחצן סימן החיבור . עליך גם להגדיר את השעה ביום, לאחר הגדרת התנור להפעלה ידנית

 .את השעה המופיעה בתצוגה כדי לכוון
, שניות לאחר שהשעה תוצג בתצוגה 5. שחרר את הלחצנים סימני החיסור והחיבור, לאחר הצגת השעה הנכונה בתצוגה

 .תוכל להשתמש בתנור

 הגדרת הפונקציה קוצב הזמן
פרק זמן באמצעות תוכל להגדיר . בין אם נבחרה פונקציה של התנור ובין אם לא, תוכל להגדיר את קוצב הזמן בכל עת

 .ותישמע התראה כשפרק זמן זה יחלוף, פונקציית קוצב הזמן
הגדר את פרק הזמן שממנו תרצה שקוצב הזמן ". סמל קוצב זמן"ו 11:11בתצוגה יוצג הערך , "מצב"לחץ פעם אחת על לחצן 

 ".חיבור"ו" חיסור"באמצעות לחצני , יתחיל את הספירה לאחור
סמל קוצב הזמן יופיע בתצוגת . שחרר את לחצני סימני החיסור והחיבור, יעה בתצוגהלאחר ששעת הספירה לאחור הופ

אפשר לקצר או להאריך את הזמן באמצעות לחצני סימני החיסור והחיבור לאחר , לאחר הגדרת שעת הספירה לאחור. השעה
 ".מצב"לחיצה אחת על לחצן 

או " חיבור"או " מצב"ת צליל ההתראה בלחיצה על הלחצנים ניתן להשתיק א. יישמע צליל התראה כשהספירה לאחור תסתיים
 ".חיסור"

 הגדרת הפונקציה משך הזמן
התנור לא ימשיך לחמם עם סיום , אולם. פונקציה זו תאפשר לך להגדיר שעת ספירה לאחור בדומה לפונקציית קוצב הזמן

ורר הפונקציות של התנור כדי השתמש בכפתור בקרת התרמוסטט להגדרת הטמפרטורה ובכפתור ב. הספירה לאחור
לאחר מכן ניתן להגדיר את משך זמן הבישול . סמל ההפעלה הידנית יופיע בתצוגה. לבחור את מצב הבישול הדרוש לך

. 11:11ובתצוגה יוצג הערך , (בתצוגה( משך) durעד שתראה את הכיתוב " )מצב"לחץ פעמיים על לחצן . הדרוש לך
". חיבור"ו" חיסור"באמצעות לחצני , פונקציית משך הזמן תתחיל את הספירה לאחורהגדר את פרק הזמן שממנו תרצה ש

הספירה לאחור תחל מייד . שחרר את לחצני סימני החיסור והחיבור, לאחר ששעת הספירה לאחור הופיעה בתצוגה
צעות לחצני אפשר לקצר או להאריך את הזמן באמ, לאחר הגדרת שעת הספירה לאחור. תופיע בתצוגת הזמן Aוהאות 

 ".מצב"סימני החיסור והחיבור לאחר שתי לחיצות על לחצן 
להשתקת אות . תהבהב וסמל החימום ייעלם Aהאות . יישמע צליל התראה כשהספירה לאחור תסתיים והתנור יכבה

 השמע



או " סימן חיבור"או " מצב"עליך ללחוץ על לחצן . לאחר שנעשה שימוש בפרק הזמן, ולהחזרת התנור למצב הפעלה ידני
 .תיעלם מהתצוגה וסמל ההפעלה הידנית יופיע במקומו Aהאות , "סימן חיסור"

המכשיר ימשיך  ,1אם אינך מסובב את כפתור בקרת התרמוסטט וכפתור בורר הפונקציות של התנור הוא במצב : חשוב
 ".חיסור"או " חיבור"או " מצב"לפעול כשתלחץ על לחצן 

 הגדרת הפונקציה סיום הבישול
אתה בוחר גם , אך במקום לבחור את משך הזמן שאחריו תרצה שהתנור יכבה, פונקציה זו דומה לפונקציה משך הזמן

 .את השעה ביום שבה תרצה שהתנור יכבה
רת הטמפרטורה ובכפתור בורר הפונקציות של התנור כדי לבחור את מצב השתמש בכפתור בקרת התרמוסטט להגד

עד שתראה את הכיתוב " )מצב"לחץ שלוש פעמים על לחצן . סמל ההפעלה הידנית יופיע בתצוגה. הבישול הדרוש לך
End (סיום )ות באמצע, הגדר את השעה ביום שבה תרצה שהתנור יפסיק לבשל. 11:11ובתצוגה יוצג הערך , (בתצוגה

לאחר . והוא יוצג בתצוגה, קוצב הזמן יחשב את משך הבישול על סמך השעה ביום שבחרת". חיבור"ו" חיסור"לחצני 
לאחר הגדרת ". חיבור"ו" חיסור"שחרר את לחצני , שמופיעה בתצוגה השעה ביום שבה אתה רוצה שהתנור יפסיק לבשל

לחצני סימני החיסור והחיבור לאחר שלוש לחיצות על  אפשר לקצר או להאריך את הזמן באמצעות, שעת הספירה לאחור
 ".מצב"לחצן 

תהבהב וסמל החימום  Aהאות . התנור יכבה ויישמע צליל התראה, כשהגיע סיום הבישול בשעה ביום שהוגדרה לסיום
לשם . לאחר שנעשה שימוש בפונקציה סיום הבישול, להשתקת אות השמע ולהחזרת התנור למצב הפעלה ידני. ייעלם

תיעלם מהתצוגה וסמל ההפעלה הידנית יופיע  Aהאות , "סימן חיסור"או " סימן חיבור"או " מצב"עליך ללחוץ על לחצן , כך
 .במקומו

המכשיר ימשיך , 1אם אינך מסובב את כפתור בקרת התרמוסטט וכפתור בורר הפונקציות של התנור הוא במצב : חשוב
 ".חיסור"או " חיבור"או " מצב"לפעול כשתלחץ על לחצן 



 הגדרת הפונקציה שעת ההתחלה ושעת הסיום
 .פונקציה זו תאפשר לך להגדיר שעה עתידית שבה התנור יתחיל לפעול ושעה שבה התנור יכבה

השתמש בכפתור בקרת התרמוסטט להגדרת הטמפרטורה ובכפתור בורר הפונקציות של התנור כדי לבחור את מצב 
ובתצוגה יוצג הערך , (בתצוגה( משך) durעד שתראה את הכיתוב " )מצב"לחץ פעמיים על לחצן . הבישול הדרוש לך

תופיע  Aהאות ". חיבור"ו" חיסור"י באמצעות לחצנ, הגדר את פרק הזמן שבמהלכו תרצה שיבוצע הבישול. 11:11
ובתצוגת קוצב הזמן יוצג הערך , (יוצג בתצוגה( סיום) Endהכיתוב " )מצב"לחץ מייד על לחצן . בתצוגת קוצב הזמן

 ".חיבור"ו" חיסור"באמצעות לחצני , הגדר את השעה ביום שבה תרצה שהתנור יכבה. 11:11
התנור יפעיל את עצמו אוטומטית . כך שהמזון יבושל במשך הזמן שבחרת, התנור יחשב באיזו שעה עליו להתחיל לפעול

התנור יכבה ויישמע צליל , כשהגיע סיום הבישול בשעה ביום שהוגדרה לסיום. לאחר שיגיע לשעה ביום שהוא חישב
לחץ על לחצן , ולהחזרת התנור ל מצב הפעלה ידנילהשתקת אות השמע . תהבהב וסמל החימום ייעלם Aהאות . התראה

 .תיעלם מהתצוגה וסמל ההפעלה הידנית יופיע במקומו Aהאות , "סימן חיסור"או " סימן חיבור"או " מצב"
המכשיר ימשיך , 1אם אינך מסובב את כפתור בקרת התרמוסטט וכפתור בורר הפונקציות של התנור הוא במצב : חשוב

 ".חיסור"או " חיבור"או " מצב" לפעול כשתלחץ על לחצן

 כוונון אות השמע
שלוש פעמים בזמן שכפתור בורר הפונקציות של " מצב"אם תלחץ על לחצן , כשהוא נשמע, לכוונון עוצמת אות השמע

שחרר . ניתן לכוונן את עוצמת הצליל הרצויה, "חיבור"או " חיסור"בלחיצה על לחצן . יוצג בתצוגה L3, "1"התנור במצב 
 .חצן החיסור ואז תוגדר עוצמת הצליל של אות השמעאת ל



 התבשיל

 גריל עליון מאוורר-תחתון עליון-תחתון טורבו
מצב 

תרמוסטט 
(°C) 

מיקום 
 המדף

משך הבישול 
 (בדקות)

מצב 
תרמוסטט 

(°C) 
מיקום 
 המדף

משך 
הבישול 

 (בדקות)

מצב 
תרמוסטט 

(°C) 
מיקום 
 המדף

משך 
הבישול 

 (בדקות)

מיקום 
התרמוסטט 

(°C) 
מיקום 
 המדף

משך הבישול 
 (בדקות)

מאפה 
    25-35 1-2 171-191 35-45 1-2 171-191 35-45 1-2-3 171-191 שכבות

    25-35 1-2-3 151-171 31-41 1-2 171-191 31-41 1-2-3 151-171 עוגה

    25-35 1-2-3 151-171 31-41 1-2 171-191 25-35 1-2-3 151-171 עוגיות
כדורי בשר 

 11-15 4 211          בגריל

    41-51 2 175-211 41-51 2 175-211 41-51 2 175-211 מזון נוזלי

 51-61 * 211 45-61 1-2 211 45-61 1-2 211    עוף

 15-25 3-4 211          נתחי בשר

 15-25 4 211          אומצת בקר
עוגה בשתי 

          31-41 1-4 161-181 תבניות
מאפה בשתי 

          35-45 1-4 171-191 תבניות

 ...בשל עם שיפוד לצליית עוף *



 אביזרים המשמשים בתנור. 4.5

בחותכי , תוכל להשתמש גם במכלי זכוכית, מומלץ להשתמש במכלים המצוינים בטבלה בהתאם למזון שתבשל בתנור
שים לב למידע שמספק היצרן . שניתן למצוא בחנויות, המתאימות לשימוש בתנור שלךבתבניות תנור מיוחדות , עוגות

יש לציית למידע המופיע . בדיוק במרכזה, הנח מכל כזה על רשת הגריל, אם אתה משתמש במכלים קטנים. בעניין זה
 .להלן לגבי מכלים המצופים אמייל

אם המזון הוצא מהמקפיא בהקפאה עמוקה או אם , נוראם המזון המיועד לבישול אינו מכסה לחלוטין את תבנית הת
ייתכן שניתן יהיה להבחין בעיוות צורת , התבנית משמשת לאיסוף הנוזלים המטפטפים מהמזון במהלך פעולת הגריל

זוהי תופעה פיזיקלית רגילה הנוצרת . טיגון/התבנית עקב הטמפרטורות הגבוהות הנוצרות במהלך פעולת הבישול
אין להניח אותם . אין להשאיר תבנית זכוכית או מכל זכוכית בסביבה קרה מייד לאחר הבישול בהם. םבמהלך העברת חו

תבנית הזכוכית או מכל , ולא. ודא שהם מתקררים לאט והנח אותם על מטלית יבשה. על משטחים קרים ורטובים
המגיעה ביחד , ש בגריל על תבניתמומלץ להשתמ, אם בכוונתך להפעיל את הגריל בתנור שלך. הזכוכית עלולים להישבר

החלק הפנימי של התנור לא יתלכלך כתוצאה מהתזות וטפטופים , בדרך זו(. אם המוצר שלך כולל ציוד זה)עם המוצר 
הכנס תבנית לאחד ממדפי הרשת התחתונים כדי למנוע הצטברות , אם בכוונתך להשתמש ברשת גריל גדולה. של שמן
ודאג לכך שהמזון  4או  3השתמש במדף , בפעולת הגריל. הוסף בה גם מעט מים, כדי להקל את הניקוי. של שמן

 .המבושל בגריל לא יידבק אל הגריל

 

משמשת לבישול בגריל או להנחת : רשת מתכת
 .מכלים אחרים עליה שאינם תבנית הבישול

כמו , משמשת לאפיית מאפים: תבנית רדודה
 .פלאן

 .משמשת לבישול נזיד: תבנית עמוקה

 מדף רשת. 5
 מדף רשת. 4
 מדף רשת. 3
 מדף רשת. 2
 מדף רשת. 1

 3איור 

התקן את הרשת בצורה מדויקת על  -אזהרה 
המדף המתאים לה בחלל התנור ודחף אותה עד 

 .הסוף

 4איור 



 

 רשת למניעת התהפכות סירים

הנח אותה , למיקום הרשת בצורה נכונה בחלל התנור •
 .על מדף כלשהו ודחף את הרשת עד הסוף

את הרשת למניעת התהפכות סירים יש להניח בתוך  •
 .חלל התנור

 הסרת מדף המתכת הסרת הלוח הקטליטי

משוך את מדף הרשת 
. כפי שמודגם בתמונה

הרם אותו לאחר שחרור 
 .המהדקים

מכל ( ז)הסר את הברגים 
לוח קטליטי המצופה 

 .באמייל

 התקנת המדפים

 מדף רשת. 5
 מדף רשת. 4
 מדף רשת. 3
 מדף רשת. 2
 מדף רשת. 1



 ניקוי ותחזוקה של התנור: 5חלק 

 ניקוי .5.1

 .נתק את המכשיר מהחשמל. ודא שכל לחצני הבקרה כבויים ושהמכשיר התקרר, לפני שתתחיל לנקות את התנור

יש . שעלולים לשרוט את חלקי התנור המצופים באמייל או בצבעאין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים גרגרים 
אבקות ניקוי , אין להשתמש במשחות קאוסטיות. להשתמש בתכשירי ניקוי בצורת משחה או נוזל שאינם מכילים גרגרים

לי אם כמות רבה מדי של נוז. מכיוון שאלה עלולים לגרום נזק למשטחים, צמר פלדה גס או כלים קשים וחדים, שורטות
אין להשתמש . נקה מייד את הנוזלים שנשפכו.  עלול להיגרם נזק לאמייל, ניקוי שנשפכה על התנור גרמה לצריבה

 .בקיטור לצורך ניקוי התנור

 ניקוי חלקו הפנימי של התנור

תשיג את התוצאות הטובות ביותר אם תנקה את חלקו הפנימי . הקפד לנתק את התנור מהחשמל לפני שתתחיל בניקוי
לאחר . נגב את התנור במטלית רכה ורטובה מעט במי סבון, לאחר שהשתמשת בתנור. התנור כשהתנור חם מעטשל 

ניקוי מלא באמצעות תכשירי ניקוי יבשים . הפעם במטלית רטובה ואז נגב את התנור עד שיתייבש, מכן נגב אותו שוב
והדופן הצדית של המסגרת הפנימית אינה הדופן האחורית , במוצר בעל מסגרות העשויות מאמייל קטליטי. ואבקות

 .מומלץ להחליף אותן כעבור זמן מה, בהתאם לשימוש, אולם. מצריכה ניקוי

 .אין להשתמש בחומרי ניקוי שורטים ואין לפורר את האטם. את אטם הדלת ניתן לנקות בספוג שנטבל במים חמימים *

פנה למרכז השירות הטכני הקרוב למקום מגוריך , ניזוקואם האטמים . בדוק מדי פעם את אטמי הדלת מסביב לתנור *
 .והחלף אותם בחדשים

 תחזוקה ..52

 החלפת נורת התנור

לאחר הסרת המכסה בחלקה . וודא שהוא קר, נתק תחילה את התנור. מומלץ להשאיר פעולה זו לנציג השירות המורשה
שתמצא אצל , C°300-חדשה בעלת עמידות בהכנס במקומה נורה . הוצא גם את הנורה ממקומה, הקדמי של המנורה

 .כעת יהיה התנור מוכן לשימוש. לאחר מכן החזר למקומה את זכוכית המגן של הנורה. נציגי שירות מוסמכים



 שירות והובלה: 6חלק 

 דרישות לפני קריאה לנציג שירות .6.1

 :אם התנור אינו פועל

 .ייתכן שהשעה לא כוונה, בדגמים שבהם מותקן קוצב זמן. הייתה הפסקת חשמל, ייתכן שהתנור מנותק מהחשמל

 :אם התנור אינו מתחמם
 .ייתכן שהחום אינו מותאם למתג הבקרה של גוף החימום של התנור

 :אם הנורה הפנימית אינה מאירה

להחליף אותן על פי תוכל , אם הן פגומות. על החשמל להיות מבוקר אם הנורות פגומות. על החשמל להיות מבוקר
 .ההנחיות המופיעות במדריך

 (:אם החלק התחתון והעליון אינם מתבשלים בצורה שווה)בישול 

 .זמן הבישול ואת ערכי החום על פי המדריך, בדוק את מיקום המדפים

 ".נציג שירות מורשה"פנה ל, אם עדיין יש לך בעיות עם המוצר, מעבר לכך

 מידע הקשור להובלה .6.2

 :זקוק להובלהאם אתה 

. פעל בהתאם לסימני ההובלה המופיעים על הקופסה. שמור את הקופסה המקורית של המוצר והעבר את המוצר ליעדו
 .החל מהמכסים דרך תומכי הסירים ועד לוחות הבישול, מתח סרטי הדבקה על החלקים העליונים של התנור

ליון ולאחר מכן מתח סרט הדבקה במשטחים הצדיים כסה את המכסה הע, הנח נייר בין המכסה העליון ללוח הבישול
 .של התנור

כדי שמדפי הרשת , כך שיתאימו לתבניות, הדבק קרטון או נייר על גבי המכסה הקדמי של הזכוכית הפנימית של התנור
כמו כן הדבק את מכסי התנור לדפנות . והתבניות הנמצאים בתנור לא יגרמו נזק למכסה של התנור במהלך ההובלה

 .דיותהצ

 :אם הקופסה המקורית אינה ברשותך

 .של התנור והקפד שלא ייפגעו( משטחי זכוכית ומשטחי צבע)נקוט אמצעי זהירות בכל הנוגע למשטחים החיצוניים 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יש . הסמל שעל גבי המוצר או האריזה מציין שאין לטפל במוצר זה כפסולת ביתית
כשאתה מקפיד להשליך את . להעבירו לנקודת איסוף למחזור של ציוד חשמלי ואלקטרוני

אתה עוזר למנוע תוצאות פוטנציאליות שליליות לסביבה , המוצר לאשפה בצורה נכונה
. אשר עלולות להיגרם עקב טיפול בלתי הולם בפסולת של מוצר זה, ולבריאות האדם

עם , צור קשר עם העירייה במקום מגוריך ,למידע מפורט נוסף על מיחזור מוצר זה
 .השירות לסילוק אשפה ביתית או עם החנות שבה רכשת את המוצר


