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 ,נכבדים לקוחות

  .בוש חברת של יםתנור רוכשי למשפחת הצטרפותכם עם אתכם מברכים הננו

 זה ומשוכלל חדיש ציוד מפעילים כיצד ולהנחות להסביר נועדו אלה והתקנה הפעלה הוראות
  .ביותר הטובות התוצאות לקבלת

  .רצונכם לשביעות יפעל שהתנור ומקווים ומושלם מהימן מוצר רכשתם כי, משוכנעים אנו

 B/S/H. של מקורית אחריות תעודת לקבל הקפידו :לב שימו

  
  

 !הערה
.בארץ משווקים בהכרח שלא דגמים של רב למספר מתאימה והיא מלועזית מתורגמת זו חוברת
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  הוראות בטיחות חשובות 

אנא קראו בעיון חוברת הוראות התקנה והפעלה 
  .זו

רק לאחר מכן תוכלו להפעיל את התנור 
שמרו על חוברת זו . בבטיחות ובצורה נכונה

או אם אתם , במקום בטוח לכל צורך בעיון עתידי
מסרו להם , מעבירים את התנור לבעלים חדשים

  . את החוברת

 .בדקו אותו היטב, לאחר הוצאת התנור מהאריזה
אל תחברו את התנור , אם מתגלה נזק כלשהו

 ופנו מיד לתחנת השרות הקרובה לרשת החשמל
  ).עיינו ברשימה שבגב החוברת(למקום מגוריכם 

רק חשמלאי מוסמך רשאי לחבר את התנור 
  .לרשת החשמל באמצעות חיבור קבוע

ור לרשת החשמל אינו חיבור שגוי של התנ
  .מכוסה במסגרת האחריות

  . תנור זה מיועד לשימוש ביתי בלבד
יש להשתמש בתנור זה להכנת מזון ומשקאות 

  . בעת הפעולה יש לפקח על התנור. בלבד
  .התנור מיועד לשימוש פנים דירתי בלבד

אין לחבר תנור זה לרשת החשמל באמצעות 
נגנון חיצוני או באמצעות מ) טיימר(קוצב זמן 

  .שליטה מרחוק

 ועל ידי 8תנור זה יופעל על ידי ילדים מעל גיל 
תחושתית או , אנשים הלוקים בנכות פיסית

רק במידה והם , חסרי ניסיון וידע או נפשית
נמצאים בפיקוח או תודרכו על ידי אדם מבוגר 

והם הבינו את כל הסכנות , האחראי לביטחונם
  .הכרוכות בתפעול התנור

אל  .התנורעם  ישחקו ילדים לאהשגיחו ש
 התנוראת  לנקות 8יל תאפשרו לילדים מתחת לג

 בו פעולות תחזוקה אלא אם הן לבצע או
  .תחת פיקוח ותמתבצע

 מרחק בטוחל 8 מתחת לגיל הרחיקו ילדים
  .כבל החשמלומ מהתנור

  !סכנת שריפה
 בתא הבישול נים המאוחסיםפריטים דליק �

 פריטים סנואל תאח.  לעלות באשיםעלול
  . בתא הבישוליםדליק

 עשן נוצראם התנור  את דלת ולעולם אל תפתח
 נתקו והתנורכבו את . חלל הפנימי של התנורב

הנתיך בלוח  את הורידוהחשמל או רשת אותו מ
  .החשמל הדירתי

לעולם אל .  הופך להיות חם מאודתנורה �
התנור כמשטח העליון של בחלק תשתמשו 
 . או שטח אחסוןעבודה

 נייר .עת פתיחת דלת התנור נוצר משב רוחב �
 לבוא במגע עם גוף החימום עשויאפייה 

 פת רופבצורה נייר אפייה ואל תניח. ולהתלקח
   .מקדיםה החימום על אביזרים במהלך

 באמצעות האפייה נייר את להצמיד הקפידו
 רק האפייה בנייר כסו. אפייה תבנית או צלחת
 האפייה לנייר  אל תאפשרו.הנחוץ האזור את

 .האביזרים לשטח מעבר לבלוט

  . מאודהתנור מתחמם �
   "התקנה וחיבור"שימו לב למידע הכלול בסעיף 



 4

הנדרשים  המתייחס למרווחים המינימאליים
 לא חייב להיות מותקן ביחידה התנור. לתנור

  .מותאמת

  !תחשמלותסכנת ה
  .תיקונים שגויים מסוכנים �

בוצעו י התנור והחלפת כבל חשמל פגום ןתיקו
מתגלה אם . על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד

נזק או פעולה לא תקינה של התנור או של 
החשמל רשת  מהתנורנתקו את , כבל החשמל

הורידו את הנתיך , בלוח החשמל הדירתיאו 
והתקשרו , של קו החשמל המזין את התנור

 לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם
  .)עיינו ברשימה שבגב החוברת(

מכשירי חשמל עלול כבלי החשמל של בידוד  �
 בחלקים החמים הוא בא במגע כאשר להימס

אל תאפשרו שכבלי לעולם . התנורשל 
 במגע ים יבואו חשמלייםמכשירשל  החשמל

 .התנורעם החלקים החמים של 

החודרת למערכות החשמליות של לחות  �
אין .  לגרום להתחשמלותה עלולהתנור

ץ גבוה או  ניקוי בלחמכשירילהשתמש ב
  .ניקוי בקיטורמכשירי 

החודרת למערכות החשמליות של לחות  �
על לעולם .  לגרום להתחשמלותה עלולהתנור
. חריגים לחום או לחות התנור את תחשפו

 .  השתמשו בתנור בתוך הבית בלבד

לעולם .  פגום עלול לגרום להתחשמלותתנור �
 התנורנתקו את .  פגוםתנור אל תפעילו

, בלוח החשמל הדירתיהחשמל או רשת מ
הורידו את הנתיך של קו החשמל המזין את 

והתקשרו לתחנת השרות הקרובה , התנור
  .למקום מגוריכם

 !סכנת כוויות

  . מאודהתנור מתחמם �
 במשטחים הפנימיים של תא לעולם אל תגעו

 לתנור תמיד ואפשר. בגופי החימוםהבישול או 
 .הרחיקו ילדים במרחק בטוח. להתקרר

 מתחממים התנור של ים נגישםמשטחי  �
הרחיקו .  במשטחים חמיםאל תגעו. מאוד
 . מהתנורילדים

 והשתמש.  מאודמתחממיםכלים ואביזרים  �
 הוציא למבודדות לחום כדיתמיד בכפפות 
  . תא הבישולמתוך  בישולאביזרים או כלי

 הבישול בתא להתלקח יםעשוי אלכוהול אדי �
  .חםה

מויות כ יםהמכיל לעולם אל תבשלו מתכונים
 אלכוהול בעלי תכולת משקאות גדולות של

 כמויות קטנות שלב  רקוהשתמש .גבוהה
 ופתח .גבוהה אלכוהול בעלי תכולת משקאות
 .בזהירות התנור את דלת

 !כוויותסכנת 
אדים , תנורה  את דלתם פותחיםכאשר את �

  את דלתופתח .לפרוץ החוצה עשויים חמים
  .טוחמרחק בל הרחיקו ילדים .בזהירות התנור

אדים  עלולים ליצור החם בישולה בתא מים �
 בישולה לתוך תא מים אל תשפכולעולם . חמים
 .החם

 ! פציעהסכנת
 להתפתח העלול תנורה דלת זכוכיתב יטהשר �
 עזרי ,זכוכיתל תמגרדב אל תשתמשו. סדקל

 .בתכשירי ניקויאו  ,שוחקים חדים או ניקוי

 פעולות העלולות לגרום נזק לתנור �

 !זהירות
  בישולכלי או אפייהנייר , רדיד אלומיניום, זריםאבי �

 אביזרים על רצפתאין להניח : בישולה תא על רצפת
 בישול עםה תא רצפת לכסות את ואין בישולה תא

  .נייר אפייה  אורדיד אלומיניום שלכלשהו סוג 
מוגדרת  אם הבישול תא רצפתכלים על  אין להניח

הדבר יגרום . C500 -שמעל לטמפרטורה 
 ולא יהי צלייההו אפייהה  זמני.חממות יתרלהת
 .עלולה להינזק האמיילוציפוי  ניםנכו

 לתוך תא מים אל תשפכו: מים בתא הבישול החם �
להיווצרות   יגרוםהדבר .חם כאשר הוא הבישול
לציפוי   לגרום נזקעלולים טמפרטורהה שינויי .קיטור
 .האמייל

 תאב לחים מזון אל תאחסנו מוצרי: מוצרי מזון לחים �
 נזק .במשך תקופה ארוכה סגור כאשר הוא הבישול
 .אמייל להיגרם לציפוי העלול

 ותעסיסי פירות עוגותאפיית  בעת:  פירותצימי �
יתר על  אפייהה מגש  אתאל תעמיסו, במיוחד
עלול  האפייה מגשמ נוטףה מיץ פירות .המידה

 ,במידת האפשר. םניתן להסיר שלא כתמים שאירלה
 . יותרמוקע תכליתי-רב גשמב השתמשו

 אפשרו לתא הבישול: פתוחה דלתהתנור עם  קירור �
 תנורה  דלתכאשרגם  .רק עם דלת סגורה להתקרר

המטבח  יחידות לוחות החזית של , מעט פתוחה
  .נזק להילאורך זמןעלולות  סמוכותה
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 אטם דלת אם: מאד מלוכלך תנורה אטם דלת �
  כראוייסגרלא ת דלת התנור ,מאד מלוכלך התנור
 של יחידות החזיתלוחות . בפעולה התנור כאשר

  תמיד אתרושמ .עלולות להינזק סמוכותהמטבח ה
 .נקיבמצב  תנוראטם דלת ה

  להניח  לעמוד או אין: נשיאה כמשטח תנורדלת ה �

 לתלות אין. היא פתוחהכאשר  על דלת התנור חפצים
 .דלת התנור חפצים על

 התנוראת  קלהחזי לשאת או אין: התנור נשיאת �
אינה  ידית הדלת. ידית הדלתב באמצעות אחיזה

הכבד של התנור ועלולה  משקלאת ה לשאת יכולה
  .להישבר

  
  

  התקנה וחיבור

 יציב ומאוזןעבודה  על משטח התנור  אתיבו הצ
וודאו ). הרצפה מ מעל"ס 85 לפחותבגובה של (
 האחורי התחתון  ובחלקבחלק העליון אוורורה חריציש
 יש לשמור על קיום מרווחי האוורור .מוייחס לא

  .המפורטים בשרטוט שלהלן יםליאהמינימ

   
  

  !סכנת שריפה 
התנור של  החלק האחורימ המשתחררים קיטוראדי 
  דליקיםחומריםבקירות המצופים  .מאוד חמים

ציפויי  .לעלות באש עלולים )'טפטים וכו, אריגים(
  .C900 חותשל לפ עמידים בחום חייבים להיות הקירות

 המרווח כך שפיני, לקיר ישירותיש לדחוף את התנור 
  .יגעו בקיר

  

  
ויש לחברו לקו חשמל  ,I  מסוגלתנור זה סיווג הגנה

    .המוארק בהארקה תקנית

חברו את התנור לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית 
לפני חיבור התנור לרשת  .A10ומוגן בנתיך של לפחות 

ה הנקוב בתווית הנתונים וודאו שמתח ההפעל, החשמל
  .230V~50Hz: תואם למתח רשת החשמל בארץ

מומלץ לחבר את התנור לקו , להגברת בטיחותכם
ממסר (חשמל המוגן בממסר זרם דלף נגד התחשמלות 

  .mA30בזרם דלף של ) פחת

שקע חשמל או החלפת כבל חשמל חייבת התקנת 
תקע , לאחר ההתקנה. להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך

  . בכל עתנגישלהיות חייב  החשמל של התנור
צעות כבל אין לחבר את התנור לרשת החשמל באמ

. מאריך או שקע מפצל המיועד למכשירי חשמל נוספים
  .לשריפה רוםגעלול ל  יתרעומס

  

  
  
  

  
  
  
  
  

 מ" ס30. מינ

  .מינ
 מ" ס10

  .מינ
 מ" ס10
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  התנור החדש שלכם
תוכלו  .החדש שלך התנור אודותללמוד  תוכלובסעיף זה 

 ובקרי ההפעלה לוח הבקרהלמצוא כאן הסברים לגבי 
  .והאביזרים שלו הבישול תא על  ומידע,הפרטניים

 
  הבקרה לוח

 .התנור של הבקרה לוח של מופיעה סקירה  סעיףבסעיף
ייתכן שוני מסוים . הוראות אלו מיועדות למספר דגמים

  .   בחלק מהפרטים

  
  תיאור

  נורית חיווי פעולה  1
  )טיימר(קוצב זמן   2
  בורר הטמפרטורה  3
  נורית חיווי פעולת התרמוסטט  4
  )התקן מיוחד(לחצן שיפוד מסתובב   5
  ר מצבי הפעולהבור  6

  כפתורי הבקרה
כדי לנעול . כפתורי הבקרה השקועים נשלפים החוצה

לחצו עליהם , אותם פנימה או לשלוף אותם החוצה
  . כשהם במצב כבוי

  בורר מצבי הפעולה 
  . מצבי הפעולה להגדרת סוג החימוםרבבורהשתמשו 

  שימוש  הגדרה
ונתחי בשר  אפייה, עוגותל  תחתון/ חימום עליון

) צייד או בקר, למשל( רזים
 נפלט החום. במפלס אחד

  .מלמעלה ומלמטה אחידופן בא
טוסט , נקניקיות, יקיםילצליית סט    גריל

כל האזור מתחת לגוף . ונתחי דג
  .חימום הגריל מתחמם

התקן (שיפוד מסתובב  
    .לצלי ועופות): מיוחד

  הטמפרטורהבורר 
הגדירו את הטמפרטורה או הגריל באמצעות בורר 

  . הטמפרטורה

  משמעות  הגדרה
I  ינו מחמםהתנור א  מצב כבוי.  

טווח  50-250
  הטמפרטורות

  .C0 - טמפרטורת תא הבישול ב

  .הגדרת ההספק לגריל   הגדרת הגריל  250

. נורית חיווי פעולת התרמוסטט מוארת כשהתנור מתחמם
  .הנורה כבית בעת ההפוגות בחימום

  )טיימר(קוצב הזמן 
של בישול זמן תוכלו להשתמש בקוצב הזמן כדי להגדיר 

  . התנור כבה אוטומטיתבסיומוש,  דקות120עד 

  משמעות  הגדרה
  .התנור כבוי  מצב כבוי

סיום זמן   0
  הבישול המוגדר

נשמע צלצול בסיום זמן 
  .הבישול המוגדר

  .זמן הבישול בדקות  זמן הבישול 30-120

  הפעלה ידנית  

  .התנור כבוי
התנור מתחיל לחמם מיד 
  .לאחר הגדרת הטמפרטורה

  .קוצב הזמן כבוי

על תסובבו את הכפתור מעבר .  דקות120 - ים מעצור בקי
  .נורית חיווי הפעולה מוארת, כשתנור מופעל. למעצור זה

  )התקן מיוחד(מסתובב השיפוד הלחצן 
  . לחצן זה מיועד להפעיל ולכבות את השיפוד המסתובב

  משמעות  הגדרה

  
שיפוד ה
 מסתובב מופעלה

  .לצלי ועופות

השיפוד   
  המסתובב כבוי

   

  יזריםאב
  . מפלסי גובה שונים3 -את האביזרים תוכלו להכניס ב

החליקו את מדף הרשת , בעת צליית נתח עבה בודד
אחרת המזון עלול לגעת בגוף חימום , 2למפלס גובה 

  .הגריל

  
לאחר . האביזרים עלולים להתעוות בעת שהם מתחממים

  . העיוות נעלם מבלי להשפיע על תפקודם,שהם מתקררים
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  תכליתי- מגש רב
, דברי מאפה,  לחותעוגותל

. גדול צליו קפואותארוחות 
בו  ניתן גם להשתמש

  בעתלקליטת שומן הנוטף
  .הרשת על מדף הישיר צלייה

  

  מדף רשת
 ,תבניות לעוגה ,לי בישוללכ

  .קפואות וארוחות גריל, צלייה
 הרשת מדף החליקו את
 הידיתכשתפס  לתוך התנור
  .דלת התנור מופנה כלפי

 

  

  יתיד
פעולה . להוצאת מדף הרשת

באמצעות הכנסת זו נעשית 
הידית לתוך התפס שבמדף 

  .הרשת

  

  שיפוד מסתובב
  )אביזר הנרכש בנפרד(

  .לצלי וצליית עופות

    

  לפני השימוש בתנור בפעם הראשונה
י לגבי הפעולות בטיחותמידע  תמצאו, בקטע זה

שעליכם לבצע בתנור לפני הכנת מזון בפעם 
  . הראשונה

  חימום התנור
 את התנור חממו, התנור החדש ריח כדי להסיר את
במצב אידיאלי של שעה   במשךרווסג כאשר הוא ריק
בדקו  .C2000טמפרטורה של ב תחתון /חימום עליון

מחומרי  שאריותבתא הבישול  לא נותרו  כיוודאו
   .האריזה

 סובבו את בורר מצבי הפעולה למצב חימום .1
  .תחתון /עליון

להגדיר את כדי  טמפרטורהה בורר ובבו את ס.2
  .C2000 -ל הטמפרטורה

  . דקות60 -ל  הגדירו את קוצב הזמן.3
  .התנור ייכבה, לאחר כשעה

  אביזריםה ניקוי
 אותם נקו, בפעם הראשונה באביזרים לפני השימוש

  .  רכהכלים  חמים ומטלית  סבוןמיתמיסת עם  ביסודיות

  
  

  הגדרת התנור
 תנוראת ה  להגדירתוכלו שבהן נות דרכים שוקיימות
החימום את סוג  ניתן לבחור כיצד הסברים להלן .כםשל
  . הרצוייםגרילה או הטמפרטורהו

  טמפרטורהוה חימוםה סוג
  .C1900 -  בתחתון /חימום עליון: דוגמהל
  .חימוםוהגדירו את סוג ה מצבי הפעולהבורר  סובבו את .1

  
  אתלהגדירכדי  טמפרטורהה בורר השתמשו ב.2

  .הטמפרטורה

  

  . הפעילו את התנור בסיבוב קוצב הזמן למצב ידני .3

  
  .להתחמם תחילי התנור

  כיבוי התנור
  .0 כבוי סובבו את קוצב הזמן למצב

  שינוי הגדרות
 בכל עת ניתן לשנות טמפרטורהואת ה חימוםה סוגאת 

   . בסיבוב הבורר המתאים

  בישולה זמן
 בשיל שלכםשל הת זמן הבישול ניתן להגדיר את

 התנור, מסתיים זמן הבישול כאשר .קוצב הזמן באמצעות
 להפריע תצטרכו שלא כך, באופן אוטומטי עצמואת כבה מ

לא יכול  הבישול זמן.  התנורולהמתין לכיבוי לעצמכם
  .חרוג מהזמן המוגדרלבטעות 

  . דקות45 של בישול זמן: דוגמהל
  .חימוםה  את סוגמצבי הפעולה והגדירו בורר  סובבו את.1
  .הטמפרטורה  אתוהגדירו טמפרטורהה בוררסובבו את  .2
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אל : עד המעצורהשעון בכיוון  סובבו את קוצב הזמן. 3
  .למעצור תסובבו אותו מעבר

  
  .הנדרש זמן הבישול עד לאחר מכן סובבו אותו חזרה. 4

  
  . לפעולתחילי התנור

  זמן הבישול בסיום 
 גיעי קוצב הזמן. יפסיק לחמם תנורה. יישמע צלצול

  .I למצב הטמפרטורה בורר סובבו את .0 ב כבוילמצ

  זמן הבישול שינוי
ולאחר  עד המעצור בכיוון השעון סובבו את קוצב הזמן

  .חדשה בישולה חזרה לזמן מכן

   זמן הבישולביטול
  .0  כבויסובבו את קוצב הזמן למצב

  ) מיוחדהתקן( השימוש בשיפוד המסתובב
 בישולתוצאות  עם מסתובבהשיפוד תוכלו להשתמש ב

נתחי בשר מגולגלים  , של נתחי בשר כמו למשל מצוינות
  .אחידבאופן  היטב נצלה הבשר .ועופות )רולדות(

  הנתחים הכנת
על השיפוד  שפדו את הנתחים ככל שניתן במרכז

 באמצעותמשני הצדדים  ואבטחו אותם, המסתובב
  .דוקרני האחיזה

 לצליית. בחוט קשירה לקשור את נתח הבשר  גםתוכלו
 הירכייםו גבל מתחת קצוות הכנפיים  אתרוקש ,עוף
 נקבו. השחמת יתר  מהםתמנע פעולה זו .הגוף כנגד

 כדי לאפשר הכנפיים בחלק התחתון של את העור
  .לטפטף החוצה לשומן

  השיפוד המסתובב לתנור הכנסת

  !כוויות סכנת
 הפנימיים של במשטחים אל תגעו . מאודהתנור מתחמם

  .גופי החימום או הבישול תא
מרחק ל הרחיקו ילדים. להתקרר לתנור אפשר תמיד

  . מהתנורבטוח
  :כדלקמן השיפוד  אתיסוהכנ

 ים משתמשכשאתם רק השיפוד המסתובב אתחברו  .1
   אם. לתנור) מבודדות( כפפות חובשים או במגבת

 תכליתי- המגש הרבאת  הניחו, חומם מראש התנור
  .הבישול בתא על הרצפה

 של השמאלי בצד יםאת התומך לתוך החור מקמו .2
  .תכליתי-המגש הרב

 לתוךתובב סמההשיפוד  קצה אחד של יקוהחל .3
  .הבישול של תא בדופן הימנית השקוע המתאם

  .התומך על השמאלי את הקצה יחוהנ  .4

  
  מסתובב שיפודהפעלת ה
   .לוב מצב הגריל בשימסתובב השיפוד ב והשתמש

 מצבוהעבירו אותו למסתובב השיפוד ה לחצו על לחצן
  .מופעל 

  .השיפוד המסתובב יתחיל להסתובב

  כיבוי השיפוד המסתובב
  .השיפוד המסתובב על לחצן ובשחצו ל

  .להסתובב יפסיקמסתובב ה השיפוד
  .את התנור כבו

  השיפוד המסתובב הסרת

  !סכנת השריפה
 עשויים אדים חמים, התנור  את דלתם פותחיםכאשר את

  .לפרוץ החוצה
מרחק ל הרחיקו ילדים .הירותבזהתנור   את דלתופתח
  .בטוח

  !כוויות סכנת
  תמידוהשתמש . מאודמתחממים  בישולכליו אביזרים
 כלי או אביזרים כדי להוציא תנורמבודדות לבכפפות 
  .הבישול תאמ בישול
  :כדלקמןמסתובב השיפוד ה  אתירוהס

  אתימוהרבזהירות . התנור את דלת בזהירותפתחו  .1
  .תכליתי-הרבהמגש התומך של ממסתובב השיפוד ה

 מתאםמהמסתובב השיפוד ה את בזהירותמשכו  .2
  .והוציאו אותו מתא הבישול בדופן התנור השקוע

  .תכליתי- הוציאו את המגש הרב .3
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  טיפול וניקוי
 לחלוטין נקי  יישארכםשל תנורה, טוב ניקויו טיפול עם
 להלן .בצורה מושלמת במשך שנים רבות תפקדוי

  .בצורה נכונה תנוראת  נקותול תחזקכיצד ל הסברים

  !כוויות סכנת
 הפנימיים של במשטחים אל תגעו . מאודמתחמם התנור
תנור ל  תמידואפשר. גופי החימום או הבישול תא

  .מרחק בטוחל הרחיקו ילדיםו, להתקרר
 :הערות �
 .את התנור מרשת החשמלנתקו , הניקויתחילת פני ל �
ש שימומ יםנגרמ התנור חזיתבגוון  הבדלים קלים �

 .ומתכת פלסטיק, זכוכית כמו, שונים בחומרים
העלולות  בטמפרטורות גבוהות מאוד נאפה אמייל �

 רגילה זאת תופעה .לשינויים קלים בגוון הצבע לגרום
 םמגשי קצוות .התנורביצועי   עלה משפיעשאינה
 ,כתוצאה מכך .אמיילמצופים לחלוטין בלא  דקים
 לא אולם .םימחוספס  להיותםיעלולאלה  קצוות
 . קורוזיהמפני הגנהה תיפגע

 תכשירי ניקוי
כתוצאה  לא נפגעו משטחים שוניםכי  כדי להבטיח

  .עיינו היטב בטבלה ,בתכשירי ניקוי לא מתאימים משימוש
 :אין להשתמש

 ,שוחקים חדים או  ניקויבתכשירי �
  ,תכשירי ניקוי עם תכולת אלכוהול גבוההב �

 ,כריות קרצוף קשיחות או ספוגיות ניקויב �
 .ירי ניקוי בלחץ גבוה או מכשירי ניקוי בקיטורמכשב �

  . שטפו היטב מטליות ניקוי חדשות, לפני השימוש

  תכשירי ניקוי  האזור
  .השתמשו במי סבון  חזית התנור

 במטלית ייבשוו כליםל מטליתב נקו
 .רכה
 ניקוי בתכשירי להשתמש אין

 במגרדת או לזכוכית
  .שהוא סוג מכל לזכוכית

 :לזכוכית קויני תכשיר  חלון הדלת
 להשתמש אין .רכה במטלית נקו

  . זכוכיתבמגרדות
  :מי סבון חמים או תמיסת חומץ  תא הבישול

  .נקו במטלית לכלים
, אם קיימים שאריות לכלוך רבות

השתמשו בכרית קרצוף מנירוסטה 
השתמשו . או בתכשיר לניקוי תנורים
  .בו רק כשתא הבישול קר

  אטם
  אל תסירו אותו

 :חמים סבון מי
  .אל תשפשפו. כלים במטלית נקו

 :חמים סבון מי  אביזרים
 או רכה כלים במטלית נקוו השרו

    .במברשת
  

  

  איתור תקלות
לפני . הסברים פשוטים  ישלתקלות, לעיתים קרובות

ייתכן  .שלהלן בטבלהעיינו , שתפנו לשירות התיקונים
  .כםעצמכוחות ב את התקלה לתקן ושתוכל

  טבלת תקלות
נו עיי, משביעות את רצונכםלא  וצאות הבישולת אם

 שם תמצאו ,"שלנו הבישול בסטודיו עבורכם נבדק" בפרק
   .אלתוריםועצות לבישול  שפע של

  מידע/פיתרון  הגורם האפשרי  הבעיה
תקע החשמל אינו 
  .מוכנס לשקע בקיר

הכניסו את תקע 
  .החשמל לשקע בקיר

התנור אינו 
  .פועל

כשירי מבדקו ששאר   .הפסקת חשמל
  . פועליםהמטבח

התנור אינו 
  .מתחמם

אבק הצטבר בין 
  .המגעים

סובבו מספר פעמים 
קדימה ואחורה את 

  .כפתורי הבקרה

  !התחשמלות סכנת
התנור והחלפת כבל חשמל  ןתיקו. מסוכנים שגויים תיקונים
מתגלה אם . יבוצעו על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד פגום

, תנור או של כבל החשמלנזק או פעולה לא תקינה של ה
, בלוח החשמל הדירתיהחשמל או רשת  מהתנורנתקו את 

, הורידו את הנתיך של קו החשמל המזין את התנור
   .והתקשרו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם
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  שרות לאחר המכירה
 שלכם המכשיר אם לרשותכם עומד שלנו הלקוחות שירות
 עבורכם הנכון תרוןהפ את תמיד נמצא אנו .לתיקון זקוק
  .שלנו השירות טכנאי של מיותרים ביקורים למנוע כדי וזאת

  FD מספרו E מספר
 מספר המוצר את ציינואנא , הלקוחות לשירות פנייה בעת
 שנוכל כך) FD(ואת המספר הסידורי E)   מספר (שלכם
 לוחית .שלכםהנוגע לתנור  המידע כל את לכם לספק

 הימני בצדה מוקמתמ אלה מספרים המכילה הנתונים
 המספרים את לרשום לכם ממליצים אנו. התנור דלת של

בטבלה  הלקוחות שירות של הטלפון מספר ואת האלה
  .הצורך בעת זמן לחסוך כדי ,שלהלן

  FD' מס  EN' מס
    

     שרות לאחר המכירה
  

 כל את למצוא תוכלובכריכה האחורית של חוברות זו 
או , תחנות השרות ברחבי הארץ של והטלפונים המידע

  *.2220: התקשרו למוקד השרות הארצי בטלפון

 סמוכים ולהיות , היצרן של מומחיותו על לסמוך תוכלו
 מיומנים שירות טכנאי ידי-על יבוצע התיקון כי ובטוחים
  .לתנור שלכם מיועדיםה מקוריים חילוף חלקי באמצעות

  
  

  עצות לחסכון באנרגיה והגנת הסביבה
 באנרגיה לחיסכון מועילות עצות למצוא תוכלו זה בסעיף
בצורה נאותה את  להשליך כיצדו, והצלייה האפייה בעת
    . הישן שלכםהתנור

  באנרגיה חיסכון
 או במתכון מצוין אם ורק אך התנור אתמראש  חממו �

 .שיש לבצע חימום מראש, שבחוברת בטבלה
מצופות בלכה  אפייה בתבניות להשתמש מומלץ �

 את קולטותהן , אמיילכהות מ בתבניות או שחורה
 .יותר טוב החום

 בזמן התנור דלת תמפתיח ניתןש ככל הימנעו �
 .הצלייהאו  ההאפיי ,הבישול

 בזו אותן לאפות מומלץ ,עוגות מספר לאפות תרצו אם �
 זמן את תקצר זו פעולה .חם עדייןבעוד התנור , זו אחר

 לתנור להכניס גם תוכלו .השנייה העוגה של האפייה
  .זו ליד זו מונחות כשהן אפייה תבניות שתי במקביל

 את לכבות תוכלו, ממושכים בישול זמני של במקרה �
 החום את ולנצל הבישול סיום לפני דקות 10 התנור
 .הבישול תהליך את לסיים כדי בתנור שנאגר

  
 לסביבה ידידותית השלכה
 לסביבה ידידותי באופן האריזה חומרי את השליכו

למידע נוסף . בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה
פנו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת 

  .הסביבה

לדרישות התקנה האירופאית  תנור זה מותאם 
2002/96/EC לסילוק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה 

 הנחיות תמספק התקנה ). WEEE(ישנים 
 חשמל מכשירי של ומחזור לאיסוף ברורות

    . ישנים ואלקטרוניקה

  
  

  נבדק עבורכם בסטודיו הבישול שלנו
 ואת נבחרים מתכונים של מגוון למצוא תוכלו בפרק זה

 סוג את בפניכם נציג אנו .עבורםאליות האידי ההגדרותו

 ביותרהמתאימה  הטמפרטורה אתו הרצוי החימום

 האביזרים לגבי מידע כאן למצוא תוכלו .למתכון

 המומלץ הגובהמפלס  מידע לגביו לשימוש המומלצים
 בישול לכלי בנוגע עצות לקבל תוכלו ,בנוסף .עבורם

 .ההכנה ושיטות

  הערות
 כלי להכנסת מתייחסים בטבלאות מצויניםה הערכים �

 .וריק קר התנור כאשר לתוך תא הבישול הבישול
 כאשר ורק אך התנור של מקדים חימום לבצע יש �

 נייר תניחו אל .בטבלהדרישה מפורשת  מופיעה

  .חוממו מראשאם  רק אלא האביזרים על אפייה

, בלבד להנחיה מיועדים בטבלאות שמצוינים הזמנים �
 .המזון והרכב ותלאיכ בהתאם להשתנות עשויים  הםו
 לרכוש תוכלו. התנור עם שסופקו באביזריםהשתמשו  �

 אצל או שלנו הלקוחות שירות דרך  נוספים אביזרים

 .המורשים המשווקים
 התנור תא מתוך להוציא הקפידו ,בתנור השימוש לפני �

 .בתוכו שנמצאים הבישול וכלי האביזרים כל את
 של הוצאה בעת מבודדות בכפפות להשתמש הקפידו �

  .התנור תא מתוך חמים בישול כלי או אביזרים

  



 11

  טבלאות
עוגות  למגוון אידיאליה חימוםה סוגאת  מציגות הטבלאות

   בכמותיםתלוי האפייה וזמן הטמפרטורה .ודברי מאפה

יוצרת השחמה טמפרטורה נמוכה  .התערובת ובהרכב
 להגדיר תוכלובפעם הבאה  ,  במידת הצורך .אחידה יותר
  .תרגבוהה יו טמפרטורה

  

  טמפרטורה  סוג החימום  מפלס גובה  אביזרים  עוגות ולחמים
  C0 -  ב

זמן בישול 
  בדקות

  50  190    2  תכליתי-מגש רב  פשטידה

  50  155    2  תכליתי-מגש רב  עוגיות טורקיות

  35  160    2  תכליתי-מגש רב  לחמניות מבצק שמרים 

  40  160    2  תכליתי-מגש רב  עוגה שטוחה

  35  160    2  כליתית-מגש רב  עוגה קטנה

  35  190    2  תכליתי-מגש רב  פיצה
  

  דגים, עופות, בשר
  יהיצל

 מדף הרשת  אתהחליקו ,בעת צליית נתח בשר בודד עבה
  .גרילבגוף חימום ה לגעת כדי למנוע מהמזון, 2 למפלס גובה
בכך תוכלו  .שווה בעובי צלו פריטי מזון ,יאם אפשר
  .יםעסיסי רוויוות שהם ישחימו בצורה אחידה להבטיח

  .הזמןמ 2/3 בחלוף שאתם צולים המזון אתהפכו 
  .רק בסיום הצלייה סטייקיםל  מלחהוסיפו
 .הרשת על מדף ישירות המיועד לצלייה המזון  אתהניחו
הטובות ביותר  התוצאות ,נתח בשר בודד ם צוליםאם את
  .מדף הרשת במרכז הנחתו באמצעות יושגו

  כדי1 לס הגובהלהכניס למפ יש תכליתי-את המגש הרב
  .נקי שמרוהתנור יי ייאספו בתוך המגש הבשר מיציש

  בשר
  .הבישול זמן מחציתב חתיכות בשר הפכו
 10 הישארל  לוואפשרו את התנור כבו ,מוכןהצלי  כאשר
  .בשרה מיצי טובה יותר של חלוקה אפשרל  כדי נוספות דקות

 בשר סינטה ברדיד אלומיניום עטפו ,לאחר הבישול
  .תנורנוספות בתוך ה  דקות10 תו אוהשאירוו

  

מפלס   אביזרים  משקל  שרב
  גובה

סוג 
  החימום

, C0 - ב טמפרטורה
  הגדרת הגריל

זמן בישול 
  בדקות

  90  200    1  תכליתי-מגש רב  ג" ק1.6  תרנגולת שלמה

  100  200    2  תכליתי-מגש רב  ג" ק1.5  כבש

  120  175    2  תכליתי-מגש רב  ג" ק1.5  צלי 

  20+15  250    2  מדף רשת     בקרסטייק
  

  

  מיד במוצרי מזוןאאקריל
 אדמה ותפוחי דגנים במוצרי בעיקר נוצר אקרילאמיד

   תפוחי כמו למשל. בטמפרטורה גבוהה הכנתם במהלך
 או דברי לחם, לחמניות, קלוי לחם, טוגנים ,פריכים אדמה

  ).עוגיות מיוחדות, ר'ינג'ג לחם ,ביסקוויטים(מאפה עדינים 
  

   בעת הכנת מזון  מינימאליתדימאלירקא מתר רשימול תוצע
 . הבישול זמני אתככל שניתן  קצרו �  כללי

 . אך לא כהה מדי, בהוזהשחמה לה עד המזון את בשלו �
  .אקרילאמיד פחות מכילות ועבות גדולות מזון חתיכות �

   200°C. של מרבית לטמפרטורה עד תחתון/עליון בחימום �  אפייה

  190°C. של מרבית לטמפרטורה עד תחתון/עליון בחימום  ביסקוויטים
  .האקרילאמיד היווצרות את מפחיתים ביצים חלבוני וא ביצים

  .  מגש האפייה גבי על ואחידה אחת בשכבה הטוגנים את פזרו  טוגנים אפויים
.  
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  ,לקוחות נכבדים   
  

 ושהוא פועל בוש של תנורשהוראות הפעלה אלה סייעו לכם להפעיל את ה, אנו מקווים
נו להגיש לכם מוצר מושלם וללא ליקויים תתגלה אם למרות מאמצי. לשביעות רצונכם

אנא פנו בכל עת לאחד מסניפי השרות הרשומים , תנורה תקלה כלשהי בפעולתו של
מעבדות השרות והטכנאים המיומנים ישמחו להגיש לכם במהירות את כל העזרה . להלן

  !בהצלחה.  לפעולה תקינהתנורהדרושה להחזרת ה
  

  .זכות לבצע שיפורים או שינויים ללא הודעה מוקדמתהחברה שומרת לעצמה את ה    

  
  
  
  
  
  

   ברחבי הארץ שרותתחנות
  

    08-9777222  : טל        לוד, צפוני. ת.א, 1המלאכה , CSBשרות       מרכז
  04-8477111  :טל        חיפה, 245ההסתדרות ' שד,  CSBשרות       חיפה והצפון

  08-9777200   :טל              שבע-באר, 18יאיר , CSBשרות        דרום       
  08-6335311  : טל              אילת    , 56הבנאי , שרות ששון                     
  08-6403000  : טל      אילת, אזור התעשייה החדש, שרות אקספרס                     
  02-6403000  : טל            ירושלים, תלפיות, 7הסדנא , אלרם      ירושלים

  
  *2220 –מוקד שרות טלפוני ארצי 

  
  

  

  

  

  

 


