
  
  

  
  
  
  

  
  

  גריל לחיצה
  :דגם

 TFB3302V 

 - הוראות הפעלה -
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  ,לקוחות נכבדים
  

של גריל לחיצה הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי 
  . חברת בוש

  

גריל את הוראות הפעלה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים 
  . הלחיצה

  

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

  

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

  
  
  

  !הערה
חוברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא 

.בהכרח משווקים בארץ
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אין מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ו
  . תעשייתילעשות בו שימוש מסחרי או

  !במקום בטוחאלו שמרו על הוראות הפעלה 
  ימידע בטיחות

  ! ופריצת אשתחשמלותסכנת ה 
וודאו , לפני חיבור המכשיר לרשת החשמל •

שמתח ההפעלה שבתווית הנתונים תואם 
 230V/50Hz. : למתח רשת החשמל בארץ

ונתקו אותו מרשת  במכשיראל תשתמשו  •
או המכשיר כאשר כבל החשמל החשמל 

כדי ,  ניזוקכבל החשמלאם   .עצמו פגומים
החלפתו תיעשה על ידי , מנע מסכנהלהי

על ידי סוכן השירות שלו או על ידי , היצרן
 .אדם מוסמך אחר

 .הרחיקו ילדים מהמכשיר •
 נתקו תמיד את המכשיר ,לאחר השימוש •

 . מרשת החשמל
נשים א מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי •

, עם ירידה ביכולות הגופניות) כולל ילדים(
או חסרי ניסיון , התחושתיות או הנפשיות

 מכשירבוידע המונע מהם להשתמש 
טיחות ללא השגחה או הנחיה של אדם בב

    .םבוגר האחראי לבטיחות
 את ואל תזיז. המכשיר מתחמם מאוד •

 !המכשיר עד שהוא מתקרר
הטמפרטורה של , בעת פעולת המכשיר •

 .מאודמה  להיות חה עלולהמשטחים הנגישים

  לפני השימוש בפעם הראשונה
ושמנו אותן , משטחי הצלייה את יבשו ושטפו
  . קלות

  רכבת משטחי הצלייההסרה וה
  1איור 

 כי להקפידיש , בעת הרכבת משטחי הצלייה
ות  מוכנסהבליטות בצד הימני והשמאלי

ומשטחי הצלייה נתפסים בעת , לתוך הצירים
    .הסגירה

  הגריל השימוש במכשיר
 !את המכשיר ללא משטחי הצלייהאין להפעיל 

 והגדירו את מצב הפעולה את המכשיר סגרו
: )aאיור (גת הבקרה באמצעות סיבוב חו

 והיא תיכבה, נורת חיווי ההתחממות תואר
   . הטמפרטורה הנכונהלאחר שהושגהמיד 

  הקדמה

 כהה או צליית מזון בהירה עדיפה על
אל ! שרופותמזון  שאריות ירו הס.שחומה

, עמילניים מוצרי מזון תצלו יתר על המידה
 מוצרי דגניםבמיוחד תפוחי אדמה ו

  ). במזוןדאקרילמי מזערו היווצרות(
. תחילה שמנו קלות את המשטח התחתון

 עם מגבת נייר לפני משטחי הצלייה את ונגב
אל תגרדו את . שתניחו עליהם מזון נוסף
   !משטחי הצלייה בכלי חד

הניחו מגשי איסוף קטנים מתחת ליציאות 
    . השומנים

   .יש להפשיר ולייבש היטבפריטי מזון קפואים 
  .בשר ודגיםללח  מרק בסיום הצלייה הוסיפו

  גריל מגע

  
. מזוןהבמגע ישיר עם באים  משטחי הצלייה

 שישליק לצלייתמתאים במיוחד המכשיר 
  .צלעותו

צלייה חלקית ושמירת חום של ארוחות 
  מוכנות

  
אתם אם . יש להפוך את המזון: צלייה

עליכם לשמן ,  אלומיניוםמשתמשים ברדיד
  .את החלק העליון

  
  . 1-2 במצב  רק:חום תשמיר

  מאכלים מוקרמים

  
 .אסור שהמשטח העליון יבוא במגע עם המזון

  .אין לקלות מראש את הלחם
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  ניקוי

  !סכנת התחשמלות 
 נגבו .את המכשיר במים לעולם אל תטבלו

  ! מטלית לחה בלבדב אותו
ו במכשיר ניקוי באדים או אל תשתמש

  !קיטור
  ! אזהרה

אל  .משטחי המכשיר עלולים להינזק
  .תמשו בתכשירי ניקוי שוחקיםתש
   .גריל/לתנור להשתמש בתרסיס ניקויאין 
 . מרשת החשמלנתקו את המכשיר •
  .הסירו את משטחי הצלייה •

.  ניתן לשטוף במדיח כליםמשטחים אלו
 כשהם לשטוף אותם ידנית עדיף, עם זאת

 .עדיין פושרים

  סילוק
בדרישות התקנה  עומדמכשיר זה 
 לוקסי לEG/2002/96 האירופאית

 - ציוד חשמל ואלקטרוניקהשל פסולת 
WEEE . התקנה של האיחוד

ניצול לסוללת את הדרך האירופאי 
   .ם ישניםיעיל של מכשירי

פנו  נא למידע נוסף לגבי נקודת הפינוי
במקום מגוריכם או רשות המקומית ל

  .למשרד להגנת הסביבה
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  ,לקוחות נכבדים

  

 בוש של גריל הלחיצהו לכם להפעיל את שהוראות הפעלה אלה סייע, אנו מקווים

 להגיש לכם מוצר מושלם וללא נואם למרות מאמצי. ושהוא פועל לשביעות רצונכם

אנא פנו בכל עת לאחד , גריל הלחיצה  ליקויים תתגלה תקלה כלשהי בפעולתו של

מעבדות השרות . מסניפי השרות הרשומים על הכריכה האחורית של חוברת זו

ם ישמחו להגיש לכם במהירות את כל העזרה הדרושה להחזרת  המיומניםטכנאיהו

  !בהצלחה.  לפעולה תקינהגריל הלחיצה
  

  .החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים או שינויים ללא הודעה מוקדמת



  
  
  
  
  

  תחנות שרות

  04-6959430  :'טל  קריית שמונה, קניון לב הצפון, סרופיקטאלק  חיפה והצפון
  04-8477111 :'טל  חיפה, 224ההסתדרות ' שד, CSBשרות   

  04-8674857 :'טל  חיפה, 109הרצל , יורון  

  04-6326088 :'טל  חדרה, 53הנשיא , חטאחים אי  

  04-6724775 :'טל  טבריה, 87אהבת ציון , שרות נאה  

  09-8337733 :'טל  נתניה, 15רמז , בר מנחם נחום  מרכז

  03-5477745 :'טל  וןרמת השר, 1ויצמן , חנות עובדיה ואלון  

  09-9582149 :'טל  הרצליה, 99וקולוב ס, "סמכנומיק"  

  03-7511145 :'טל   רמת גן,25התקווה ,  ברקאלקטרו  

  03-6820995 :'טל  תל אביב, 94למה ס, דני תיקונים  

  03-6878203 :'טל  תל אביב, 22לגרדיה , אלקטרו מור  

  03-5011055 :'טל  חולון  , 29שנקר , דני תיקונים  

  08-9777222 :'טל  לוד, צפוני. ת.א, 1המלאכה , CSBשרות   

  03-9225123 :'טל  פתח תקווה, 2פרנקפורטר , המאיר  

  02-6403000 :'טל  ירושלים, תלפיות, 7דנא סה, אלרם  ירושלים

  08-8525104 :'טל  אשדוד, 24 חנות 'חרי בס מרכז מ,חשמל קמי  דרום

  08-9777200 :'טל  שבע- באר,18  יאיר,CSB שרות  

  08-6378616 :'טל   אילת, אזור התעשייה החדש,ספרסשרות אק  

 08-6335311 :'טל   אילת,56  הבנאי,שרות ששון  

  *2220 -מוקד שרות טלפוני ארצי 
  


