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  הנחיות כלליות
שימוש , קראו בעיון את הוראות הכלולות בחוברת זו המספקת מידע חשוב להתקנה בטוחה

ושיות שיאפשרו להשיג את מיטב הביצועים כמו גם הנחיות שימ, ותחזוקה של התנור
  .שימרו את החוברת במקום נגיש לשימוש בעתיד. מהתנור שברשותכם

במקרה ומתגלה . לאחר הוצאת התנור מהאריזה יש לוודא שלא נגרם נזק לתנור בעת ההובלה
היצרן שומר . ויש לפנות מיד לספק התנור, אין להתקין או להפעיל את התנור, נזק כלשהוא

  .מו זכות לביצוע שינויים בתנור לפי ראות עיניו מבלי לפגוע בבטיחות ובתכונות התנורלעצ
פוליסטירן , יריעות פלסטיק(הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים קטנים 

  חומרים אלו עלולים לחשוף ילדים המשחקים בהם לסכנת חנק). 'קלקר וכו/מוקצף
הפרידו את חומרי האריזה . פה הביתית הרגילה את חומרי האריזה עם האשאין להשליך

ופנו אותם בהתאם לתקנות המשרד ) 'פוליסטירן מוקצף וכו, קרטון, יריעות ניילון, למשל(
  .להגנת הסביבה

  :התנור עומד בדרישות תקני הבטיחות של נציבות האיחוד האירופאי הבאים
- 93/68/EECדרישות בטיחות כלליות   
- 2006/95/EEC  ח נמוךמתבטיחות  
- 2004/108/EECתאימות אלקטרומגנטית   
-  89/109/EEC במגע עם מזון חומרים הבאים בטיחות  

 גם התנור EC/2002/96בהתאם לתקן האירופי להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני 
ולכן הוא מסומן בסימון זה  . מכיל כמות גדולה של חומרים הניתנים למחזור, עצמו

  . יחד עם האשפה הביתית הרגילהבכדי לציין שאין להשליכו 
למוצרי היכן נמצאת נקודת האיסוף , יש לוודא ברשות המקומית או במשרד להגנת הסביבה

בהגנה על איכות  אנו מודים לכם על עזרתכם. מגוריכם  למקוםהקרובהחשמל ואלקטרוניקה 
  .הסביבה

  הוראות בטיחות
חימום , כמו למשל(ש אחר בתנור כל שימו. תנור זה מיועד לשימוש ביתי להכנת מזון בלבד

  .אסור ומסוכן) החדר
  .לא נכון ולא סביר בתנור עקב שימושכלשהו שייגרם  לנזק והיבואן לא יהיו אחראיםהיצרן 

  :בסיסיים כדלקמן  בטיחותשימוש בתנור חשמלי מחייב תשומת לב למספר כללי
  .זוקה יש לנתק את התנור מרשת החשמל לפני ביצוע פעולות ניקיון או תח-
אחזו בתקע כדי .  אין למשוך את כבל החשמל בכדי לנתק את התנור מרשת החשמל-

  .  להוציאו מהשקע בקיר
  .  אין לגעת בתנור אם ידיכם או רגליכם רטובות או לחות-
  .  אין להפעיל את התנור כשאתם יחפים-
   .דיכםהעלולים לפצוע את י, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות בקרבת צירי דלת התנור -
מרשת החשמל ואל תנסו נתקו אותו , מתגלית בעיה כלשהיאם התנור מפסיק לפעול או  -

  . לתקן אותו בכוחות עצמכם
יש להשתמש בחלקי חילוף . ומיומןטכנאי שרות מורשה  אך ורק על ידי יבוצעותיקונים  -

   .מקוריים בלבד
   .על בטיחות התנורלהשפיע  לא מקוריים עלול בחלפיםשימוש 

  .השרות והתחזוקה חייבות להתבצע בידי טכנאי מורשה ומיומן, כל פעולות ההתקנה -
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   ).ב"כפפות וכיו(השתמשו בציוד מגן מתאים , לפעולות התחזוקה והניקוי של המכשיר -
חייבת להתבצע , ג" ק25 -התנור שמשקלו מעלהרמת והובלת , כדי למנוע נזקי גוף ורכוש -

  . ני אנשיםבעזרת ציוד מתאים או על ידי ש
   .אין לשבת או להניח חפצים כבדים על דלת התנור כשהיא פתוחה -
  אין לגעת בגופי החימום. מתחמם מאדהחלל הפנימי של התנור,  כשהתנור בפעולה-

  .שבתוך התנור
גם בעת הוצאתו , אין לאחוז בידית הדלת בכדי להזיז או להרים את התנור :אזהרה

  . מהאריזה

תחושתיות או  , גופניותמוגבלויותעם ) כולל ילדים( אנשים של לשימוש מכשיר זה אינו מיועד
אלא אם הם קיבלו הדרכה בשימוש מאדם בוגר האחראי , או חסרי ניסיון וידע, נפשיות

  . לבטיחותם
  .יש להשגיח שילדים קטנים לא ישחקו בתנור

י לפגוע היצרן שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתנור בהתאם לראות עיניו מבל
  .בבטיחות ותפקוד התנור

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק כלשהו שייגרם עקב התקנה שגויה או שימוש בתנור 
  . שלא בהתאם להוראות

  מידע לגבי שירות התיקונים
יבוצעו על ידי מתקין או טכנאי מורשה , שינויים המתחייבים להתקנה המובנית של התנור

  .ומיומן בלבד
לתחנת השרות  פנו , לגבי חלפים ואביזרים נוספים,או לקבלת מידע נוסף, במקרה של ספק

  .)עיינו ברשימה שבגב החוברת (הקרובה למקום מגוריכם
  .עלול לחשוף את המשתמש לסיכונים חמורים, ביצוע שינויים בתנור

  התקנה
  :חשוב

ולות  לפני ביצוע פע.אין לחבר את התנור לרשת החשמל לפני סיום כל פעולות ההתקנה
    .ניקוי ותחזוקה יש לנתק את התנור מרשת החשמל

והיבואן לא יהיו אחראים היצרן  .בלבדמיומן ו טכנאי מורשה בידי יבוצעוההתקנה פעולות 
מהתקנת התנור שלא בהתאם להנחיות ההתקנה שבחוברת זו או כתוצאה לנזקי גוף ורכוש 

  .שלא בהתאם לכל כללי הבטיחות הרלוונטיים
  התקנת התנור

בתוך גומחה ברוחב של  יש לבצע את ההתקנה, סביב לתנורמזרימת אוויר יעילה להבטחת 
  .הבא'  בעמ1איור בכמתואר מ " מ600

  קיבוע התנור 
) מתחת למשטח עבודה או מעל מכשיר אחר( לריהוט המטבח את התנור יש לחזק

, התנורהממוקמים בפינות משקוף דלת חורים ה לתוך המוכנסים" A"ברגים  4 באמצעות 
    .הדלת פתוחהכש הנראים

) מסופק עם התנור(התחתון " איסוף הנטפים"לפני הכנסת התנור עליכם להתקן את פס 
  . ברגים כמתואר באיור3באמצעות 
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מעץ הריהוט עשוי כש. חוםב עמידיםלהיות חייבים תנור ה בקרבת הריהוט משטחי !חשוב 
חלקי פלסטיק . C1000  לפחותשל ות יש לוודא שהדבק עמיד בטמפרטורת או סיבילבוד

    . הגבוהחוםמה להתפרק או להתעוות עשויים ,ה זובטמפרטורעמידים ודבקים שאינם 
כיסויי המגן  כל לא תתאפשר גישה או מגע ברכיבי החשמל, יש לוודא שלאחר התקנת התנור

  .מיוחדכלי עבודה שימוש ב ללא כך שלא ניתן יהיה להסירםלהיות מקובעים חייבים 
עליכם לחתוך ,  אם לא קיים פתח בחלק העליון של יחידת המטבח בה מותקן התנור:הערה

 40-50מ ובגובה של " מ560פתח בחלק התחתון של היחידה בה מותקן התנור ברוחב של 
  .מ"מ
  

  
1איור                                                             
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  חיבורי חשמל
בהתאם לתקני הבטיחות  !  על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבדחיבורי החשמל יבוצעו
  .והחוקים הרלוונטיים

שמתח ההפעלה הנקוב בתווית הנתונים וודאו , לפני חיבור התנור לרשת החשמל -
  .230V~50Hz: המודבקת בתנור תואם למתח רשת החשמל בארץ

  . שתקע החשמל מתאים לשקע בקירוודאו -
  . ות מוארק בהארקה תקניתתנור זה חייב להי: אזהרה -
 בטיחות החשמל של התנור מובטחת אך ורק כאשר הוא מחובר ומוארק כראוי לרשת -

  .החשמל בהתאם לתקני הבטיחות הרלוונטיים
 אמפר 16התנור חייב להיות מחובר לשקע המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של  -

  .לפחות
מפסק (זרם דלף נגד התחשמלות מומלץ לחבר את התנור לקו חשמל המוגן במפסק  -

  .30mAבזרם דלף של ) פחת
שייגרם כתוצאה מחיבור התנור ,  אחראים לנזק כל שהואלא יהיוהיצרן והיבואן  ! חשוב-

   .לקו חשמל שאינו מוארק כהלכה
   .כבל מאריך או שקע מפצל, אין לחבר את התנור לרשת החשמל באמצעות שנאי -
 ופנו מידאת התנור מרשת החשמל מיד  נתקו ,תקעאו בכבל החשמל מתגלה נזק באם  -

הכבל תבוצע על ידי החלפת . )עיינו ברשימה שבגב החוברת(למוקד השרות הארצי 
  ! בלבד מורשהטכנאי 

  .בכל עת יהיה נגיש  החשמל שתקעיש לוודא,  לאחר התקנת התנור-
השתמש  ליש, במידה והתנור מחובר ישירות לרשת החשמל באמצעות מפסק רב קוטבי -

 H05 VV-Fאו  H05 V2V2-F (T90) או  H05 RR-Fבכבל מיוחד העמיד בחום מסוג 
מגעים של בין הניתוק  קוטבי עם מרווח- ומפסק ניתוק רב, ר" ממ x 1.5  3בשטח חתך של  

   .מ לפחות" מ3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .פתחו את קופסת החיבורים באמצעות מברג שטוח. 1
  .את בורגי מהדקי המוליכיםו, שחררו את בורג תפס כבל החשמל. 2
  :חברו את כבל החשמל כדלקמן. 3

את המוליך החום להדק המסומן באות , Nאת המוליך הכחול חברו להדק המסומן באות 
Lצהוב להדק ההארקה/ ואת המוליך הירוק.  

 מעל טמפרטורת C500 - את כבל החשמל כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מנתבו -
  .החדר
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    תיאור לוח הבקרה
  

  F60 CON XAדגם   

  
  

  F60 PRO XAדגם   

 
  
  הפעולה בורר מצבי - 1
  תכנת אלקטרוני - 2
  טמפרטורה בורר  - 3
  )ירוקה(  פעולה נורית חיווי- 4
  )כתומה( נורית חיווי ההתחממות - 5
  

   לחצנים3תכנת אלקטרוני עם 

  השימוש בפעם הראשונה
לאחר חיבור התנור לרשת החשמל או לאחר הפסקת 

  . יהבהבוAהספרות בצג וחיווי , חשמל
  .במקרה זה לא ניתן להפעיל את התנור

או לאפשר לתנור לפעול /כדי לכוון את השעון ו
 2 - במשך כMלחצו והחזיקו לחוץ את הלחצן , כהלכה
 תיעלם מהצג והספרות בצג תפסקנה Aהאות . שניות
 או -לחצו על לחצן , תהבהב) 3(כשהנקודה . להבהב

   את הזמן הנכון בצג כדי לכוון+
הזמן שהוגדר יאושר מספר שניות לאחר שחרור 

  .  הלחיצה
  . בצגיואר התנור יתחיל את פעול הבישול רק לאחר שחיווי : הערה
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  :משמעות הסימנים של בתכנת

1  A  התכנת האוטומטי בפעולה  

2   
התנור ,  אם חיווי זה כבוי.התנור מוכן לפעולה, כשחיווי זה מופיע בצג

  .מנותק מרשת החשמל ולא יכול לפעול

3  ●  
המשמעות היא שהתכנת ממתין להכנסת נתונים , כשנקודה זו מהבהבת
  .באמצעות לחצני הברה

  . כאשר מופעל טיימר התזכורתיוארחיווי זה    4

5  -  
  .הטיימרלחצן זה מיועד להקטנת הערך בעת כיוון 

  ). דרגות3( לחצן זה מיועד לבחירת עוצמת הזמזם כמו כן

6  M   לגישה לאפשרויות התכנות שבתכנת" מצב"לחצן.  

  . הטיימרלהגדלת הערך בעת כיוון מיועד לחצן זה   +  7
  

  טיימר תזכורת
 59 - שעות ו23 זה מיועד לתזכורת לפעולות המטבח וניתן להגדירו לפרק זמן של עד 

.  ייכבה●הזמזם ישמיע צליל תזכורת וחיווי הנקודה , יםכשהזמן שהוגדר מסתי. דקות
 דקות אם לא תכבו אותו קודם לכן בלחיצה על לחצן 7 -הזמזם ייכבה אוטומטית לאחר כ

  .כלשהו
יתחיל   שניות לפחות או עד שחיווי 2 - במשך כMלחצן על לחצן , להגדרת זמן התזכורת

שחררו את הלחיצה בעת שמופיע  . + או -חיצה על לחצני כוונו את הזמן הרצוי בל. להבהב
לאחר זמן קצר תחזור להופיע בצג תצוגת השעה ביחד עם חיווי . בצג זמן התזכורת הרצוי

  .ספירה לאחור של זמן התזכורתמיד ותתחיל  ,
  

 בישול חצי אוטומטי
   זמן הבישול

,  מגוון מצבי הבישול ואת הטמפרטורהמבין, לאחר שבחרתם את פעולת הבישול הרצויה
 . בצגיואר חיווי . כדי להיכנס למצב תכנות,  שניות לפחות2 - במשך כMלחצו על לחצן 

. יופיע בצג" dur  "- יתחיל להבהב וAחיווי . Mשחררו את הלחיצה ולחצו חזרה על לחצן 
  .00 ●0אותיות אלו תתחלפנה לספרות 

הזמן ).  שעות10זמן הבישול המרבי  (+ או -שול הרצוי בלחיצה על לחצן כוונו את זמן הבי
 Mאו לחצו לסירוגין על לחצן , שהוגדר ייכנס אוטומטית לזיכרון התכנת לאחר מספר שניות

   .ויואר  וחיווי Aחיווי . עד שבצג תופיע חזרה תצוגת השעון
עיינו . יל אקוסטי והתנור יכבה אוטומטיתהזמזם ישמיע צל, בסיום זמן הבישול שהוגדר

  . בפרק הבא כדי לקבל מידע נוסף לגבי הפסקת הזמזם והגדרה מחדש של התנור
  

   הבישולסיום זמן 
, מבין מגוון מצבי הבישול ואת הטמפרטורה, לאחר שבחרתם את פעולת הבישול הרצויה

 . בצגיואר חיווי . תכדי להיכנס למצב תכנו,  שניות לפחות2 - במשך כMלחצו על לחצן 
  . Mשחררו את הלחיצה ולחצו חזרה על לחצן 
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" End" וסיום Mלחצו חזרה על לחצן . יופיע בצג" dur  "- יתחיל להבהב להבהב וAחיווי 
  .00 ●0אותיות אלו תתחלפנה לספרות . יופיע בצג

).  שעות10הבישול המרבי זמן  (+ או -כוונו את זמן סיום הבישול הרצוי בלחיצה על לחצן 
לחילופין לחצו לסירוגין , הזמן שהוגדר ייכנס אוטומטית לזיכרון התכנת לאחר מספר שניות

  .  עד שבצג תופיע חזרה תצוגת השעוןMעל לחצן 
 Aחיווי . ותצוגת השעון תחזור להופיע בצג לאחר מספר שניות, תוכנית הבישול תתחיל מיד

   .ויואר וחיווי 
עיינו . הזמזם ישמיע צליל אקוסטי והתנור יכבה אוטומטית, בסיום זמן הבישול שהוגדר

  .בפרק הבא כדי לקבל מידע נוסף לגבי הפסקת הזמזם והגדרה מחדש של התנור

  בישול אוטומטי  
כוונו את זמן הבישול הרצוי כמתואר לעיל ולאחר מכן כוונו את זמן סיום הבישול הרצוי 

התנור ).  שעות24הזמן המרבי לתכנות סיום תוכנית הבישול הוא (דם כמתואר בקע הקו
יתחיל לפעול אוטומטית בזמן המחושב בהתאם להפרש שבין זמן סיום הבישול ומשך זמן 

  . הבישול המוגדרים
ותצוגת ,  דולק כדי לחוות שהופעלה תוכנית הבישול האוטומטיתAחיווי , בזמן ההמתנה

  .יואר התנור יתחיל להתחמם וחיווי ,  ההמתנהבסיום זמן. השעון תופיע בצג
עיינו . הזמזם ישמיע צליל אקוסטי והתנור יכבה אוטומטית, בסיום זמן הבישול שהוגדר

  .בפרק הבא כדי לקבל מידע נוסף לגבי הפסקת הזמזם והגדרה מחדש של התנור

  הפסקת הזמזם
  .זםלחצו על לחצן כלשהו כדי להפסיק ידנית את הזמ

  הגדרה מחדש של התנור
  Aתחזור תצוגת השעון וחיווי , בסיום תוכנית בישול חצי אוטומטית או אוטומטית מלאה

  .במצב זה תיפסק אספקת המתח לגופי החימום ותאורת התנור תיכבה. יהבהב
 עד Mלחצו והזיקו לחוץ את לחצן , להגדרה מחדש של התנור כדי לאפשר לו לפעול חזרה

  . ייכבוAוחיווי  שחיווי 

  פעולות נוספות 
  ביטול תוכנית בישול

 - ו-לחצו בו זמנית על לחצן ,  דולקAכחיווי , כדי לבטל תוכנית אוטומטית או חצי אוטומטית
  . יכבהA וחיווי יואר  שניות לפחות או עד שחיווי 2 -במשך כ+ 

  ביטול זמן תזכורת
 במשך Mלחצו על לחצן , דולק של טיימר התזכורת בעת שחיווי לביטול הספירה לאחור 

    .+ ועל לחצן -לחצו בו זמנית על לחצן . יהבהב  שניות לפחות או עד שחיווי 2 -כ
  בדיקת מצב הפעולות

הזמן המוגדר או הנותר לכל פעולה בתכנת ניתנת לבדיקה בצג באמצעות גישה למצב 
  או עד שחיווי M שניות לפחות על לחצן 2 -לחצו במשך כ. Mות בלחיצה על לחצן תכנ
לחצו חזרה על .  הזמן הנותר יופיע בצג או סדרה של אפסים אם הטיימר אינו מופעל.יואר

 ולאחר מכן יופיעו לחילופין הזמן הנותר או סדרה של  "dur" ובצג יופיעו האותיות Mלחצן 
  ).כשהטיימר אינו מופעל(אפסים 

  ".End"וזמן סיום הבישול יופיע בצג עם המילה סיום , Mלחצו חזרה על לחצן 
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  כיוון השעון או עוצמת הזמזם 
 שניות 2 - במשך כ+  - ו-לחצו בו זמנית על לחצן ,  דולקכשהתכנת במצב רגיל כשחיווי 

  .  תהבהב●לפחות או עד שהנקודה 
  .+ או -לחצו על לחצן , לכיוון השעון

  . ולאחריו ספרה”…to n“בצג יופיע הכיתוב . Mלחצו על לחצן , להגדרת עוצמת הזמזם
  .-הגדירו את העוצמה הרצויה בלחיצה על לחצן 

ומספר דרגות העוצמה הניתנות ,  מתאימה לעוצמת הצליל הגבוהה ביותר1הספרה : הערה
  . 3= לבחירה 

  :לתשומת לבכם
כשתחזור אספקת  . השעון מתאפס וכל התוכניות המכוונות מתבטלותבזמן הפסקת חשמל

  .תוכלו לתכנת מחדש את הבישול, החשמל
  

  מצבי הפעולה
 ועד C500את הטמפרטורה המופיעה בצג ניתן לשנות מטמפרטורה מינימאלית של 

  . יהבהב עד שתושג הטמפרטורה המוגדרתC0 חיווי .C2500טמפרטורה מרבית של 

  תאורת התנור 
מיועד לבדיקה מהירה של החלל הפנימי . מצב זה מפעיל את התאורה הפנימית בתנור

  . בתנור מבלי להפעיל פעולת בישול

  חימום תחתון ומאוורר 
מתאים במיוחד לתבשילים עדינים או חימום . מצב פעולה לבישול איטי ועדין של המזון

ל מזון שיש לחממו בצורה מצב פעולה זה מומלץ גם לאפייה ובישו .מחדש של מזון מבושל
  .C2500 -  וC500בחרו בטמפרטורה שבין  .מרוכזת מהתחתית

  בישול מסורתי בהולכת חום 
שיטת בישול מסורתית באמצעות גוף החימום העליון והתחתון המומלצת להכנת כל סוגי 

בצעו חימום  .C2500 -  וC500בחרו בטמפרטורה שבין  .התבשילים ובמיוחד בשר שומני
  .ל התנור לפני הכנסת המזוןמוקדם ש

  חימום מסורתי ומאוורר 
, מצב זה אידיאלי לאפיית לחם .מצב פעולה זה משלב חימום מסורתי בהולכת חום ומאוורר

). ה ופיצה'פרט לאפיית פוקצ(אין צורך לבצע חימום מוקדם של התנור  .ה ולזנייה'פוקצ
  .C2500 -  וC500פרטורה שבין בחרו בטמ .סובבו את המזון מספר דקות לפני סיום הבישול

  גריל מרכזי 
בחרו , לצלייה עם דלת סגורה .החום מוקרן מהחלק העליון כלפי מטהבמצב פעולה זה 

מצב פעולה זה מתאים במיוחד לקליית כמות קטנה של  .C2500 - וC500בטמפרטורה שבין 
  . 'ים חמים וכו‘סנדוויצ, טוסטים

  גריל כפול 
בעת השימוש . C2500 -  וC500בחרו בטמפרטורה שבין , ורהכשהדלת סגבמצב פעולה זה 

מצב בישול זה מתאים במיוחד . עליכם להרכיב את לוח מסיט החום, בפעולת הגריל הכפול
  .   לצלייה וגריל של נתחי בשר גדולים
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  גריל כפול מאוורר 
ל פעולת המאוורר בשילוב הגרי .החום מוקרן מהחלק העליון כלפי מטהבמצב פעולה זה 

, מאפשרת בישול מהיר ויסודי של מזון מיוחד כמו למשל השחמה ואטימה של סטייקים
  .C2500 - וC500בחרו בטמפרטורה שבין , לגריל עם דלת סגורה .'וכו, ירקות, המבורגרים

  .מומלץ לבצע חימום מוקדם של התנור במשך מספר דקות, לפני הכנסת המזון

  בישול טורבו 
ום העגול בגב התנור והמאוורר פועלים יחדיו כדי לבצע חימום גוף החימבמצב פעולה זה 

  .C2500 - וC500בחרו בטמפרטורה שבין . מהיר ואחיד בחלל הפנימי של התנור
במצב פעולה זה ניתן לבשל סוגי . יש לבצע חימום מוקדם של התנור לפני הכנסת המזון

  . ת ובזמני בישול שוניםבשני מפלסי גובה בו זמני) דגים ובשר, כמו למשל(מזון שונים 

  הפשרה 
מנוע המאוורר  .התנור והנורית הירוקה דולקים, במצב פעולה זה ובכל מצבי הפעולה הבאים

השימוש . עליכם להשאיר את דלת התנור במצב סגור. אולם ללא חימום, נכנס לפעולה
מן פעולה זו תקצר את משך ההפשרה בשליש בערך מז, ככלל. הפשרת מזון קפוא: המומלץ

  .הפשרה רגיל בטמפרטורת החדר
  
  

  F60 CON XD / F6 CON XE   םדג

  

  
  
  כיבוי/לחצן הפעלה .1
 (F) בקר מגע לביצוע פעולות .2
 )-(הפחתת זמן או ערכים בקר  .3
 (+)תוספת זמן או ערכים בקר  .4
  תצוגת מצב הבישול .5

 ) 2500.  מקס- C500. מינ(תצוגת הטמפרטורה  .6
 חיווי טיימר תזכורת .7
 חיווי פעולת בישול .8
  ם פעולת הבישולחיווי סיו .9
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  תיאור הבקרים
  בקרי מגע

  .בקרים אלו הם בקרי מגע רגישים המיועדים לבקר את פעולות התנור השונות

  כיבוי אוטומטית של בקרת התנור
בקרת התנור כבית , ולא בצעתם אשור של פעולת הגדרה, אם לא מופעלת פעולת בישול

  . דקות5 - לאחר כאוטומטית

  "ביפ"צליל 
  ".ביפ"נשמע צליל ,  בקר מגעבכל לחיצה על

  מאוורר קירור
התנור מצויד במאוורר קירור המאפשר פעולה תקינה של התנור ומפחית את טמפרטורת 

 15 -המאוורר מתחיל לפעול רק לאחר כ, בעת הבישול .המשטחים החיצוניים של התנור
 – ל דקות לפני שהטמפרטורה הנמדדת על ידי החיישן שבחלל הפנימי של התנור מגיעה

C1300.  בעת תחילת פעולת המאוורר תוכלו להבחין בזרימת האוויר בין לוח הבקרה והדלת
  .בחזית התנור

  כיבוי אוטומטית של תאורת התנור
להפעלת התאורה .  דקות לאחר תחילת תוכנית הבישול2 -תאורת התנור כבית אוטומטית כ

  ).F(, )-(, (+) בקרי המגעלחצו על , חזרה
  .רה לעוד שתי דקותהתאורה תידלק חז

  מצב לילה
תאורת , אם התנור מופעל. תצוגת השעון תופיע במחצית הספק התאורה, בשעות הלילה
  .תהמרביהתאורה  עוצמתהתנור חוזרת ל

 דקות או ידנית באמצעות 5 - לאחר כ אישור של כל הגדרה מתבצעת אוטומטית :הערה
       . F בקר המגע על מגע

  

  התכנת
  בעת הפעלת התנור בפעם הראשונה או לאחר הפסקת חשמל

בעת הפעלת התנור בפעם הראשונה או לאחר הפסקת חשמל כל חלקי התצוגה יוארו 
  . שניות3 -במשך כ
  .  אין לגעת בבקרים בזמן האתחול:הערה

  .יהבהב בצג" 00.00"לאחר מכן 
"st" כדי לחוות שהתנור מדגם רגילצגחלק העליון של היופיע ב .  

  כיוון השעון
פעולה זו יש לבצע  .יש לכוון את השעה בתכנת התנור, כדי לאפשר לתנור לפעול כראוי

   .לאחר חיבור התנור לרשת החשמל או לאחר הפסקת חשמל
 .שעות/הפחתה אוטומטית תצוגת הדקות/להוספה) -(+) / (בקר המגע געו ב  )א
המגע בקר ותו השתמשו בא). -(+) / (מגע בקר הגעו ב, עצירת הספירה לאחורל  )ב

 .שעות/להוסיף ידנית את הדקות/כדי להפחית
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 5 - או המתינו כF בקר אשרו את הכיוון במגע על, לאחר שכוונתם את השעה הנוכחית
  . שניות עד שפעולת הכיוון תאושר אוטומטית

  ".ביפ" צלילי 2יישמעו ,  בעת שפעולת הכיוון מאושרת:הערה

   הפעלת התנור
  .כיבוי /ההפעלהבקר געו ב

  :המידע הבא יופיע בצג
  תנור מופעלחיווי 
 תצוגת השעון 

  .התאורה בחלל הפנימי של התנור תידלק

    התנורכיבוי
  .כיבוי /ההפעלהבקר געו ב
  .קצר" ביפ"יופיע בצג ולאחר מכן יישמע צליל >> OFF<<כיבוי 

   הפעלת התאורה הפנימית בעת פעולת התנור
  ).-(או (+) , )F(מבקרי המגע געו באחד 

  .  דקות5 - ותיכבה אוטומטית לאחר כתוארהתאורה הפנימית בתנור 

   בחירת מצב פעולת בישול
 כדי לגשת למצב בחירת מצב פעולת Fמגע בקר הגעו לסירוגין ב, לאחר הפעלת התנור

  .השוליים מסביב לחיווי נורת התאורה או מצב פעולה אחר יתחילו להבהב .בישול
  .עד שהטמפרטורה הרצויה תופיע בצג) - (או  (+) בקר המגעלחצו לסירוגין על 

  .  יציאה מתפריט בחירת מצב פעולת בישול=  ושוליים מהבהבים ESC :הערה

   הורדת טמפרטורת הבישול/ העלאת 
טמפרטורת . Fמגע את בקר הגעו ושחררו , לאחר הפעלת התנור והגדרת פעולת הבישול

עד שתופיע ) -(או  (+) ר המגע בקגעו לסירוגין על .ברירת המחדל תתחיל להבהב בצג
 C500  מינימום תחום הטמפרטורות הניתנות לבחירה הוא בין.הטמפרטורה הרצויה

  . C2500 מקסימוםו

   חימום מוקדם של התנור
 המיועדת לחיווי המעלות והחיווי Cבשלב פעולת החימום המוקדם של התנור האות : הערה

בעת שהתנור שומר על , בים כמו למשלחיוויים אלו לא יהבהבו בשאר המצ . יהבהבו”°“
  .   הטמפרטורה המוגדרת או כאשר התנור מתחמם ועדיין לא הגיע לטמפרטורה המוגדרת

  חימום מוקדם מהיר של התנור
  . לחימום מוקדם מהיר של התנור בחרו בפעולה האוטומטית מתוף התפריט

 של מחזור חימום מיוחד המחמם במהירות את החלל הפנימי יפעילהתכנת 
התכנת מפסיק את , כשמושגת טמפרטורה זו .C2100התנור לטמפרטורה של 
הכניסו את המזון לתנור ובחרו את התוכנית  .פעולת החימום המוקדם
.והטמפרטורה המתאימה
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  הפשרהפעולת 

  הפשרה רגילה
בחרו את תוכנית ההפשרה הרגילה המופיעה בצג ולאחר , לאחר הפעלת התנור

  .וורר בתא התנור יתחיל לפעולהמא. מכן הפעילו אותה
  

  )כיבוי-הפעלה(הפשרה מהירה 
  .'לחם  וכו, פעולה זו מתאימה להפשרה מהירה של בשר לבן או אדום

 בצעו את הפעולות המתוארות בהפשרה : המהירהלהפעלת ההפשרה
יתחיל  "def "- עד שFמגע בקרה הרגילה ולאחר מכן געו לסירוגין על 

  כדי להפעיל את ההפשרה (+) מגע ר הבקגעו ושחררו את . להבהב
  .לא ניתנת לשינוי, C800 הטמפרטורה המוצעת .המהירה           

יתחיל  "C800 "- עד שF געו לסירוגין על מגע : המהירה ההפשרהלכיבוי
  .כדי לבטל את ההפשרה המהירה) -(געו ושחררו את מגע . להבהב

  ".def" התנור יחזור למצב הפשרה רגילה 
  

  טיימרפעולת ה
  :תפריט הטיימר כולל את הפעולות הבאות

  טיימר תזכורת
בסיום .  טיימר התזכורת אינו משפיע על פעולות התנור ומיועד לתזכורת לפעולות המטבח

  .הזמזם ישמיע צליל תזכורת, הזמן שהוגדר
 להגדיר הוא  הזמן המרבי שניתן.את טיימר התזכורת ניתן להפעיל כשהתנור מופעל או כבוי

  ). דקות59 - שעות ו23

  זמן הבישול
התנור , כשמסתיים הזמן שהוגדר. זה מאפשר לתכנת את זמן פעולת הבישולתכנות מצב 

 -ו , OFF : יופיעו החיוויים הבאיםגהזמזם ישמיע צליל אקוסטי ובצ. יכבה אוטומטית
OO:OO.  

  ). שעות10זמן הבישול המרבי הניתן לתכנות הוא (
הזמזם יפסיק לפעול . עולה זו זמינה אך ורק כאשר מופעלת פעולת בישול פ:הערה

  . דקות או במגע על מגע בקרה כלשהו5 -אוטומטית לאחר כ

  זמן סיום הבישול
בשעה  זו עם זמן הבישול מאפשר לכבות את התנור אוטומטית פעולת תכנותשילוב 
שול ולזמן סיום הבישול התנור מחשב את זמן התחלת הבישול בהתאם לזמן הבי .הרצויה
  .שהוגדרו
. פעולה זו זמינה אך ורק כאשר מופעלת פעולת בישול:הערה

80°C 

  

dEF 
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  הפעלת טיימר התזכורת
  . יהבהבו בצגOO:OO -ו שחיווי עד  Fמגע בקר הגעו לסירוגין על  .1
  ).-(או (+) כוונו את זמן התזכורת הרצוי במגע על  .2

  ). שעות10 הוא זמן הבישול המרבי הניתן לתכנות(

.  אינה משפיעה על פעולות התנורובאופן עצמאי ופעולתפועל טיימר התזכורת  :הערה
  .טיימר התזכורת קיים צליל מיוחדל

  הגדרת זמן הבישול
 .בחרו והפעילו את פעולת הבישול הרצויה, לאחר הפעלת התנור

  . יהבהבו בצגOO:OO -ו שחיווי עד  Fמגע בקר הגעו לסירוגין על  .1
  ).-(או  (+)  בקרנו את זמן הבישול הרצוי במגע עלכוו .2

  הגדרת והפעלת טיימר לזמן סיום הבישול
תכנתו את הזמן הרצוי לסיום אוטומטי של פעולת התנור לאחר שקודם לכן תכנתם את משך 

 .זמן הבישול

מחושב לפי השעה הנוכחית (וזמן סיום הבישול   שחיווי Fגעו לסירוגין על מגע  .1
 .יהבהבו בצג) בישולבתוספת זמן ה

    ). -(או  (+)  בקרכוונו את זמן הבישול במגע על .2

זמן סיום הבישול או התחלה , זמן הבישול, איפוס פעולת טיימר התזכורת
  אוטומטית של תוכנית בישול עם שעת סיום מוגדרת

 .לחצו ושחררו את מגע  .1

  נעילת הבקרים  
  ).-( - וFמגע בקר הלחצו בו זמנית על 

  
  .יחווה שנעילת הבקרים מופעלת

  ).-( - וF  המגעלחצו בו זמנית על מגע, לביטול נעילת הבקרים

 

  .מבוטלתיחווה שנעילת הבקרים 

  פעולות נוספות

  עוצמת הזמזם
, )1L( נמוכה :  דרגות עוצמה של הזמזם3פעולה זו מאפשרת לכם לבחור באחת מתוך 

  ).2L(דרגת ברירת המחדל היא ). 3L(והה וגב) 2L(בינונית 
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בקר געו לסירוגין על  . שינוי העוצמה מתבצע בעת שהתנור כבוי: שינוי עוצמת הזמזם
  ).2L(דרגת ברירת המחדל היא  . עד שחיווי הזמזם יופיע בצגFמגע ה

 .כדי להגדיר את העוצמה הרצויה) - (-ו(+) יישמע צליל הזמזם ותוכלו לגעת במגע 

  ון השעכוון
  .פעולה זו יש לבצע כשהתנור מופעל

 . יופיעו בצגOO:OO -ו  שחיווי Fמגע בקר הגעו לסירוגין על  .1
 .תצוגת השעון בצג תתחיל להבהב. יכבה  שחיווי Fמגע בקר הגעו לסירוגין על  .2
 ממושכת  לחיצה.שעות/ תצוגת הדקותשלהפחתה /להוספה) - (+) / (בקר המגעגעו ב .3

  .תגביר את קצב הכיוון
המגע כדי בקר השתמשו באותו ). -(+) / (מגע בקר הגעו ב, הקצב המהירלעצירת  .4

 .שעות/להוסיף ידנית את הדקות/הפחיתל

 שניות עד 5 - או המתינו כF  בקראשרו את הכיוון במגע על, השעוןלאחר שכוונתם את 
  . שפעולת הכיוון תאושר אוטומטית

  

  ישולפעולות הבמצבי 

  תאורת התנור
מיועד לבדיקה מהירה של החלל . מצב זה מפעיל את התאורה הפנימית בתנור
  . הפנימי בתנור מבלי להפעיל פעולת בישול

  הפשרה
  .התנור והנורית הירוקה דולקים, במצב פעולה זה ובכל מצבי הפעולה הבאים

 עליכם .)פעילהתרמוסטט לא ( אולם ללא חימום, מנוע המאוורר נכנס לפעולה
  זמן קצר את מצב פעולה מאפשר ל. להשאיר את דלת התנור במצב סגור

  .שליש מזמן הפשרה רגיל בטמפרטורת החדרלההפשרה   
  

ניתן להפעיל פעולה אוטומטית אשר תחמם ותשמור , להפשרה מהירה של המזון
  . בחלל הפנימי של התנורC800של קבועה על טמפרטורה 

  בישול מסורתי בהולכת חום
יטת בישול מסורתית באמצעות גוף החימום העליון והתחתון המומלצת להכנת ש

 טמפרטורת ברירת המחדל המוגדרת .כל סוגי התבשילים ובמיוחד בשר שומני
בצעו חימום מוקדם של  .C2500 - וC500בחרו בטמפרטורה שבין . T1900Cהיא 

  .התנור לפני הכנסת המזון

  בישול טורבו
מום העגול בגב התנור והמאוורר פועלים יחדיו כדי לבצע גוף החיבמצב פעולה זה 

  .C2500 - וC500בחרו בטמפרטורה שבין  .חימום אחיד בחלל הפנימי של התנור
   לבצע חימום מוקדם  אין צורך.T1650Cטמפרטורת ברירת המחדל המוגדרת היא 

כמו (במצב פעולה זה ניתן לבשל סוגי מזון שונים   .של התנור לפני הכנסת המזון
  . בשני מפלסי גובה בו זמנית ובזמני בישול שונים) דגים ובשר, למשל
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  גריל מרכזי
, לצלייה עם דלת סגורה .החום מוקרן מהחלק העליון כלפי מטהבמצב פעולה זה 

 טמפרטורת ברירת המחדל המוגדרת .C2000 - וC500בחרו בטמפרטורה שבין 
,  כמות קטנה של טוסטיםמצב פעולה זה מתאים במיוחד לקליית. T2000Cהיא 

  . 'ים חמים וכו‘סנדוויצ

  מאווררוגריל כפול 
פעולת המאוורר בשילוב  .החום מוקרן מהחלק העליון כלפי מטהבמצב פעולה זה 

הגריל מאפשרת בישול מהיר ויסודי של מזון מיוחד כמו למשל השחמה ואטימה 
בחרו בטמפרטורה , לגריל עם דלת סגורה .'וכו, ירקות, המבורגרים, של סטייקים

  .T1650Cטמפרטורת ברירת המחדל המוגדרת היא  .C2000 - וC500שבין 
  .מומלץ לבצע חימום מוקדם של התנור במשך מספר דקות, לפני הכנסת המזון

  חימום תחתון ומאוורר
מתאים במיוחד לתבשילים עדינים או . מצב פעולה לבישול איטי ועדין של המזון

מצב פעולה זה מומלץ גם לאפייה ובישול מזון שיש  .לחימום מחדש של מזון מבוש
 טמפרטורת .C2500 - וC500בחרו בטמפרטורה שבין  .חלק התחתוןהמלחממו 

  .T1650Cברירת המחדל המוגדרת היא 

  חימום מסורתי ומאוורר
מצב זה אידיאלי  .מצב פעולה זה משלב חימום מסורתי בהולכת חום ומאוורר

פרט (אין צורך לבצע חימום מוקדם של התנור  .יהה ולזני'פוקצ, לאפיית לחם
  .סובבו את המזון מספר דקות לפני סיום הבישול). ה ופיצה'לאפיית פוקצ

טמפרטורת ברירת המחדל המוגדרת  .C2500 - וC500בחרו בטמפרטורה שבין 
  . T2000Cהיא 

  גוף חימום תחתון
פעולה זה מצב  .החום מוקרן מהחלק התחתון כלפי מעלהבמצב פעולה זה 

 .C2500 - וC500בחרו בטמפרטורה שבין  .מתאים לבישול איטי מאד וחימום מזון
  .T800Cטמפרטורת ברירת המחדל המוגדרת היא 

  מצב פיצה
גוף , זהפעולה מצב  ב.מצב פעולה זה מיועד במיוחד להכנת פיצה ותבשילי ירקות

 ויוצרים זמניתגוף החימום העגול ומנוע המאוורר פועלים בו , החימום התחתון
בחרו בטמפרטורה שבין  .תנאים הזהים לתנורים המחוממים באמצעות גחלים

C500ו - C2500.  טמפרטורת ברירת המחדל המוגדרת היאT1650C.  

PRHחימום מוקדם של התנור   
לחימום מוקדם מהיר של החלל הפנימי של התנור לפני מצב פעולה זה מיועד 

.C2100T אוגדרת מראש היהטמפרטורה המ .הכנסת מזון לתוכו
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 ETCבדגם ( קטליטי  פעולת ניקויF60 CON DXבלבד (  
הוציאו את כל אבזרי . מאפשר ניקוי קל של החלל הפנימי בתנורמצב פעולה זה 

של '  מל100-150 -שפכו כ. את מדף הגריל ואת מגש איסוף השומנים, התנור
הטמפרטורה . ת הניקויוהתחילו את פעול, תמיסת מי סבון ישירות לתחתית התנור

לאחר שהסתיים זמן ברירת .  דקות20 -ונמשכת כ, C800המוגדרת מראש היא 
קל יותר להסיר לכלוך לאחר (ניתן לנקות את התנור בספוגית רכה , המחדל

  ).שהתרכך בעת פעולת הניקוי

  ) בלבדF60 CON DXבדגם (פעולת ניקוי פירוליטי 
  :סימני החיווי שלהלן יופיעו בצג, טיהעצמי הפירוליניקוי ה פעולת בחירת בעת

  

  .   דקות30 - שעה ו1הפירוליטי הוא ניקוי של המחדל הברירת זמן 
  :הבאות  האפשרויות3 - לאחת מלשנות את זמן הניקוי העצמיתוכלו 

  . דקות30  פירוליטי קצר במשךניקוי עצמימחזור 
  .  שעות3פירוליטי ארוך הנמשך זמן ניקוי עצמי 

  . דקות30 - שה ו1המחדל הנמשך ת rמחזור ברי

   :הדלת ננעלת וחיווי המנעול יופיע בצג:  התנורלאחר סגירת דלת
  ; הפירוליטיעצמיהניקוי ה ומתחילה פעולת, שהדלת נסגרת עד החיווי יהבהב בצג

  : בעת פעולת הניקוי העצמי הפירוליטי יופיעו בצג החיוויים הבאים

  

הודעת , מנגנון נעילת הדלת מפסיק לפעול,  שניות 15בתוך  כראוי נסגרתאם הדלת אינה 
  .הפירוליטימחזור הניקוי העצמי לא יתחיל  ו, תופיע בצג במקום חיווי הנעילהER:08: תקלה

טיימר השהיית התחלת  הגדרת באמצעותעצמי הניקוי ה מחזור תוכלו להשהות את תחילת

  :)15עיינו בעמוד  ( - והבישול 
זמן ניקוי עצמי של  + השעה הנוכחיתהוא פירולטי ההניקוי העצמי  זמן סיוםשל ברירת המחדל 

 )- (במקש המגע או , הסיום את זמן לדחותכדי  (+)  המגע במקשהשתמשו.  דקות30 -  שעה ו1
  . דקות30 של זמןמגבלת  לא ניתן להקטין את הזמן מתחת ל.כדי להקטין את הזמן

  .שניות לאחר הבחירה האחרונה מספראו ,  לאחר אישור ההגדרהמתבצעתנעילת הדלת 

הניקוי סיום זמן הפרש שבין ל בשעה הזההתחיל הפירוליטי י העצמי הניקוימחזור 
  .שבחרתםעצמי הניקוי מחזור ה זמן ומשך ,שהגדרתם

בעת השימוש בפעולת הגריל הדלת חייבת להיות תמיד סגורה ומומלץ  :זהירות
.C2000 - תהיה גבוהה מאלהשתמש בטמפרטורה של
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  צות לבישולהמל
  

  :להלן טבלת המלצות לבישול מאכלים שונים

מצב פעולת   תבשיל  
  הבישול

טמפרטורת 
מפלס  זמן הבישול  הבישול

 גובה
  2  ' ד45  1800  טורבו  קנלוני

  לזנייה
מסורתי עם 

  מאוורר
  2  ' ד50 1600

  2  ' ד50 1800  טורבו  פשטידות

  3  ' ש1 1700  טורבו  א"תבשיל תפ

 :פשטידות

  2  ' ד50 1800  טורבו שואיםתבשיל קי

  3  ' ד25 1800  גריל כפול  דגים שטוחים

  2  ' ד30 1800  מסורתי  )פילה(סלמון 

  2  ' ד35 1800  מסורתי  )פילה(טונה 

  2  ' ד25  1800  מסורתי  )פילה(פורל 

  :דגים

  3  ' ד25 1800  גריל כפול  מולית

  2  ' ד20 2200  טורבו  ה'פוקצ

  לחם
תי עם מסור

  מאוורר
  3  ' ד40 1800

  פיצה
חימום תחתון 
  עם מאוורר

  2  ' ד25 2300

  לחם
  פיצה
  קינוחים

  

  2  ' ד30 2000  טורבו  מאפה פירות

  צלי עגל
מסורתי עם 

  מאוורר
  3 ' ד55 -ו'  ש1 1800

  עוף צלוי
מסורתי עם 

  מאוורר
  3 ' ד5  -ו'  ש1 1800

  3 ' ד30 -ו'  ש1 1700  טורבו  קציץ בשר

  פילה בקר
עם מסורתי 
  מאוורר

  3  ' ד35 2000

  בשר

  צלעות
גריל כפול עם 

  מאוורר
  4  ' ד40 2000
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  איתור תקלות
בצעו את , לפני הפנייה לשרות התיקונים במקרה של תקלה או פעולה לא תקינה של התנור

  :הבדיקות המפורטות להלן

  הפתרון  הבעיה

מפסק ( זרם דלף ממסרבדקו האם הנתיך או מ  . התנור אינו פועל
וניתק את , לוח החשמל הביתי ירדב )פחת

הזינה לתנור במקרה של בעיה בקו החשמל 
 . עם חשמלאי מוסמךהתייעצו, המזין את התנור

לאחר הרמת הנתיך או  פועל אם התנור עדיין לא
פנו למוקד השרות הקרוב  ,מפסק זרם הדלף
 ).עיינו ברשימה שבגב החוברת(למקום מגוריכם 

התאורה הפנימית בתנור אינה 
  .ולקתד

  .החליפו את נורת התאורה

 בתוספת Erבצג מופיע קוד תקלה 
  ספרה כלשהי

  .  עיינו בטבלת קודי התקלה

  .ייתכן ואירעה הפסקת חשמל  תצוגת השעון מהבהבת
  .כוונו מחדש את תצוגת השעון

  לאחר הפסקת חשמל
 עליכם לכוון מחדש את תצוגת השעון. 
 ליכם להגדירם מחדשהגדרות הזמן של תוכניות בישול התאפסו וע. 
 פעולת הבישול תיפסק ועליכם להגדירה מחדש, אם הפסקת החשמל אירעה בעת הבישול .  

  קודי תקלה
אם היא מזהה שנתונים .  מבצעת סדרה של בדיקות אבחוןמערכת הבקרה האלקטרונית

  .מערכת הבקרה תפסיק את פעולת התנור וקוד תקלה יופיע בצג, מסוימים אינם תקינים
  .ופי החימום והמאוורר שבחלל הפנימי של התנור תיפסקפעולת ג

  .בעת הפנייה למוקד שרות התיקונים מסרו את קוד התקלה המופיע בצג
  . תוכלו להפסיקו בלחיצה על מקש כלשהו" ביפ"במקרה ונשמע צליל 

הוציאו ( דקה 1 -נסו לאפס את קוד התקלה באמצעות ניתוק התנור מרשת החשמל למשך כ
המערכת חוזרת אוטומטית למצב , אם הבעיה נפתרה).  מהשקע בקיראת תקע החשמל

  .המתנה

כבו את התנור ופנו למוקד שרות התיקונים הקרוב , במקרה וקוד התקלה חוזר להופיע בצג
  ). עיינו ברשימה שבגב החוברת(
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  ניקוי ותחזוקה

  ותהחלקדפנות הצד מסילות הצד ו הסרת
  .קיבוע מתוך חורי הGהוציאו את מסילות הצד 

  

G

 
 

 הרכבה מחדש של מסילות הצד
את .  השגיחו על החריצים שבמסילות.הכניסו את מסילות הצד בו זמנית לתוך חורי הקיבוע

 . המסילות יש להכניס נכון לתוך החורים בדפנות התנור
 

  החלפת נורת התאורה
ורה בנתונים לשני הסוגים נורת תא.  עגול ומלבני: קיימים שני סוגים של בתי נורת תאורה

  : זהים
  מתח רשתV220-240 
  הספקW25 
  14תבריג מסוגE 
   עמידות בטמפרטורה שלC300 

  :בצעו את הפעולות הבאות להחלפת נורה בגוף תאורה עגול 

, לפני תחילת הפעולות להחלפת נורת התאורה .1
 .התנור מרשת החשמלנתקו את 

במידה . וודאו שהתנור התקרר לטמפרטורת החדר .2
 . עד שיתקררהמתינו, ולא

 באמצעות הברגתו נגד כיוון Aהסירו את כיסוי המגן  .3
 .השעון

 . בסיבוב נגד כיוון השעוןBהסירו את הנורה  .4
.Aהרכיבו חזרה את הכיסוי , לאחר החלפת הנורה .5

A B 
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  :מלבניבצעו את הפעולות הבאות להחלפת נורה בגוף תאורה 

לפני תחילת הפעולות להחלפת נורת  .1
  .מרשת החשמלנתקו את התנור , התאורה

. וודאו שהתנור התקרר לטמפרטורת החדר .2
 .המתינו עד שיתקרר, במידה ולא

 .הסירו את מסילות הצד .3
 באמצעות מברג Cהסירו את כיסוי הזכוכית  .4

 .Eשטוח 
 . בסיבוב נגד כיוון השעוןBהסירו את הנורה  .5
הרכיבו חזרה את כיסוי , לאחר החלפת הנורה .6

 .Cהמגן 
 .דהרכיבו חזרה את מסילות הצ .7

 
 

  החלפת אטם התנור
  .האטם ממוקם מסביב לתא התנור ויש להחליפו אם מתגלה בו קרע או שחיקה

  .החלפת האטם חייבת להיות מבוצעת על ידי טכנאי מורשה ומיומן, מטעמי בטיחות

  

   פרופילי דלת צדדיים
  .ניקויל  הסרת זכוכית הדלתמאפשרת" צד יפרופיל "דלת

דלת מנגנון ה העליון של  את החלקהסירו, לביצוע הפעולה
  .הצד פרופילי 2על התלוי 

 ידווהקפ, הממקומ) דגם בהתאם ל2 או 1(את הזכוכית ירו הס
  .לאחר הניקוילמקומה  כראוי הכדי להכניסלזכור את מיקומה 

  .מתבצעת בסדר פעולות הפוך,  חזרה הדלתהרכבת

להיות קריא הוא חייב ,  הזכוכיתקיים כיתוב על גביאם 
  .מי של הדלתמהחלק הפני

 על הזכוכית המוטבעת מסגרת קיימת אבל כיתובבמידה ואין 
חייבת להיות אותה המסגרת , )מסגרת שחורה או אפורה(

 שהזכוכיתעל מנת , לכיוון החלק הפנימי של הדלתמופנית 
  .מבריקה לחלוטין מהצד החיצוני של הדלתתישאר 
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  שרות לאחר המכירה
 השרות של לתחנתאנא התקשרו , פתורר ולאתבמקרה של תקלה שאין באפשרותכם ל

  .)עיינו ברשימה שבגב החוברת(הקרובה למקום מגוריכם 

 ואת המספר אנא מסרו את דגם המכשיר שברשותכם, בעת הזמנת השרות
  .הסידורי

  



  
   

  
  
  :בישראל אפ . אנד. אפרכזי השירות למוצרי מ

   

יד חרוצים  ,מ"מ קירור וחשמל בע.ש.ג  אזור המרכז
    .ר סבא כפ10

 09-7661799 'טל

 24רחוב כנפי נשרים  ,רון טכניקה  ירושלים
   .ירושלים

 02-6494949 'טל

 04-8666360 'טל   . חיפה7רחוב אלנבי  ,לירן שירות  חיפה והצפון
04-8661440 

 08-8534575 'טל    . אשדוד3רחוב הראשונים  ,כל שירות אזור רחובות

 באר 27ר רחוב יאי ,96מאור הנגב   ש והדרום"ב
   .שבע

 08-6274563 'טל

 08-6378448  'טל  . אילת3הבנאי ' רח, אדיבשירות   אילת

  
  

   ,לקוחות נכבדים
אנא  ,או בעייה שלא תוכלו לפתור בכוחות עצמכם, במקרה של פעולה לא תקינה

  .פנו לתחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם
    
                      

  אפ. אנד. תודה שרכשתם מוצר מבית אפ
   09-9519960. פקס   09-9519950 'טל  ,מ"אפ בע.אנד.אפ: בלעדיהיבואן ה
  אביב- תל61484: מיקוד  48467. ד.ת: מען למכתביםה
     


