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

כמו גם הנחיות שימושיות שיאפשרו להשיג את מיטב הביצועים , ותחזוקה של התנור
  .ו את החוברת במקום נגיש לשימוש בעתידשימר. 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

  .יחות ובתכונות התנורלעצמו זכות לביצוע שינויים בתנור לפי ראות עיניו מבלי לפגוע בבט
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 .  את חומרי האריזה עם האשפה הביתית הרגילהאין להשליך

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

  :התנור עומד בדרישות תקני הבטיחות של נציבות האיחוד האירופאי הבאים
- 93/68/EECדרישות בטיחות כלליות   
- 2006/95/EEC  מתח נמוךבטיחות  
- 2004/108/EECתאימות אלקטרומגנטית   
-  89/109/EECבמגע עם מזון חומרים הבאיםטיחות  ב  

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

  . בכדי לציין שאין להשליכו יחד עם האשפה הביתית הרגילה
למוצרי היכן נמצאת נקודת האיסוף , רד להגנת הסביבהיש לוודא ברשות המקומית או במש

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

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

  .אסור ומסוכן) החדר
  .לא נכון ולא סביר בתנור עקב שימושכלשהו שייגרם  לנזק ואן לא יהיו אחראיםוהיבהיצרן 

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

  .  להוציאו מהשקע בקיר
  .  אין לגעת בתנור אם ידיכם או רגליכם רטובות או לחות-
  .  אין להפעיל את התנור כשאתם יחפים-
   .העלולים לפצוע את ידיכם, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות בקרבת צירי דלת התנור -
מרשת החשמל ואל תנסו ותו נתקו א, 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 

  .מורשה ומיומןהשרות והתחזוקה חייבות להתבצע בידי טכנאי , כל פעולות ההתקנה -
   ).ב"כפפות וכיו(השתמשו בציוד מגן מתאים , לפעולות התחזוקה והניקוי של המכשיר -
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חייבת להתבצע , ג" ק40 -התנור שמשקלו מעלהרמת והובלת , כדי למנוע נזקי גוף ורכוש -
  . בעזרת ציוד מתאים או על ידי שני אנשים

   .היא פתוחהאין לשבת או להניח חפצים כבדים על דלת התנור כש -
  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

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

  . לבטיחותם
  .יש להשגיח שילדים קטנים לא ישחקו בתנור

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

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

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

  .ומיומן בלבד
ת השרות לתחנ 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

 לפני ביצוע פעולות .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 יבוצעוהתקנה הפעולות 
מהתקנת התנור שלא בהתאם להנחיות ההתקנה שבחוברת זו או כתוצאה לנזקי גוף ורכוש 

  .שלא בהתאם לכל כללי הבטיחות הרלוונטיים
  התקנת התנור

וך גומחה ברוחב של בת יש לבצע את ההתקנה, סביב לתנורמזרימת אוויר יעילה להבטחת 
  .הבא' בעמש 1 מ כמתואר באיור" מ725

מעץ הריהוט עשוי כש. חוםב עמידיםלהיות חייבים תנור ה בקרבת הריהוט משטחי !חשוב 
חלקי פלסטיק . C1000  לפחותשל  יש לוודא שהדבק עמיד בטמפרטורותת או סיבילבוד

    . הגבוהחוםמה פרקלהת 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

   .מ לפחות" מx 102 מ" מ406 של בשטחתחתון של היחידה בה מותקן התנור פתח בחלק ה
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A     מ " מ406(פתח אוורורx 102בבסיס יחידת המטבח) מ" מ  

 B     2.5(פתח עבור כבל החשמל x 2.5מ" ס(  
C   תיבת חיבורי החשמל  

  
  

  חיבורי חשמל
י הבטיחות  בהתאם לתקנ! חיבורי החשמל יבוצעו על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד

  .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 -
  . תנור זה חייב להיות מוארק בהארקה תקנית: אזהרה -
תנור מובטחת אך ורק כאשר הוא מחובר ומוארק כראוי לרשת  בטיחות החשמל של ה-

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

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

  .30mA בזרם דלף של) פחת

 1איור 
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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 ,או בתקעכבל 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-
 להשתמש יש, 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 2.5  3בשטח חתך של  

   .מ לפחות" מ3
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  התנורתיאור 

  
  )PROכפתורים קיימים רק בדגמי (לוח בקרה    1
  פתחי אוורור   2
  מנגנון נעילת דלת לניקוי עצמי     3
  תאורה פנימית    4
  ) בלבדXTבדגמי (קע חיישן טמפרטורת המזון ש   5
  מאווררי הולכת חום   6
   מפלסי גובה7 -תומכי מדפים ב   7
  לוחית נתונים   8
  דלת התנור   9

 מאווררי קירור
 בכל פעם מופעלים אוטומטיתהם . שני מאווררים מוסתרים בחלקו העליון של התנור

  ל עד שהטמפרטורה יורדת וממשיך לפעו) C2000מעל ( מתחממת טמפרטורה הפנימיתשה
. עשויים להמשיך לפעול גם לאחר כיבוי התנורלכן המאווררים ). C1600 -מתחת ל160(

 המאווררים יופעלו בכל פעם שהדלת ,C1400כאשר הטמפרטורה בתוך התנור היא מעל 
 במגע עם הפנימי של התנור ולבואהחלל מתוך  לפרץהאוויר החם מנפתחת על מנת למנוע 

 .תמיד במהלך פעולת הניקוי העצמימאווררים מופעלים ה. לוח הבקרה

ממוקמים בחלק האחורי של חלל ה ממאווררי הולכת החום שונים י הקירור מאוורר:הערה
 .התנור
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  פנימיתתאורת 
 במצב .וכאשר התנור בפעולה, תנפתחהתנור  בכל פעם שדלת ת מופעלהתאורה הפנימית

במהלך . פעולה כדי לחסוך באנרגיהה בעת התאורה הפנימית אינה מוארת, ECO חסכון 
 :התאורה הפנימית אינה מוארת ,שלהלן הפעולות

 מצב שבת -
  ניקוי מחזור  -
 התפחת בצק -
  הפשרה-

 .במגע על מקש התאורה  בתוך התנור התאורה הפנימית את פעיל להתוכלו

 מתכתמדפי 
חריצי בטיחות ב דיםהמדפים מצוי.  משני צידי התנורהמתכת למסילות את מדפי יקוהחל

  .כאשר התנור נמצא בשימוששל המדפים  לחלוטין הוצאההמונעים , למניעת התהפכות

 להסרת.  בחלק האחוריממוקמיםתמיד שחריצי הבטיחות וודאו , המדפיםבעת הכנסת 
  .הוציאו אותו מתוך התנורכלפי מעלה ואותו  משכו, המדף

    טלסקופיותמסילותמדפים עם 
ומחליקות על מלא ארכות לאורך תהמטלסקופיות מסילות דפים עם מבהתנור מצויד גם 

למסילות  היטב ות להיות מהודקותחייבשל המדף ת וטלסקופיה המסילות .מסבי גלגלים
 .הצד

 ).901267 # ט"מק(זר י נוספים כאבםניתן לרכוש מדפי

 :)כמתואר באיור שלהלן (מדףה מיקום לשינוי

   המדףמשכו והאריכו ככל שניתן את מסילת -

 ונתקו אותה ממסילת הצד מסילת המדף את ימו הר-

  את המדף מתוך חלל התנורמשכו -

 סגרו את מסילת המדף -

  .  עם המסילות הטלסקופיות במפלס גובה אחראת המדף התקינו  -

    
    



  9

    

    
  
  

  LCDלוח הבקרה עם צג 

  CON תבדגמי תנורים מסדר

  
  PRO תבדגמי תנורים מסדר

  
A  מקשי המגעאזור    B  צגLCD     C כפתור בורר הטמפרטורה    D בורר מצבי הפעולה   
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  אתחול
   . כדקה אחת לאחר חיבור התנור לרשת החשמל מופעל LCD - הצג

 : התצוגהלהפעלת

  CONמסדרת מעוצבים בדגמי תנורים 
החיוויים שלהלן ). A (על מקש בקרה כלשהו באזור מקשי המגע שניות 2 - כ במשךגעו
  : בצגעויופי

  הפעלה       תאורה         הגדרות       טיימר
  

  PROמסדרת מקצועיים בדגמי תנורים 
  : בצגיופיעוהחיוויים שלהלן  ).בצד הימני(סובבו את כפתור בורר מצבי הפעולה 

          הגדרות       טיימר

 מקש לניווט ותכנות בסמוך לאזור הנדרשים החיווייםכל תפריט יציג את , הפעלתולאחר 
 .מגעה

מצב המתנה כדי להפחית את צריכת ל תעבור התצוגה , בקרה ללא פעולתאחתאחרי דקה 
 להפעיל כדי שניות 2 - כ במשךכלשהו געו במקש בקרה. ו המגע יכבמקשי ואזורי האנרגיה

  .מחדש את התצוגה

  :רשימת החיוויים

  טיימר       

  הגדרות       

  תאורה         

 הפעלה       

  למטה/מעלהימינה ול/ניווט שמאלה 

  אישור בחירה      

  הסרת בחירה או יציאה מתפריט       

   הבישולהפסקת     
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  חיישן טמפרטורת המזון, זמן סיום/השהיית התחלה, הגדרת זמן הבישול      

    שינוי מצב בישול      
  שינוי טמפרטורת הבישול           
  

   הגדרות

  הפעילו את תפריט ההגדרות במגע על מקש 

  . כדי לבחור את השדה הרצוי ואשרו במגע על מקש השתמשו במקשי 
  .צאו מהתפריט במגע על מקש  

  
  

 :באמצעותהגדרה זו מפחיתה את צריכת אנרגיה : ECO mode   חסכוןמצב
 שיורי כדי להשלים את הבישולהבישול ושימוש בחום התכנית סיום  כיבוי התנור לפני -
  התנור במהלך הבישולתאורת כיבוי -
 .במצב המתנההתצוגה  כיבוי -

  .השמע כבוי 1  עוצמהרמתב. 3 עד 1 רמת עוצמה: Audio Level עוצמת השמע

   :Metric /Imperial ליתאימפריא/תצוגת ערכים מטרית
   שעות24מחזור תצוגת שעון של / ג"ק/צלסיוס: Metric מטרית

   שעות12מחזור תצוגת שעון של /ליברות/ פרנהייט:Imperial/ ליתאימפריא

 באולם זו מיועדת לתצוגת פעולותאפשרות  :SHOW ROOM mode אולם תצוגה מצב
  . בזה בביתו במצבלעולם אל תשתמש. במצב תצוגה גופי החימום אינם מופעלים. תצוגה

   TIMER  תזכורתטיימר

 כדי להגדיר את השתמשו במקשי  .ילו את טיימר התזכורת במגע על מקש הפע

   . ואשרו במגע על מקש האישור ,)ות שע10עד  (זמן התזכורת הרצוי

  הערה
תצוגה ב.  התזכורת פועל באופן עצמאי ואינו קשור או משפיע על פעולת הבישולטיימר

 . התזכורתצליל בסיום הזמן שהוגדר יישמע  .תופיע ספירה לאחור של זמן התזכורת
רה כנסו חז, לשינוי זמן התזכורת. להפסקת צליל התזכורת געו במקש בקרה כלשהו

.לתפריט טיימר התזכורת
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    תאורה
 .במגע על מקש זההתנור ילו או כבו את תאורת הפע

  .PROסדרת ם מ זו אינה זמינה בתנוריפעולה :הערה

  לפני השימוש בתנור בפעם הראשונה
 :בתנור להכנת מזוןהראשון שימוש הלפני 

 בקרההלוח מ המגן מדלת התנור ויריעות את ירוהס. 

  התנורתוך ים מאת כל האביזרהוציאו. 

 הצלייה או מהחלל הפנימי של התנורמגשמ,  את כל המדבקות ממגש האפייהירוהס . 

 הפנימי של התנורלוחומרי אריזה מהחלההובלה  את כל מפרידי ירוהס . 

 שהחדר מאוורר כראויוודא . 

 במצב טורבו במשך כשעתיים בטמפרטורה של  התנור ילו אתהפעC2600.  

שנותרו מתהליך הייצור יישרפו לפני הכנת יח כי כל השאריות  יבטזה הפעלה קדםהליך ת
    .המזון בפעם הראשונה
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  CON דגמי תנורים מעוצבים -הפעלה בסיסית 

  הפעלה
  .הפעילו את התנור במגע על מקש בקרה כלשהוא

  . כנסו למצב תכנות במגע על מקש 

ע על  במגו ואשרCOOKING MODES בחרו את מצבי הבישול השתמשו במקשי 

.  

  

 COOKING TEMPERATUREבישול ה טמפרטורת ירו אתהגד והשתמשו במקשי 

  .ואשרו במגע על  ,רצויהה

 

 ופס חיווי התקדמות ההתחממות מוקדםחימום לבצע התנור יתחיל לאחר מספר שניות 
 תנורתוך  את המזון ביחוהנ. יישמע צליל אישורהחימום מראש  בסיום שלה .יופיע בצג

 .טמפרטורה הרצויהגה הלאחר שהוש

  הערה
, הפשרה, ייבוש, צליה בהולכת חום, במצב צלייה לא מופיעפס חיווי התקדמות ההתחממות 

  . חימום והתפחת בצק
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  MODIFY/STOP עצירה/שינוי
  .שנו את מצב הבישול במהלך פעולת הבישול באמצעות מגע על מקש 

   .ות מגע על מקש  באמצעבישולפעולת הבישול במהלך ה טמפרטורת שנו את

  .ואשרו במגע על , הפסיקו את פעולת הבישול במגע על מקש 
  

  PRO קצועייםמ דגמי תנורים -הפעלה בסיסית 

  הפעלה
 .)הימני( MODE COOKINGכפתור בורר מצבי הפעולה  באמצעות את התנור ילוהפע
 MODEסיבוב כפתור בורר מצבי הפעולה  הרצוי באמצעותבישול המצב את  ובחר

COOKING) הימני.( 
 EMPERATURE באמצעות סיבוב כפתור בורר הטמפרטורה  טמפרטורת בישול ו אתבחר

  ).השמאלי(

 ופס חיווי התקדמות ההתחממות מוקדםחימום לבצע התנור יתחיל לאחר מספר שניות 
 תנורתוך  את המזון ביחוהנ. יישמע צליל אישורהחימום מראש  בסיום שלה .יופיע בצג

  .טמפרטורה הרצויההלאחר שהושגה 

  הערה
, הפשרה, ייבוש, צליה בהולכת חום, במצב צלייה לא מופיעפס חיווי התקדמות ההתחממות 

 .חימום והתפחת בצק
  .מצב טורבוהוא תמיד מתבצע ב, החימום המוקדםעל מנת לקצר את זמן 

 עתבהמופיעה בצג ברירת מחדל כטמפרטורה אופטימלית ממצבי הבישול קיימת לכל אחד 
  .צב הבישולחירת מבמ

  MODIFY/STOP עצירה/שינוי
 MODEבורר מצבי הפעולה  סיבוב שנו את מצב הבישול במהלך פעולת הבישול באמצעות

COOKING )הימני(. 

 כפתור בוררסיבוב   באמצעותבישולפעולת הבישול במהלך ה טמפרטורת שנו את
 ).השמאלי (הטמפרטורה

  .OFFבי הפעולה למצב כבוי הפסיקו את פעולת הבישול באמצעות בורר מצ
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חיישן , סיום הבישול/השהיית,  טיימר- תפריט הניהול 
  טמפרטורת המזון

  התחלה 

  . כדי להיכנס לתפריט הניהולאו   געו במקש , מצב הבישוללאחר תכנות 

 

    תזכורתטיימרהגדרת 

ות שאינו קשור לפעול באופן עצמאי והוא  זה מיועד לתזכורת לפעולות המטבחטיימר 
למידע לגבי טיימר זמן . הבישול והוא אינו מכבה את התנור בסיום זמן התזכורת המוגדר

  .סיום הבישול עיינו בסעיף הבא

   .ילו את טיימר התזכורת במגע על מקש הפע

ואשרו  ,) שעות10עד  ( כדי להגדיר את זמן התזכורת הרצויהשתמשו במקשי 

  .  במגע על מקש האישור 

 .אה מהתפריט ליציגעו במקש 

 בסיום זמן התזכורת יישמע צליל . של זמן התזכורת המוגדר ספירה לאחורבצג תופיע
 . געו במקש מגע כלשהו כדי להפסיק את צליל התזכורת. החוזר על עצמותזכורת

   !חשוב
כבו את התנור ידנית . פעולת הבישול לא תיעצר בסיום הספירה לאחור של טיימר התזכורת

  .בישול יתר המזון כדי למנוע והוציאו מתוכו את
 .סוף הבישול בתנור באופן אוטומטי יכבה לאחר זמן הבישול המוגדר שחלף

 תכנות זמן סיום הבישול
  .התנור ייכבה אוטומטית בסיום זמן הבישול שהוגדר, באמצעות פעולה זאת

  . הפעילו את טיימר זמן סיום הבישול 

ואשרו במגע  ,) שעות10עד  (הרצוי כדי להגדיר את זמן הבישול השתמשו במקשי 

  .  על מקש האישור 

 . ליציאה מהתפריטגעו במקש 

הודעת סיום ספירה לאחור וסיום ההתנור יכבה ב . של זמן הבישול ספירה לאחורבצג תופיע
  .תופיע בצג !END OF COOKING – BUON APPETITO בתאבון -הבישול 
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געו במקש מגע כלשהו כדי . ר על עצמובצליל תזכורת החוז הספירה לאחור יאושר סיום
  .להפסיק את צליל התזכורת

  ביטול/שינוי
 . הבישול את ערך זמןושנו זמן סיום הבישול ילו את תפריטהפע

  .  0:00 - לזמןכוונו את ה: לביטול

  הערה
זמן סיום במהלך החימום מוקדם . מסיום שלב החימום המוקדםישול מחושב הבזמן 

  .מופיע בצגהבישול אינו 
מוגדרת אם .  המזוןבחיישן טמפרטורתשימוש ה הבישול בעת זמן סיוםלא ניתן להגדיר 

  . הבישול יימחקזמן סיום, מזוןטמפרטורת חיישן ה

 השהיית התחלה
 .רצויההבשעה לפעול התנור יתחיל 

 . תחלהההשהיית הילו את הפע

   .  כדי להגדיר את זמן תחילת פעולת הבישול ואשרו עם השתמשו במקשי 

 . ליציאה מהתפריטגעו במקש 

התנור יתחיל לפעול בסיום  הספירה .  של זמן השהית ההתחלה תופיע בצגספירה לאחור
  .תזכורתצליל בהספירה לאחור יאושר סיום . לאחור של זמן ההשהיה

 הערה
    .הבישול ניתן לשלב עם זמן סיום הבישולהשהיית התחלת את זמן 

 חיישן טמפרטורת המזון
 .XT רק בדגמי זמין המזון פרטורתחיישן טמ

 ומכבה ,בישולה את טמפרטורת הליבה של המזון במהלך בודק חיישן טמפרטורת המזון
ניתן להשתמש בו רק במצבי הבישול . טמפרטורה הרצויהמושגת האת התנור כאשר 

 :הבאים
  חוםהולכת
 אפייה

 אפייה בהולכת חום
 טורבו
 צלייה

 צלייה בהולכת חום

 התוצאות השגתל. המיועד לבישולמזון ן טמפרטורת המזון לתוך החיישאת חדירו ה
 שהוא לא ודאו ו המזון למרכז פריטשניתן קרוב ככל החיישן את החדירו, הטובות ביותר

 לכבות את התנור מוקדם מדי נכון של החיישן עלולמיקום לא . עצמות או שומן במגע עם
הוחדר לחתוך חלל  לא חיישןשהוודאו ,  עופותבעת בישול. יתבשלמזון לא ה  מכךתוצאהכו

 .ריק בתוך העוף

 .הפעילו את החיישן 

  .  ואשרו עם ,  הרצויהת המזון את טמפרטור כדי לבחורהשתמשו במקשי 
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  "?להמשיך. הכניסו את חיישן"הודעת , השלמת שלב החימום המוקדםלאחר 

Insert Food Probe.Continue?תופיע בצג .  

  

 הממוקם בצד השמאלי העליון של חלל לשקע שן טמפרטורת המזוןתקע חייאת הכניסו 
 .התנור

 .  ואשרו עם תנור לאת המזון הכניסו 

התנור  .החיישן יופיעו בצג בפועל על ידי  הנמדדת והטמפרטורההטמפרטורה המוגדרת
הבישול "   בתאבון-סיום הבישול " הודעת .גיע לטמפרטורת המזון הרצויההוא ייכבה כאשר 

Buon Appetito! -  End Of Cooking געו במקש מגע  .ויישמע צליל תזכורת, תופיע בצג
  .כלשהו כדי להפסיק את צליל התזכורת

  הערה
 .בישולמהלך המזון בכל עת בחיישן ה לבחור בטמפרטורת תוכלו

צג המבקשת תופיע הודעה ב, לתוך השקע שלו לא הוכנס תקע חיישן טמפרטורת המזוןאם 
לא הוכנס  אם תיפסקבישול פעולת ה .נס כראוי לתוך השקע בתנורלאשר שהתקע הוכ

להמשיך כדי  במסך האישור NO  באפשרות לאובחר. חובר כראויהבדיקה לא החיישן 
 .חיישן טמפרטורת המזוןבישול ללא ב

  חשוב
 . כאשר אינו בשימושחיישן טמפרטורת המזון בתוך התנוראל תשאירו את 
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  מדריך מצבי הבישול

  עצות/ייעוד  פרטים  מצב

  אפייה

  

מופעלים גופי החימום העליון 
  והתחתון

 המאוורר כבוי

 C370-2600 הטמפרטור

 מפלסי הגובה 2 -ב והשתמש
 .התחתונים

  

 תפיחות
 מקצפות

 עוגיות ספוג
 ותפחזני
 עוגיות
 עוגות

  עוגות גבינה
 פשטידות
 קישים

 אפוייםתפוחי אדמה 

אפייה בהולכת 
  חום

  

 מופעל במלוא גוף חימום תחתון
 העוצמה

גוף חימום עליון מופעל בהספק 
 מדורג

 המאוורר מופעל
 C370-2600 הטמפרטור

ניתן להשתמש במספר מפלסי 
  גובה בו זמנית

 יש להוריד את,  ככלל:הערה
אינו מיועד שהטמפרטורה של מתכון 

   ).C150 - בכ (בהולכת חוםלאפייה 

 עוגיות
 עוגות
 לחמים

 שמריםבצק 
 עוגת גבינה

 ותעוג
 קישים

  אפוייםתפוחי אדמה 
 פשטידות

  

  הולכת חום

  

מופעלים גוף החימום האחורי 
 העגול והמאוורר

ניתן להשתמש במספר מפלסי 
  גובה בו זמנית

 C370-2600 הטמפרטור
יש להוריד את ,  ככלל:הערה

אינו מיועד שהטמפרטורה של מתכון 
   ).C150 - בכ (בהולכת חוםלאפייה 

 ,אפהדברי מבישול עדין של 
 .תפיחות ועוגות

צליית ניתן גם לשימוש לצורך 
בטמפרטורה גבוהה בשר ועוף 

 .יותר
  

  טורבו

  

 במלוא גוף חימום תחתון מופעל
 העצמה

מופעלים גוף החימום האחורי 
 העגול והמאוורר

 C370-2600 הטמפרטור
  3 - ו2  ו במפלסי גובההשתמש

 ה חזקבהקרנת חוםבישול אחיד 
 , פיצהלאפיית מהתחתית

 .ה ולחם'פוקצ
  



  19

  עצות/ייעוד  פרטים  מצב

  גריל

  

 מופעל גוף חימום הגריל
עד ) 1 (מנמוך - דרגות הספק 4

 )4(גבוה 
 3 במשך גוף החימום מתחמם

 מרבי הספקדקות הראשונות בה
התאם ההספק פוחת בולאחר מכן 

  .הוגדרה שלדרגת ההספק

מזון בצד העליון השחמת 
 אםמזון סובבו את ה. בלבד

.משני הצדדיםשחמה הנדרשת 
  

גריל עם הולכת 
 חום

  

  מופעל גוף חימום הגריל
 המאוורר מופעל 

עד ) 1 (מנמוך - דרגות הספק 4
 )4(גבוה 

 3 במשך גוף החימום מתחמם
 מרבי הספקדקות הראשונות בה

התאם ההספק פוחת בולאחר מכן 
  .הוגדרה שלדרגת ההספק

עליון המזון בצד השחמת 
 מועדףמצב זה . תחתוןהו

עדין מדי  להשחמת מזון שהוא
 . כגון דגים,הלהפיכ
מידת השחמה מכל צד : הערה

 .עשויה להיות שונה
  

  ייבוש/ הפשרה 

  

במצב הפשרה רק המאוורר פעיל 
כל .  התנוראוויר בחללכדי להזרים 

 .גופי החימום כבויים
מאוורר מופעל ה ,ייבושבמצב 

  .C370ונשמרת טמפרטורה של 

  מזוןרתהפש
  .ירקות, פרחים,  מזוןייבוש

  התפחת בצק

  

גוף החימום התחתון מופעל 
 בדרגת הספק נמוכה קבועה 

 דקות כדי 5 כל המאוורר מופעל
 .למנוע אוויר עומד

  .ניתן לשימוש בכל מפלס גובה

  החימום

  חימום

  

גוף החימום התחתון מופעל 
 .בדרגת הספק נמוכה עד מתונה

ה מוגדרת מראש של טמפרטור
C60/76/930  .  

השתמש בתכנית ההתחממות 
במהלך ) SM (במצב שבת

  .שבתות וחגים
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 גריל בהולכת חום/ מצב גריל 
 .דרגות הספק שונות 4 -בפועל הגריל  גוף חימום

 ההספק פוחתמרבי ולאחר מכן ה בהספק דקות הראשונות 3 במשך גוף החימום מתחמם
 .רצויות שונותהבהתאם להשפעות 

 על משטחי המזוןקלה  השחמה יוצרת 1 דרגת הספק
  .מזוןה להשחמה מהירה של גבוהה הגורמתחום הקרנת  יוצרת 4 דרגת הספק

  .מזוןה על ה הרצויהשפעה בהתאם לדרגת ההספק את ובחר

מזון ה יש להפוך אתזה פעולה מצב ב .להשחמת החלק העליון בלבד של המזון ו בגרילבחר
  .השחמה משני הצדדיםנדרשת אם 

 מועדףמצב זה .  גם בצד התחתוןעם נדרשת השחמה קלה  חוםבגריל עם הולכת ובחר
מידת השחמה מכל  . דגיםמו למשלכ, שהוא עדין מדי להפיכתומזון משני הצדדיםהשחמת ל

  .צד עשויה להיות שונה

  גריל וצלייה - מיטביות תוצאות עצות להשגת

  רצויהה לרמת העשייהכוונו 

  מזון
מפלס 
  גובה

טמפרטורה  מצב בישול
ל זמן בישו
  משוער

  הצעות

קציצות בשר 
בקר טחון 

 מ" ס5עובי 
6  

  גריל
 גריל בהולכת חום

  4דרגה 
 20 עד 15

  דקות

צלו עד שלא 
יהיה ורוד 
  במרכז

  6  בוןTסטייק 
  גריל

 גריל בהולכת חום
  4דרגה 

 20 עד 12
  דקות

צלו עד מידת 
 העשייה הרצויה

סטייק ורד 
  הצלע

6  
  גריל

 גריל בהולכת חום
  4דרגה 

 20 עד 12
  קותד

צלו עד מידת 
 העשייה הרצויה

  5  צלי עין
  אפייה

 אפייה בהולכת חום
C1650  

 25 עד 20
 450 - דקות ל
  'גר

לנתחים קטנים 
נדרש זמן ארוך 

הפחיתו . יותר
את הזמן בעת 
שימוש באפייה 
  בהולכת חום

  5  צלי ירך
  אפייה

 אפייה בהולכת חום
C1650  

 25 עד 20
 450 - דקות ל
  'גר

בשלו עד 
 שהמיצים יהיו

  צלולים

 ללא עצמות
  ללא עור
  חזה עוף

6  
  גריל

 גריל בהולכת חום
  3דרגה 

 25 עד 20
  דקות

בשלו עד 
שהמיצים יהיו 

  צלולים
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  מזון
מפלס 
  גובה

טמפרטורה  מצב בישול
זמן בישול 
  משוער

  הצעות

  5 שוקיים עוף
  גריל

 גריל בהולכת חום
  3דרגה 

 30 עד 25
  דקות

הסירו את העור 
ובשלו עד 
 שהמיצים יהיו

  צלולים

  5  חצי עוף
  גריל

 גריל בהולכת חום
  4דרגה 

 45 עד 30
  דקות

 במלקחייםהפכו 
ובשלו עד 

שהמיצים יהיו 
  צלולים

  4  עוף צלוי
  אפייה 

 אפייה בהולכת חום
C1750  

 90 עד 75
  דקות

הפחיתו את 
הזמן במצב 

אפייה בהולכת 
בעוף . חום

ממולא הזמן 
. עשוי להשתנות

  4  הודו
  אפייה או
 כת חוםאפייה בהול

C1650  
 25 עד 20

 - דקות ל
  ' גר450

הפחיתו את 
הזמן במצב 

אפייה בהולכת 
בהודו . חום

ממולא הזמן 
 עשוי להשתנות
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  אפייה - מיטביות תוצאות עצות להשגת

  המזון
  גודל כלי הבישול

  מ"בס
טמפרטורה 

  C0 -ב
זמן הבישול

  )בדקות(
מפלס 
  גובה

  5..2 12 עד 30x38 1850  8על נייר אפייה   עוגיות
  5..2 35 עד 25  1750 22 או 20תבנית עגולה   עוגת שכבות

  5..2 40 עד 22x33 1750  30 מגש  מבצק עליםעוגות 
  5..2 25 עד 22x22 1600  20תבנית   עוגיות בר, ברוניז

  5..2 25 עד 30x38 2150  10על נייר אפייה   ביסקוויטים
  5..2 70 עד 20x10 1750  55תבנית   לחם מהיר
 כוסות 12 -מגש ל  'אפינסמ'עוגיות תה 

  מאפינס
  5..2 19 עד 14  2150

  5..2 45 עד 35  2150  22בקוטר   פשטידת פירות
  5..2 30 עד 22x22  2000  25תבנית  בצק פריך עם ציפוי פירות

  5..2 30 עד 20x10  1850  25תבנית   לחם שמרים
  5..2 18 עד 22x33  2000  12 מגש  לחמניות

  5..2 30 עד 22x33  1850  25 מגש  לחמניות קינמון
  5..2 30 עד 30x38 2000  20על נייר אפייה   עוגת שמרים

  

 חימום - מיטביות תוצאות עצות להשגת
  

 C0 -טמפרטורה ב  המזון
  700  בקר

  800-900  ביסקוויטים ומאפינס
  800-900  )עם כיסוי(תבשיל קדירה 
  800-900  דגים ופירות ים

  900-1100  מזון מטיגון עמוק
  800  )עם כיסוי(בים מוקרמים ציר או רט

  800-900  צלי עגל וכבש
  900-1100  )עם כיסוי(פנקייק וופלים 

  1100  תפוחי אדמה אפויים
  800  )עם כיסוי(רסק 

  800  פשטידות ודברי מאפה
  1100  )עם כיסוי(פיצה 
  800-900  )עם כיסוי(עוף 

  800  )עם כיסוי(ירקות 
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 ייבוש - מיטביות תוצאות עצות להשגת
  

  הכנה  המזון
זמן משוער 

  )בשעות(
  ...מוכן כאשר

  תפוחים
מ " מ5עובי פרוסות בל חתכו

 כוס מיץ 1/4בתמיסת  טבלוו
   כוסות מים2 + לימון

  מעט גמישים  11-15

  בננות
מ " מ5עובי פרוסות בל חתכו

 כוס מיץ 1/4בתמיסת  טבלוו
   כוסות מים2 + לימון

  גמישות, רכות  10-15

  דובדבנים
. מגבת ניירשטפו ויבשו ב

  הסירו חרצנים
  צמיג, יעור, גמיש  10-15

קליפות תפוזים 
  ופרוסות

קלפו וחתכו לפרוסות בעובי 
  מ" ס6של 

  2-4: קליפות
 12-15: פרוסות

  יבש ופריך: קליפות
העור : פרוסות

  יבש ופריך 

  יבשו במגבת נייר  טבעות אננס
  9-13: שימורים
  8-12: טריים

  רכות וגמישות

  תות שדה
חתכו. שו במגבת ניירשטפו ויב

. מ" ס1לפרוסות בעובי של 
  הניחו על הצד החתוך 

  פריך, יבש  12-17

  פלפל אדום
הסר . שטפו ויבשו במגבת נייר

 גס קצצו, את הגבעולים
  מ" ס2.5לחתיכות של 

16-20  
 ללא ללחות יעור
  נימיתפ

  פטריות
חתכו. שטפו ויבשו במגבת נייר

חתכו . גבעולהאת קצה 
  מ" מ2לפרוסות של 

 יבשות, עור קשיח  7-12

  עגבניות
ויבשו , נקזו היטב, שטפו

חתכו לפרוסות . במגבת נייר
  מ" מ2של 

16-23  
צבע ב, ותיבש

  אדום לבנים  

, מרווה, אורגנו
, תימין, פטרוזיליה

  שומר
  צמיגים ופריכים  3-5  .שטפו ויבשו במגבת נייר

 )בזיליקום(ריחן 

בזיליקום השתמשו ב
מ" ס7-10 - כשהעלים באורך כ

, מיםרססו ב. העליון מהקצה
  ויבשו הסירו לחות בניעור

  צמיג ופריך  3-5
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  פעולת סיוע בבישול
   בלבדXTזמין בדגמי 

 הבלעדית פעולת הסיוע .יו'קרקנגהאיטלקי רוברטו של השף המקצועי הייעוץ בעזרת פותח 
 להסיוע בישו.  בתנור הביתיבישולה היא מערכת מהפכנית לשדרוג BERTAZZONIשל 

 וזמני בישולטמפרטורות ,  של מצבי בישולות מראש מכוילערכותמראש עם  מתוכנת
. נתונים לבחירתכם אלה -המערכת אינה מספקת מתכונים  . לכל סוג של מזוןותהמתייחס

 .כםמתכוני התנור שלמ לכם להפיק את המיטב שיסייע 'מנחה '-ה"הסיוע בישול יהיה פשוט 

טעם הבישול והסגנון ל המותאם ביותר סיוע בבישולבפעולות ה שאוחסן ו מהמבחרתהנ
 ,ליצירה הקולינרית שלכם  חדשף לבנות רצותוכל,  אותםשתכירואחרי . כםהקולינרי של

 .ולאחסן אותם לשימוש עתידי

  .בשילוב עם חיישן טמפרטורת המזוןרק ו XTבדגמי רק  זמין הסיוע בבישול

  תפריט הסיוע בבישול

  

מידת העשייה בישול והסוג , גודל / משקל, ן סוג המזובחירת - ניהול
 לפקח על הבישול עד ואפשרו לפעולת הסיוע בבישול, הרצויה

 .ם מושלשהמתכון שלכם יהיה

רצף הבישול לשם העניקו , שבשלתם מתכון מושלם אחרי - אחסון
 . לשימוש עתידי אותואחסנוו

 בישולב לסיוע אפשרתמה שאוחסנה בעבר ערכת אחזור - אחזור
  .למתכון זה םת התנור בהתאם להוראות שבחרתלנהל א

  

לחם

מאפהדברי עוגות ו

יםדג

בשר

פסטה

פיצה

עופות

 ירקות
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 הפעלה
 . שניות2 -במשך ככלשהו במגע על מקש בקרה  את התנור וליהפע

 .במגע על בתכנות התחילו 

 ואשרו עם  בסיוע בבישול ובחר או סיבוב הכפתור הימני באמצעות מגע על 

. 

 .ואשרו עם   ו בניהול בחר מצעות מגע על בא

 .ואשרו עם מזון הסוג את  ובחר באמצעות מגע על 

:  עבור בשר,למשל( בבחירה של פרמטרים נוספים אותכםנבחרת תדריך המזון הקטגוריות 
 את ובחר, בתצוגהלהנחיות ש פעלו בהתאם). חיישן המזוןטמפרטורת , הנתךסוג , משקל

 .אשרום והפרמטרים המתאימי

לתוך  את המזון יסוהכנ. שבסיומו יישמע צליל תזכורת בשלב החימום המוקדםהתנור יתחיל 
  .המוקדםהחימום שהושלם שלב תנור רק לאחר ה

 

 .רצף הבישולסיום עד הזמן הנותר יופיע בצג 

 End Of!"  בתאבון-הבישול הסתיים"הודעת .  מחזור הבישולבסיום התנור יכבה 
Cooking-Buon Appetito! בצג וישמע צליל תזכורתתופיע . 

 מהתנור התבשילאת מייד  הוציאו.  שבחלל התנורחום השיוריהעם נמשך בישול ה :חשוב
 .כדי למנוע בישול יתר

  חיישן טמפרטורת המזון
את להכניס  מכם תבקש הצג,  המזוןבחיישן טמפרטורת אם רצף הבישול דורש שימוש 

שהולם לאחר ). עשוי היטב= גבוהה יותר , עשוי נא  =כהנמו (המזון הרצויהטמפרטורת 
 .חיישן טמפרטורת המזון להכניס את כםזכיר להצג י, המוקדםהחימום שלב 

 בחלל המתאיםשקע להמזון חיישן טמפרטורת  את וחבר, בסיום שלב החימום המוקדם
 .הוכנס חיישן טמפרטורת המזוןרצף הבישול יתחיל רק לאחר אישור כי . התנור
 חיישן טמפרטורת המזון טמפרטורת בצג תופיע, בחיישן טמפרטורת המזוןימוש בעת ש

 .זמן שנותר עד לסיום הבישולתצוגת הבמקום ) הטמפרטורה הנוכחית וטמפרטורת היעד(

מגיעה   חיישן טמפרטורת המזון הנמדדת באמצעותהתנור יכבה כאשר טמפרטורת המזון 
-End Of Cooking!"  בתאבון-סתייםהבישול ה"הודעת . לטמפרטורת היעד שהוגדרה

Buon Appetito! בצג וישמע צליל תזכורתתופיע . 
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 מהתנור התבשילאת מייד  הוציאו.  שבחלל התנורחום השיוריהעם נמשך בישול ה :חשוב
  .כדי למנוע בישול יתר

  שינוי/עצירה
 . ואשרו עם  - לעצירת הבישול געו ב

. בישולהטמפרטורה או משך זמן ה,  מצב בישוללא ניתן לשנות אתבפעולת הסיוע בבישול 
  . את התנור במצב ידני עד להשגת התוצאה הרצויההפעילו , אם יש צורך בבישול נוסף

 חשוב
אתם למתכון אם . חדרה מתוכנתים מראש כוילו לבישול מזון החל מטמפרטורת  בישולרצפי

 . הבישול אותו לפני תחילת רצףהפשירו, משתמשים במזון קפוא
  ותהער

שנדרש ולכן נדרש  בטמפרטורה נמוכה מאוד המזון נאפה, צלייה בטמפרטורה נמוכהבמצב 
 .בהתאם לגודל המזון,  שעות5/6להימשך עד עשוי זמן אפייה .  זמן בישול ארוךלו

המזון לתוך את להכניס  ידוהקפ. המוקדם החימום מסיוםהזמן מחושב , סיוע בישולבמצב 
 .עלול להיות קצר מדיאחרת זמן הבישול  ,המוקדםלאחר סיום שלב החימום תנור ה

, מזון קפואן שימוש בפרט למקרים בם מצוי, כל שיטות הבישול מתייחסות למזון טרי
  .לתהליך הבישול הרגילמתייחס 

   טבלת אפשרויות-פעולת הסיוע בבישול 

חיישן טמפרטורת   הכנה  המזון
  המזון

זמן חימום מראש 
  *מתוכנת

    כן  צליה מסורתית
    כן  צלייה בטמפרטורה נמוכה

   דקות90    טיגון בשר איטי
    כן  בישול אטי

  בשר

   דקות6    טיגון בתנור

    כן  צליה מסורתית
  עוף

    כן  בישול אטי

    כן  צליה מסורתית
   דקות12    טיגון בתנור

    כן  עם חיישן טמפרטורת המזון- גריל 
  דגים

   דקות7     ידני- גריל 
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טמפרטורת חיישן   הכנה  המזון
  המזון

זמן חימום מראש 
  *מתוכנת

   דקות35    התפחת בצק
  עוגות

   דקות25    בצק לעוגיות חמאה פריכות

   דקות22    ידני
  לחם

    כן  עם חיישן טמפרטורת המזון

   דקות14    פיצה עשויה בבית  פיצה

    כן  קפואה מוקרמת
  פסטה

   דקות35    טרייה מוקרמת

   דקות20    טיגון קל/ תבשיל קדירה 
  ירקות   דקות7    גריל

   דקות50    תפוחי אדמה צלויים

  הזמן המצוין כולל חימום מוקדם*

 בישול איטי
במשך .) ג" ק4מעל ( גדולים מאוד של בשר ועופות נתחיםבישול איטי מאפשר בישול של 

 מושגתמצב בישול זה לא מסתיים כאשר .  שעות בטמפרטורה נמוכה מאודמספר
 ברציפות ממשיך להתבשלאך המזון , ל חיישן טמפרטורת המזוןהמוגדרת שטמפרטורה ה

 .   שתתיצבבטמפרטורה זו
 כביתהתכנית .  שעות12 זמן בישול של מומלץ. לאחר מכן יש לכבות את התנור ידנית, לכן

  . שעות24באופן אוטומטי לאחר 

  סוג הנתח

  סוג הבשר  סוג הנתח

  חזה בקר

  עטינים

  קורנביף

   קצרותצלעות

  פחות עדין

  שוק כבש

  בשר אחוריים

  פריים ריב

  שוק טלה
  עדין

  ירכיים/ שוקיים עוף 
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 אחסון
  . לשימוש עתידיכם רצף הבישול האחרון של אתמאחסןהסיוע בישול 

 ואשרו עם  בסיוע בבישול ובחר או סיבוב הכפתור הימני באמצעות מגע על 

. 

 .ם ואשרו ע   אחסוןו בבחר באמצעות מגע על 
 

וזמני טמפרטורות ה, בישולה מצבי ערכת את  יופיע בצג ויצייןרצף הבישול האחרון שבוצע
  . למחזורהבישול

 

 .אשרו עם 

 .אשרו עם מזון וה ת קטגוריובחר

 אות כל ואשרוהמקלדת  עברו דרך באמצעות מגע על  -רצף בישול זה לשם הכניסו 

 .עם 

  .בע על שטח המגע האצבאמצעות השארת המעבר מואץ: הערה

 

 .אשרו עם 

 . הרצףאתכדי להשאיר תפריט זה מבלי לשמור   -געו ב

  .הסיוע הראשיהתצוגה תחזור לתפריט , רצףהלאחר שמירת 

   חשוב
כאשר . מתוכנתים מראשהבנוסף לאלה , ים רצפי בישול אישי32זיכרון יכול לאחסן עד ה

למחוק את אחד כם הודעה תבקש מ, רצף בישול אחרבזיכרון  לאחסן ותנסו, הזיכרון מלא
 .אוחסנו קודם לכןשמהרצפים 
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 פעולות הנמשכות ,כגון, בישולהשאינם מהותיים לתוצאות שלבי הבישול  את יבטלהממשק 
  .פחות מדקה אחת

  .ניתן להקליט ברצף) זמן/ טמפרטורה  / פעולותשילוב של ( שלבי בישול שונים 4 עד

 רואחז
 . את השלבים הבאים פשוטיםועבר בצעבאוחסן כדי לאחזר רצף אישי ש

 ואשרו עם  בסיוע בבישול ובחר או סיבוב הכפתור הימני באמצעות מגע על 

. 

 .ואשרו עם   ו באחזורבחר באמצעות מגע על 

  .ואשרו עם מאוחסן הרצף את הבחר 

 : האפשרויות הבאותיעמדו לרשותכם

 . רצף הבישולתחילה מיידית של: STARTהתחלה  -

  מזון וה קטגוריית שינוי: MODIFY ינוי ש-

  לרצף בישול אישיהקשורשם ה

 .נדרש אישור.  רצף הבישול שנבחרמחיקת: DELETEביטול  -

   :הערה
.יוצג תפריט אחסון ריק ,וחסןאמאם אין רצף בישול 
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 מצב שבת
 .לשומרי שבתתכנית מיוחדת זו מיועדת 

  הפעלה
 . שניות2 -במשך כבמגע על מקש בקרה כלשהו  את התנור וליהפע

 .במגע על בתכנות התחילו 

ואשרו עם  במצב חימום  ובחר או סיבוב הכפתור הימני באמצעות מגע על 

. 

   .ואשרו עם  M.S.ת שב במצב ו בחר באמצעות מגע על 

, לאחר מכן ו.C1000יופעל ויתחיל בחימום מראש עד שתושג טמפרטורה של התנור 
פתיחה של הדלת לא תגרום . התנורתכבו  את  עד שבועהתתיצב ותישאר קהטמפרטורה 

שאינו קשור קבוע עצמאי  החימום ימשיך בהתאם להליך: של התנורלחימום מיידי מחדש 
 . שלכםשימושלאופן ה

 .בעת פתיחת הדלתבמצב השבת גם תואר  התנור לא תאורת

   עצירה/שינוי

 :בישולה מצב לשינוי

  ועברו בין מצבי הבישולו במקשי השתמש: CONבדגמי תנורים מעוצבים  -
 )הימני (סובבו את כפתור בורר מצבי הפעולה: PRO  מקצועייםבדגמי תנורים -

.  במגע עלכבה את התנור 
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 מחזור ניקוי עצמי
  תיאור 

לשרוף את כל  התנור מחומם לטמפרטורות גבוהות מאוד כדי, עצמיהבמחזור הניקוי 
 שאריות כלשהן, לאחר פעולת ניקוי.  התנורהמזון שבחלל הפנימי שלשאריות 

  . בקלות עם ספוג לחשניתן להסרהת לאפר והופכ

 שינוי צבע זה הוא.  התנור משטחילגרום לדהיית גוון קבועה שלנשפכו עשויים שמיצי פירות 
  . לא ישפיע על יעילות האמיילקבוע אך

  להסירןיהיה מאוד להתקרש וקשה ות עלולשאריות, התנור באופן קבועלא תנקו אם 
  .פעולת הניקוי העצמי הפירוליטיאפילו עם 

 נעילת הדלת
התנור ננעלת דלת  ,עצמיההניקוי עת פעולת  בהמושגתבשל הטמפרטורה הגבוהה ביותר 

  הניקוי הסתייםמחזורלאחר ש נעילת הדלת תשתחרר. לאחר דקה אחתבאופן אוטומטי 
 . C2600 - ל מתחתהתנור ירדה בחלל הטמפרטורוה

  הכנות
 :תחילת הניקוי העצמי הפירוליטיי לפנ

פסולת ושומן .  של התנורמהחלל הפנימי ושאריות שומנים חלקיקי מזון גדולים ירוהס -
 .גבוהותה בטמפרטורות להתלקח עלולים

הניקוי מחזור במהלך הטמפרטורה הגבוהה . מהתנורוהכלים  את כל האביזרים וציאוה  -
 .לים וכלאביזריםבלתי הפיך גרום נזק עלולה ל

  התחלה
 תפריט מצבי הבישולאת תוכנית הניקוי מתוך  ו בחר:CONבדגמי תנורים מעוצבים 
  . ניקויסובבו את שני הכפתורים למצב : Pro בדגמי תנורים מקצועיים

 .מחזור הניקוי מתבטל,  ממצב ניקויאם אחד מהכפתור מועבר: הערה

 יל נמשך זמן רב יותר מאשרהרגהניקוי מחזור . ECO  חסכוני מצב ניקוי רגיל אוב ובחר
 .צורך יותר אנרגיה ולכן ECO  הניקוי החסכוני מחזור

 .ניקוי במחזור הלהתחילשתוכלו תנור כדי חלל השכל האביזרים הוסרו מאשרו 

 .ולא ניתן לפתוח אותה  הניקוי מחזורבעת ננעלתדלת התנור 

 .בצליל תזכורת מחזור הניקוי יאושר סיוםבמהלך 

  .C2600 -בחלל הפנימי תרד מתחת לעד שהטמפרטורה ה נעולדלת התנור תישאר 

  עצירה
 .געו במקש  :CONבדגמי תנורים מעוצבים  

 .סובבו את אחד הכפתורים ממצב ניקוי: Pro בדגמי תנורים מקצועיים

  זהירות
 הנעילה האוטומטיתמשתחררת כאשר , עדיין גבוהה הטמפרטורה בחלל הפנימי של התנור 

 .מרבית כדי למנוע כוויות בזהירות הפעלו -
טמפרטורת  עד שהמתינו את התנור ווכב, "ניקוי העצמי "- בטעות בחרתם את פעולת האם

. תרד ומנעול הדלת ישתחררהתנור
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 ניקוי התנור

 החזית
 משטחי הזכוכית גווןעלולים לגרום לשינוי נתזי המזון . נקו מייד נתזי מזון מחזית התנור

 .המתכתו

תמיסת נוזל כלים עדין ומים ,  רכהספוג נקי או מטליתב התנורשל  את החלק הקדמי נקו
 .מטלית רכהב יבשוהשתמש במטלית מיקרופייבר לחה ונקיה ולאחר מכן , לחלופין. חמים

 . לניפוץ משטח הזכוכיתלגרום עלולותסריטות . כל המשטחים חשופים לסריטות

 אם הם באים במגע עם תהגוון שלהם עשוי להשתנו או לדהות משטחי התנור עלוליםכל 
 .חומרי ניקוי לא מתאימים

עם שלה  מגע מנעו.  מאודעדינה התצוגה מוגנת באמצעות זכוכית שקופה PRO מיבדג
 ו  ויבש,ניקוי עדיןתכשיר  עדינות עם נגבו אותה. אין לשפשף את פני השטח. חומרי ניקוי

  .נקיה רכהמטלית ב

 החלל הפנימי
 .נור להתקרר לפני הניקוי לתאפשרו! כוויותת סכנ: זהירות

 .מברשת ניילון רכהספוג או ו,  ונזל ניקוי עדין מים חמיםבתמיסת התנור י את משטחונק

צמר , מתכתיות קרצוף כריות, ותמברשות קשיח,  ניקוי שוחקיםתכשיריאל תשתמשו ב
 .פלדה או חומרים שוחקים אחרים

 עשוי מסיבי האטם). ת זכוכית הדללאטימת (פתח התנורסביב מהימנע מניקוי האטם 
 .בשפשוף או קרצוףלהיפגע עלול זכוכית ו

 .ים על חלק כלשהו של התנור תנורתרסיס לניקוי באל תשתמשו

  עצות
. בחומצות עמידאך לא , הפנימי של התנור מוגן מפני חומצותחלל בגימור אמייל הפורצלן 

כדי שבשימוש  יש לנגב מיד, אלכוהול או חלב, חומץ, עגבניות,  מיצי הדרים,כגון, מזון חומצי
 .ציפוי הפורצלןעל גבי  הבא בתנור הוא לא יאפה

 . של התנורהחלל הפנימיהסר את מדפי התנור בעת ניקוי 

מנקים את עצמם בעת  הלוהטים גופי החימום; גופי החימום בתנור אינם דורשים ניקוי
 צורך לנקותאין . קוי ולא ניתן להסירם לני מחוברים באופן קבועגופי החימום.  התנורפעולת

 .גוף חימום הגרילמעל שאת המגן 

 :בתכשירי הניקוי שלהלןאין להשתמש , למשטחי התנורכדי למנוע נזק 
  כלורכלור או, חומצות, אמוניה, חומרים בסיסיים מוצרי ניקוי המכילים -
 אבנית מסירי -
 תכתיותכריות קרצוף מ, נוזלי קרצוף, אבקת קרצוף, למשלכמו , תכשירי קרצוף -
    תכשירי ניקוי המבוססים על ממסים-
 נירוסטהלניקוי תכשירי  -
  חומרי הדחת כלים-
 ים תרסיסי תנור-
 זכוכיתלניקוי תכשירי  -
   ספוגי קרצוף לסירי בישול ,כמו למשל,  ספוגי קרצוף או מברשות קשות-
  מגרדות מתכת חדות-
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  חיישן טמפרטורת המזון
החיישן  תטבלו אתאל .  במים זורמיםושטפו,  עדיןון וספוגסב  מישטפו את החיישן בתמיסת

  . במדיח כליםהחיישן את אל תנקו. במים

 אביזרים
  .במים זורמיםאותם  ושטפו, בתמיסת מים חמים ונוזל כלים נקואבזרים את ה

  
  

 נורת התאורההחלפת 
   !אזהרה

 .  נתקו את התנור מרשת החשמל לפני החלפת נורת התאורה

מסגרת תומכי אין צורך להסיר את . הסירו את כיסוי המגן, תאורה בתנורלהחלפת נורת ה
 .המסילות

 תמיד בכפפות מגן והשתמש. להישרףאצבעות עלול לגרום לנורה ה בנורה עם מגע :הערה
  .או במטלית כדי להסיר את הנורה

  



  34

איתור תקלותמדריך ל  
בצעו את , קינה של התנורלפני הפנייה לשרות התיקונים במקרה של תקלה או פעולה לא ת

  :הבדיקות המפורטות להלן

  הפתרון  הבעיה

מפסק ( זרם דלף ממסרבדקו האם הנתיך או מ    התנור אינו פועל
וניתק את , בלוח החשמל הביתי ירד )פחת

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

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

דלת התנור אינה סגורה כראוי ותפס נעילת אינו   הניקוי העצמי הפירוליטי אינו פועל 
  . יכול להינעל

תפס . התנור עדיין במצב ניקוי עצמי פירוליטי  דלת התנור אינה נפתחת
הדלת ישתחרר לאחר שהתנור יתקרר נעילת 

  . ותושג טמפרטורה בטוחה

התאורה הפנימית בתנור אינה 
  .דולקת

   נשרפהנורת התאורה

  .התנור אינו מחובר לרשת החשמל
  .התנור במחזור ניקוי פירוליטי

דלת התנור נעולה ואינה משתחררת 
  לאחר שהתנור התקרר

נתקו את התנור מרשת החשמל באמצעות 
או הורדת , חשמל מהשקע בקירהוצאת תקע ה

הנתיך של קו החשמל המזין את התנור בלוח 
  .  החשמל הדירתי

  .בדקו את הנתיך בלוח החשמל הדירתי  התנור אינו מחמם
  .וודאו שהתנור מחובר היטב לשקע החשמל בקיר
 .וודאו שבחרתם את טמפרטורת הבישול הנכונה

  .שוב את נורת התאורההוציאו והחזירו   תאורת התנור אינה פועלת כראוי

וודאו שצירי . בדקו האם דלת התנור נחסמה  תאורה התנור נשארת מוארת
  .הדלת אינם מכופפים

נתזים מסביב לכיסוי /הצטברו שאריות מזון  לא ניתן להסיר את כיסוי התאורה
נגבו את כיסוי התאורה במגבת נייר . התאורה

  .לחה לפני שתנסו להסיר את כיסוי התאורה

  קלהקודי ת
 מערכת הבקרה תפסיק את פעולת התנור וקוד ,במקרה של תקלה או פעולה לא תקינה

 בעת הפנייה למוקד שרות התיקונים מסרו את קוד התקלה המופיע בצג .תקלה יופיע בצג
  .כדי לאפשר לטכנאי לאתר במהירות את הגורם לתקלה
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   :בישראלאפ . אנד. אפרכזי השירות למוצרי מ

   

יד חרוצים  ,מ"מ קירור וחשמל בע.ש.ג  אזור המרכז
    . כפר סבא10

 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    .דוד אש3רחוב הראשונים  ,כל שירות אזור רחובות

 באר 27רחוב יאיר  ,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

  .וריכםפנו לתחנת השירות הקרובה למקום מג
    
                      

  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
     


