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  ,לקוחות נכבדים
   

  .המטבח הדיגיטליאנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת 
  

 החדישים והיוקרתיים מתוצרת בכיריים הקרמיים 
מיושמות הטכנולוגיות , המטבח הדיגיטליידי חברת -המיובאים על
,  ביצועים מעוליםטכנולוגיות אלו מאפשרות .רהחדישות ביות

  .בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש
  

רואה בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדת , המטבח הדיגיטליחברת 
  . ביותרללא הרף לשמירה על רמת איכות גבוהה

  
 ואנו הכיריים הקרמיים הפעלתנא קראו את ההוראות בעיון רב טרם 

 הםה מושלמת וכי תהיו שבעי רצון מביצועימשוכנעים כי תפיקו הנא
  .םואמינות

  
  .הכיריים הקרמיים פעלתמספקת מידע מדויק באשר לה, חוברת זו

  
  
  

  באיחולי הנאה והצלחה                                                  
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חוברת הוראות  את ים קוראםאת כאשר  
 שימו לב,  הזופולההתקנה והטי, השימוש
כאשר  ותאזהרהו זהירותה לסימני במיוחד

  . בחוברתהם מופיעים
בציוד  יעיל ובטוח לשימוש זה חשוב מידע

   .מתוצרת חברת 

  זהירות  

פגיעה ל העלול לגרוםמצב על מתריע 
תפעלו  אם לא למוצר קלה או נזק גופנית

  .נחיותבהתאם לה
  

  אזהרה  

 וםהעלול לגר מתריע על מצב מסוכן
לא תנקטו אם , חמורה או מוות לפציעה

  .הנדרשים אמצעי הזהירותב

התקנה , הוראות שימושחוברת  ,בנוסף
ות  חשובותהערמידע ו  מדגישה,זו וטיפול
    .במיוחד
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    הקרמיםהכיריים 

  אנו מודים לכם
  שלהקרמייםהכיריים  של הרכישה

שאתם  החשיבות  עלהמעיד 
 ציוד הביצועים שלו איכותל חסיםימי

זו  אנחנו מבינים חשיבות. כםהבישול של
 כםשל הכרייםולכן תכננו ובנינו את 

 ובמלאכת מחשבת כדי  משובחיםחומריםמ
  .שירות אמין שלארוכות שנים  כם להעניקל

, לבשלולהתחיל  יםלהוט םשאת אנו יודעים
 מעט הקציבונא , שתעשו זאתלפני אבל 

, את חוברת הוראות שימושלקרוא  זמן כדי
 יםטבח םבין אם את. תקנה וטיפול זוה

יהיה זה , יםמומח פיםש או יםמתחיל
, נוהלי הבטיחות להכיר את כםלטובת

 המלצותוהתפעול הנחיות ה, תכונותה
  . של הקרמייםבכיריים  לטיפול

  
בחירתכם במוצר זה  אנו מעריכים את

בברכה  ונקבל מכם  מתוצרת
לשתף אותנו כדי  .או הערות ההצע כל
אנא בקרו באתר האינטרנט , םדעותיכב

  .com.wolfappliance.www :שלנו
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  הוראות בטיחות

  מה לעשות

 קראו את כל הוראות :הערה חשובה 
   .בכיריים אלו לפני השימושהבטיחות 

  בעיון רב לפני ה זמידע בטיחותיקראו 
כדי כם השימוש הכיריים החדשים של

או , התחשמלות, להפחית סכנת דליקה
 .פציעה

 יםנאות שירותו נההתק ודאו קיום. 
 נים להיות מותקיםחייב כיריים אלו
 .מורשה ומיומןעל ידי טכנאי  יםומוארק

בקשו מהמתקין שיראה לכם היכן נמצא 
ממוקם מפסק הניתוק של הכיריים 

או הנתיך בלוח החשמל , מרשת החשמל
ו החשמל של הדירתי המזין את ק

 .  הכיריים

 אל לעולם . לבשו בגדים מתאימים
אפשרו לבגדים רפויים או לחומרים ת

דליקים אחרים לבוא במגע עם המבערים 
האריג עלול . פעולת הכירייםבעת 

  .לפגיעה גופניתלהתלקח ולגרום 

  

 יםיבש יםמחזיקי סירב  תמידוהשתמש 
מחזיקי  .סירים מהכיריים הסרתבעת 
לגרום  יכול יםלח וא יםרטוב יםסיר

אל תאפשרו  .מאדים חמים לכוויות
למחזיקי הסירים לבוא במגע עם גופי 

 .החימום החמים

 העשוי , בגודל מתאים כלי בישול ובחר
הבישול  נכון לסוג מבנהחומר ומ

 ים מצוידכיריים אלו. המסוים המבוצע
בגדלים  אחד או יותר באזור בישול

 .שונים

 הסירים לסובב את ידיות ידו תמידהקפ 
 מעל אזורי יעברו כדי שלא כלפי פנים

 או קצוות אזורי בישול,  סמוכיםעבודה
,  כוויותסכנת כדי להפחית ,הכיריים

, גלישה ו דליקים חומריםהתלקחות
 אל .לא רצוי עם הסיריםמגע מ כתוצאה
כדי , ידיות לכיוון החדרה את תסובבו

 . למנוע מהם לספוג חבטות או להתהפך

 שמונה  עוצמהרגתד תמיד בוהשתמש 
בעת גוף החימום המקשר או פחות על 

ת הגדר. הצלייה בישול על מחבת
 גבוהות יותר לאחר חימום דרגות עוצמה

 ,14בדרגת הספק  דקות 5מוקדם של 
. כלי הבישוללעלולות לגרום נזק לכיריים ו

 "מגשרחימום אזור  "-עיינו בלמידע נוסף 
  .19בעמוד 
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  הוראות בטיחות

  מה לא לעשות
 למטרות חימום בכיריים אל תשתמשו 

 .חיצוניות או חימום החדר

 אל תגעו , בעת השימוש בכיריים
 הזכוכית הקרמים שמעל או יבמשטח

משטח הזכוכית . בקרבת אזורי הבישול
 . מספיק כדי לגרום כוויותחם להיות עשוי

 ללא השגחה לבד או ילדים אל תשאירו 
 .אתם משתמשים בכיריים באזור שבו
 או לשבת תאפשרו לילדים ללעולם א
אל  .הכיריים חלק כלשהו של לעמוד על
 .בכירייםלשחק   לילדיםתאפשרו

 חלק כלשהו של אל תתקנו ואל תחליפו 
 במפורשעל כך  מומלץאלא אם , הכיריים
פעולות  כל. לכיריים הנלווית בספרות

רות שידי  יבוצעו על  והתחזוקהשירותה
  שלמורשהה שירותה, 'ישפאר'

ו ברשימה שבגב עיינ (
 ).החוברת

 במים כדי לכבות שמן או אל תשתמשו 
חנקו את הלהבות . שומנים שהתלקחו

מטף כיבוי בשמיכה לחה או השתמשו 
 .כימי רב שימושי או קצף

  לעולם אל תשאירו את הכיריים ללא
 בעת שימוש בדרגת הספק השגחה
נוזלים רותחים שגלשו או נתזי . גבוהה

 .או להתלקחשומן עלולים להעלות עשן 

  אזהרה  

אל תאחסנו פריטים העלולים למשוך 
את תשומת ליבם של ילדים שינסו 

על או מאחורי הכיריים ועלולים לטפס 
    .להיפצע

  

  את מיד  וכב, הזכוכית נסדקמשטח אם
  ונתקו אותם מרשת החשמל,כירייםה

פנו  . התחשמלותסכנתכדי למנוע 
 מורשהה שירותה, 'ישפאר'רות שלמוקד 

עיינו ברשימה שבגב  (של 
 כדי שטכנאי מורשה ומיומן יתקן )החוברת

 .את הכיריים

 חומרים דליקים בקרבת אל תאחסנו 
 או ואל תאפשרו לשומנים, רכיבים חמים

חומרים דליקים אחרים להצטבר על ל
 .הכיריים

 או אל תשתמשו במכשיר ניקוי באדים 
. םמי עדיין חכשהם את הכיריים תנקו
מטלית בפוג או  בסיםמשתמשאתם אם 
תקררו יכיריים שה עד המתינו, הלח

  .מאדים חמיםמספיק כדי למנוע כוויות 
 תכשירי ניקוי מסוימים עלולים, כמו כן
 באים במגע ם אדים רעילים כשהלפלוט
  . משטחים חמיםאם

נו עיי, למידע נוסף לגבי ניקוי הכיריים
 21 בעמוד " הכירייםניקוי "סקהבפ
 .22 בעמוד "טיפול בכירייםה "סקהבפו

 צלי פתוח,  במחבת צלייהאל תשתמשו 
אזורי  שני מעל דגים כלי לבישולאו 

מופעל גוף החימום אלא אם , בישול
שימוש בגוף ללא זה  בישולסוג . המקשר
 לפגוע או לסדוק עלול, המקש החימום

אזור  "-למידע נוסף עיינו ב .את הזכוכית
 .19 בעמוד " מגשרחימום

 או פתחי ה טפליה אל תחסמו את פתחי
מאוורר הקירור  . המאוורר שליניקהה

 רכיביםאוטומטי כדי לקרר מופעל באופן 
 גם ולפעול להמשיך והוא עשוי, פנימיים

  .לאחר כיבוי הכיריים
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  הקרמיםתכונות הכיריים 

  כיריים קרמים ממוסגרים

  
 ICBCT15Eדגם 

  
  ICBCT30Eדגם 

  
  ICBCT36Eדגם 

 עיטור נירוסטה קלאסי 

 קל לניקוי קרמית שחור ית משטח זכוכ
 חבטות, כתמים, בשריטותשחור עמיד 

לראות למחצה המאפשר לכם שקוף , וחום
 גופי החימום הלוהטיםאת הזוהר של 

  יפורלשגופי חימום פעימות בתדר גבוה 
 הבקרהבישול והביצועי 

  כי לעולם  המבטיח ה טמפרטורמגביל
 הפעולהטמפרטורת לא תהיה חריגה מ

 יתהזכוכית הקרמשל 

  ם תאורת בקרה עבקרי מגע מוארים
 מדורגת

  הגדרת שמירת רתיחה אמיתית בכל
 אזורי הבישול

 הגדרת המסה באזור בישול אחד 

 חיווי חום שיורי מואר בלוח הבקרה  

  נועל את הכיריים כך שלא   -מצב נעילה
 ניתן להפעיל אזור בישול כלשהו 

 המכבה את כל אזורי -כיבוי אוניברסלי 
 הבישול 

  ל1ספירה לאחור בתחום שבין טיימר - 
 דקות עם עוצמת צליל ותדר 99

 מתכווננים

  הצהרת תאימותCE  
   

  
 וועדת  על ידייםמאושר כיריים אלו

 כדי Star -K הכשרות האמריקאית
 בדרישות ההלכתיותלעמוד 

הנחיות  יחד עם ות ביותרקפדניה
מפורטות שאותן תוכלו למצוא 

  www.star-k.orgבאתר 
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  הקרמיםיריים תכונות הכ

   ICBCT15Eדגם 

                            מ" מ381כיריים קרמים ממוסגרים 

 שני גופי חימום עם ארבעה אזורי בישול 

 אזור בישול משולש בהספק של:  
2500W/1800W/900W) מרבי( 

 אזור בישול בודד בהספק:  
 W1200) מרבי( 

 3.7: צריכת הספק כוללתkW   
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  רמיםתכונות הכיריים הק

   ICBCT30Eדגם 

           מ" מ762כיריים קרמים ממוסגרים 

  שלשה גופי חימום עם שבעה אזורי
 בישול

 אזור בישול משולש בהספק של:  
2500W/1800W/900W) מרבי( 

 אזור בישול בודד בהספק:  
 W1200) מרבי( 

  גוף חימום מגשר- W1800) 2(  
 W800עם מקשר גוף חימום בודד 

 )בימר (W4400: בהספק של

 8.1: צריכת הספק כוללתkW  
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  תכונות הכיריים הקרמים

   ICBCT36Eדגם 

           מ" מ914כיריים קרמים ממוסגרים 

  ארבעה גופי חימום עם תשעה אזורי
 בישול

 אזור בישול משולש בהספק של:  
2700W/2200W/1050W) מרבי( 

 אזור בישול כפול בהספק של:  
2200W/700W) מרבי( 

  בודד בהספקאזור בישול:  
 W1200) מרבי( 

  גוף חימום מגשר- W1800) 2(  
 W800 עם מקשר גוף חימום בודד

 )מרבי (W4400: בהספק של

 10.5: צריכת הספק כוללתkW  

  

  

 וועדת  על ידייםמאושר כיריים אלו
 כדי Star -K הכשרות האמריקאית

 בדרישות ההלכתיותלעמוד 
הנחיות  יחד עם ות ביותרקפדניה

 תוכלו למצוא מפורטות שאותן
  www.star-k.orgבאתר 
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  תכונות הכיריים הקרמים

  כיריים קרמים לא ממוסגרים

  
 ICBCT15EUדגם 

  
  ICBCT36EUדגם 

 שקועה  כיריים המיועדים להתקנה
המיושרת למפלס העליון של משטח 

 או כהתקנה ללא מסגרת העבודה
פני השטח   עלכשהכיריים מונחים

 העבודה של משטח העליונים

  קל לניקוי קרמית שחור משטח זכוכית
 חבטות, כתמים, בשריטותשחור עמיד 

לראות למחצה המאפשר לכם שקוף , וחום
 גופי החימום הלוהטיםאת הזוהר של 

  יפורלשגופי חימום פעימות בתדר גבוה 
 הבקרהבישול והביצועי 

  כי לעולם  המבטיח ה טמפרטורמגביל
 הפעולהטמפרטורת לא תהיה חריגה מ

 וכית הקרמיתהזכשל 

  ם תאורת בקרה עבקרי מגע מוארים
 מדורגת

  הגדרת שמירת רתיחה אמיתית בכל
 אזורי הבישול

 הגדרת המסה באזור בישול אחד 

 חיווי חום שיורי מואר בלוח הבקרה  

  נועל את הכיריים כך שלא   -מצב נעילה
 ניתן להפעיל אזור בישול כלשהו 

 המכבה את כל אזורי -כיבוי אוניברסלי 
 ל הבישו

  ל1טיימר ספירה לאחור בתחום שבין - 
 דקות עם עוצמת צליל ותדר 99

 מתכווננים

  הצהרת תאימותCE  
   

  
 וועדת  על ידייםמאושר כיריים אלו

 כדי Star -K הכשרות האמריקאית
 בדרישות ההלכתיותלעמוד 

הנחיות  יחד עם ות ביותרקפדניה
מפורטות שאותן תוכלו למצוא 

  www.star-k.orgבאתר 
  

  



 13

  תכונות הכיריים הקרמים

   ICBCT30EUדגם 

           מ" מ762ממוסגרים לא כיריים קרמים 

  שלשה גופי חימום עם שבעה אזורי
 בישול

 אזור בישול משולש בהספק של:  
2500W/1800W/900W) מרבי( 

 אזור בישול בודד בהספק:  
 W1200) מרבי( 

  גוף חימום מגשר- W1800) 2(  
 W800גוף חימום בודד עם מקשר 

 )מרבי (W4400: בהספק של

 8.1: צריכת הספק כוללתkW  
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  תכונות הכיריים הקרמים

   ICBCT36EUדגם 

           מ" מ914כיריים קרמים ממוסגרים 

  ארבעה גופי חימום עם תשעה אזורי
 בישול

 אזור בישול משולש בהספק של:  
2700W/2200W/1050W) מרבי( 

 אזור בישול כפול בהספק של:  
2200W/700W) מרבי( 

 אזור בישול בודד בהספק:  
 W1200) מרבי( 

  גוף חימום מגשר- W1800) 2(  
 W800גוף חימום בודד עם מקשר 

 )מרבי (W4400: בהספק של

 10.5: צריכת הספק כוללתkW  

  

  

 וועדת  על ידייםמאושר כיריים אלו
 כדי Star -K הכשרות האמריקאית

 בדרישות ההלכתיותלעמוד 
הנחיות  םיחד ע ות ביותרקפדניה

מפורטות שאותן תוכלו למצוא 
  www.star-k.orgבאתר 
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  שימוש וטיפול בכיריים הקרמים

                                            מצבי הפעולה                                פעולת הבקרה
 ים פועל  הקרמים שלכירייםה

 הממתגות,  בתדר גבוהותבאמצעות פעימ
עצמה הספק לחימום בין אפס  גופי האת

  .מלאה
, לוח הבקרהב כאשר דרגת החום מוגברת

פרקי עצמה השאר במלוא גוף החימום נ
פרקי הזמן של אפס  בעוד,  יותרים ארוכזמן

    .יהיו קצרים יותר, הספק

 או יםכפולבישול  יבעת שימוש באזור
 יפעלו חלקי אזורי הבישולכל , יםמשולש

 החלקים, ותמטעמי בטיח. במחזוריות זהה
 ניתניםלא של אזורי הבישול החיצוניים 
בנפרד מהחלק  באופן עצמאי להפעלה

  .המרכזי שלהם

                                   לוח בקרי מגע
 הקרמים שלכםלוח הבקרה של הכיריים 
שרכיב אחד או כמואר לחיווי חזותי מיידי 
לוח הבקרה כולל  .יותר נמצאים בשימוש

.  מדורגתבקרהתאורת  מגע עם יבקר
האיורים שלהלן מציגים את לוח הבקרה 

  .ICBCT36E  דגםשל

  מצב נעילה
 המגע שעל בקריכל פעולות , במצב נעילה

 אזורי הבישוללוח הבקרה מושבתות וכל 
 המוארת  נורית חיווי .כבויים

 באיורנועיי. שהכיריים נעולים בקביעות מחווה
  .שלהלן

 במקש וגע,  לוח הבקרהלנעילת  
 "ביפ" צלילי 3 יישמעו . שניות3 במשך

יחידת  . תוארונורית החיווי 
 .הבקרה נמצאת כעת במצב נעילה

 במקש  וגע,  נעילת לוח הבקרהלביטול
 צלילי 2 יישמעו . שניות3במשך  

יחידת  . תיכבהונורית החיווי  "ביפ"
 .המתנה הבקרה נמצאת כעת במצב

 ים מופעלהכירייםכאשר : הערה חשובה
 הפסקת במקרה שלאו , עם הראשונהבפ

כברירת ,  שניות5 - חשמל למשך יותר מ
  . עוברים למצב נעילההכיריים , מחדל

  המתנהמצב 
כמתואר ,  לוח הבקרהביטול נעילתלאחר 

,  למצב המתנההבקרה עוברת, במצב נעילה
בכל  מקשי הבקרה רק יהיו זמינים ו

. ופעולות הטיימרמקש , אזורי הבישול

       
                      בקרת מצב הנעילהבקרי מגע שבלוח הבקרה  

 מקש הנעילה
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  שימוש וטיפול בכיריים הקרמים

                                                                          אתחול ראשוני משטח חםחיווי 

חם משטח נורית חיווי , כאמצעי בטיחות
של כל ת המשטח  כאשר טמפרטורתואר
 .C650מעל  עולה מאזורי הבישולד אח

הוא יישאר ו,  בלוח הבקרה יוארחיווי 
 כולו משטח הכירייםמואר עד שטמפרטורת 

 הכיריים בקריגם אם . רד לרמה בטוחהת
שמשטחי  על כך חיווי זה יתריע, כבויים

  .הכיריים עדיין חמים

                                    מאוורר קירור
 במאוורר קירור ים מצוידהקרמיםהכיריים 

אוטומטי כדי לקרר חלקים המופעל באופן 
 לאחרהמאוורר יכבה  . של הכירייםפנימיים

במהלך . תרדפנימית ה ההטמפרטורש
 להמשיך עשויהמאוורר , שימוש ממושך

הכיריים עד כיבוי לפעול גם לאחר 
  .תרד פנימית ההטמפרטורש

, לפני הפעלת הכיריים בפעם הראשונה
המתייחס מידע האת כל  קראונא א

  .השימוש לטיפול

מתואר כ  הקרמי את משטח הכירייםונק
משטח  .21 בעמוד " הכירייםיקוינ" סקהבפ

 הכיריים חייב להיות נקי מחומרים זרים
 להמס שעלוליםבמיוחד אלה , כלשהם

  .צמיתות בזכוכיתהדבק לול

השימוש הראשונים מחזורי במהלך 
 םאת, שלכם הקרמים החדשיםכיריים ב

 הבחיןלהריח ריח צריבה קל או לעשויים 
 הן תופעות  תי תופעות אלוש. עשן קלב

  . ים חדשקרמים ים בכירירגילות

  זהירות  

ריים ילפני ההפעלה וודאו שמשטחי הכ
       .נקיים ויבשים

  זהירות  

אל תניחו כלי בישול חמים ישירות מעל 
  .לוח הבקרה

   
  חיווי משטח חם

נורית חיווי 
  משטח חם
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   הקרמיםשימוש וטיפול בכיריים

  פעולת הכיריים
  גוף חימום בודד וגוף החימום הפנימי 

געו במקש הבקרה , להפעלת אזור חימום
 שתרצו אזור הבישולמתאים לה 
 פס חיווי דרגת ההספק.  בולהשתמש

  .ההספק חצי את מצב יציג להבהב ותחילי

 במקשי מהסימנים הבאים או געו באחד
בעת שפס  אזור הבישול של  והבקרהמגעה
  : ווי דרגת ההספק עדיין מהבהבחי

  פעולה כדי להגדיר  במקש גע
 .המרבי בהספק

 חימום  כדי להגדיר" -"או " + "געו בסימן
   . בחצי הספק

 להגדיר כדי  או   געו במקש
 . חימום בהספק הנמוך ביותר

 :לשינוי הגדרת הספק החימום
 באופן כדי לשנות" -"או " + "געו בסימן 

 דרגת את , מטההדרגתי כלפי מעלה או
 .הספק החימום

  פעולה כדי להגדיר  במקש גע
 .המרבי בהספק

 להגדיר כדי  או   געו במקש
 . חימום בהספק הנמוך ביותר

  כדי לכבות  במקש הבקרה גע
  . אזור הבישולאת

 במהירות את כל לכבותכדי : הערה חשובה
במקש הכיבוי  והשתמש, אזורי הבישול

 הממוקם בחלק הימני הכללי 
 . באיור שלהלןנועיי. התחתון של לוח הבקרה

  אזור בישול כפול

במקש  געו,  כפולאזור בישול להפעלת
. הבישולאזור מתאים לה הבקרה 

  . באיור בעמוד הבאנועיי
 של גוף  דרגת הספק החימום את ירוהגד

 . לעילכמתואר החימום הפנימי

 גוף  ו  געו במקש הבקרה
ק זהה  לדרגת הספהחיצוני יוגדרהחימום 

 התאורה מתחת  .פנימיה לגוף החימום

 כדי מוארתישאר ת למקש  
 . החיצוני מופעללחוות שגוף החימום

  הבישול אזור של  החימוםשינוי הגדרת
 .לאזור בישול בודדכפול כולו זהה ה

  כדי פעם נוספת במקש גע 
 .החיצוניגוף החימום לכבות את אזור 

 התאורה מתחת למקש  
   .תיכבה

ם שלהלן מציגים את לוח הבקרה האיורי
  .ICBCT36E  דגםשל

    
  הפעלת אזור בישול               הגדרת הספק החימום           מקש כיבוי כללי

  ""+סימן 
 " -  "-  ו

  מקש כיבוי
 והפעלה

מקש הספק
  מרבי

   

 מקש הספק
  מינימאלי

מקש כיבוי 
  כללי
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  שימוש וטיפול בכיריים הקרמים

  פעולת הכיריים
  אזור בישול משולש

 געו , להפעלת אזור חימום משולש
אזור מתאים לה במקש הבקרה 

.  בו להשתמששתרצוולש המש הבישול
   .שבעמודה הבאה באיור עיינו

 של גוף  דרגת הספק החימוםאת ירו הגד
 .הקודםהפנימי כמתואר בעמוד החימום 

 גוף  ו  געו במקש הבקרה
 לדרגת הספק זהה לגוף יוגדר האמצעי
 התאורה מתחת למקש   .פנימיה החימום

לחוות  כדי מוארתישאר ת 
 . מופעלהאמצעי שגוף החימום

  גוף  וגעו במקש הבקרה
 לדרגת הספק זהה החיצוני יוגדרהחימום 

 התאורה  . והאמצעיפנימיה לגוף החימום
 מוארתישאר ת מתחת למקש 

 . החיצוני מופעללחוות שגוף החימוםכדי 

  הבישול אזור של  החימוםשינוי הגדרת
 .לאזור בישול בודד כולו זהה המשולש

ה על אם אזור המשולש מופעל ישירות בלחיצ

באופן יופעל  , מקש 
גופי אם כל שלושת , בדומה לכך. אוטומטי

 אזור כיבוי , מופעליםהחימום 
 את האזור המשולש ייכבה באופן אוטומטי

. 

מתחת  התאורה, מופעל כאשר 
זה  .תהיה מעומעמתשני האזורים האחרים 

  .מצב פעולה רגיל

האיורים שלהלן מציגים את לוח הבקרה 
  .ICBCT36E  דגםשל

  
   כפולבישול   אזור 

  
   משולשבישול   אזור 

מקש הספק
  מרבי

   

  בקרת אזור 
  בישול כפול

   

  בקרת אזור 
  בישול משולש
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  שימוש וטיפול בכיריים הקרמים

  פעולת הכיריים
   חימום מגשראזור

 גוף החימום המגשר, הוא מופעלכאשר 
שימוש בעת יוצר אזור חימום מלבני 

 כלי בישולפתוח או גריל , מחבת צלייהב
  .דגיםל

געו , המגשרחימום ה אזור להפעלת
 המתאים לאזור  רהבמקש הבק

עיינו באיור שבעמודה . הבישול המגשר
  .הבאה

 אזורשל  דרגת הספק החימוםאת ירו הגד 
  .17 כמתואר בעמוד החימום המגשר

  אזור .געו במקש הבקרה 
החימום המגשר ואזור הבישול שאינו 

 הספק זהה יופעלו שניהם בדרגת מופעל
לדרגת הספק החימום של אזור הבישול 

 נוריות התאורה מתחת .וןשהופעל ראש
למקשי ההפעלה של אזור הבישול 

האחורי והמגשר תישארנה , הקדמי
מוארות כדי לחוות שאזור החימום 

 . המגשר מופעל

  הבישול אזור של  החימוםשינוי הגדרת
מתבצע בדרך זהה להגדרת  המגשר

 כל שלשת האזורים .אזור בישול בודד
 .יפעלו בדרגת הספק זהה

  כדי   קרה במקש הב חזרהגע
 .אזור הבישול המגשרלכבות את 

התאורה מתחת למקש הבקרה של אזור 
 אזורי הבישול .הבישול המגשר תיכבה

הספק  יישארו בהגדרת האחורי ויהקדמ
  .זה בזהתלויים ויהיו  הנוכחית החימום

 האיור שלהלן מציג את לוח הבקרה של
  .ICBCT36E דגם

  
  גוף חימום מגשר   

  בקרת גוף
  החימום המגשר
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  כיריים הקרמיםשימוש וטיפול ב

                             פעולת הטיימרפעולת הכיריים
שימוש במחבת צלייה על גוף החימום 

  המגשר

 או 8בדרגת הספק חימום  תמיד והשתמש
 בעת ,בגוף החימום המגשר נמוכה יותר

 הגדרות גבוהות.  צלייהבישול על מחבת
 לא נחוצות ועלולות לגרום נזק לכיריים יותר

  .ישולוכלי הב

הפעילו את , מחבתה לחימום מוקדם של
 14אזור החימום המגשר בדרגת הספק 

ולאחר מכן הורידו את ,  דקות5במשך 
  . כדי לבשל8דרגת ההספק לדרגה 

  זהירות  

צלייה ,  צלייהמחבתאין להשתמש ב
אזור  כאשר ,דגיםל סיר בישולאו , פתוחה

כבוי או בכל שילוב אחר הבישול המגשר 
  .ישול העגוליםאזורי הבשל 

  

ספירה  טיימר לים כולהקרמיםהכיריים 
 נועיי. ממוקם בלוח הבקרהלאחור ה

  .באיור שלהלןש

 בפסיעות שלטיימר ניתן להגדיר את ה
לאחר  . דקות99 - ל1 - מדקה אחת
 בלוח הבקרה יופיענותר ההזמן , שהוגדר

זמין  הטיימר. כטיימר ספירה לאחור
  .מצב נעילהלשימוש בכל מצב למעט 

 של " + "בסימן געו ,להפעלת הטיימר
 .בקרת הטיימר

 יופיע עד שהזמן הרצוי " -"או " + "-געו ב
 שניות 3  לפעולטיימר יתחילה. בצג

 .האחרוןהערך לאחר שינוי 

  יישמע צליל , 0 - ל מגיעהטיימרכאשר
ימשיך להישמע התזכורת צליל . תזכורת

 .  עד שתלחצו על מקש הבקרה

 וח הבקרה שלהאיור שלהלן מציג את ל
  .ICBCT36E דגם

  

  
   

  
טיימר ספירה לאחור 

 וגתאזור תצ
   הטיימר
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   וטיפול בכיריים הקרמיםשימוש

  בקרת הצליל                              ניקוי הכיריים
 ביכולת לשנות ים מצוידהקרמיםהכיריים 

המגע את גוון צליל או , ר והתדהאת העוצמ
אפשרות העדפת  דרך, במקש בקרה

  .מרשבבקרת הטיי, משתמשה

 משתמשהעדפת ה אפשרות להפעלת ,
  .מתנהה להיות במצב יםהכיריים חייב

 שניות 3 -במשך כ  במקש  געו 
כדי להפעיל את אפשרות התאמת עוצמת 

 . יופיע בצג התלת ספרתי".UOL" .הצליל

 שניות 5 -במשך כ  במקש  געו 
כדי להפעיל את אפשרות התאמת 

 .יופיע בצג התלת ספרתי ".FR" .התדר

ניתן לכוון  צמת הצליל והתדראת עו
 כל מגע". - "-ו" + "באמצעות מקשי המגע

זהה לפסיעה אחת בעוצמת הצליל או 
פס תצוגת אזור הבישול המשולש . התדר

 של עוצמת הצליל יחווה את המצב הנוכחי
בהתאם לפעולת הכיוון וישתנה או התדר 

 = פסים 8, נמוך = פס 1. ( המשתמששל
  ).בוהג= ים  פס16 -ו ,בינוני

הכיריים , תדר מכוונת/כשעוצמת הצליל
 - צליל ה. בכל שינוי"ביפ"משמיעים צליל 

הנוכחיים  תדר/העוצמה מייצג את "ביפ"
  .  המוצגים בפס חיווי דרגת ההספק

 המשתמש העדפת  מאפשרות ליציאה
  במקש  געו,  למצב מתנהוחזרה

 . לפחות שניות7 -במשך כ

 לא תגעו במקש בקרה אם , לחלופין
דרגת ,  שניות10 - כמשךב לשהוכ

והכיריים יחזרו , העוצמה תישמר בזיכרון
    .למצב המתנה

  יתמשטח הזכוכית הקרמ

במגע במשך  את הכיריים לפני הניקוי ונעל
  . שניות על מקש הנעילה 3 -כ

 את המשטח העליון ביסודיות לפני ונק
מרחו . הפעלת הכיריים בפעם הראשונה

שאינו שוחק  ניקוי תכשירל של " מ5 -כ
ניקוי  מטלית עללמשטח הזכוכית הקרמית 

 כדי שנייההשתמש במטלית נקיה . לחה
 .ניקוישנותרו מתכשיר הלהסיר שאריות 

 , את משטח הכיריים במטלית יבשהונגב
  .כלשהי לחות לחלוטיןכדי לסלק 

  .הכיריים יש לנקות לאחר כל שימושאת 
 או נגב לא לוהיזהר, פגיעה גופניתכדי למנוע 

נקו אזור בישול כלשהו . נקות אזורים חמיםל
  .חום שיורי תיכבה רק לאחר שנורית חיווי

, שרופות או שאריות מזון קשות להסרת
 והשתמש.  לכיריים להתקרראפשרו

 את וגרדו עם הכיריים תמסופקה במגרדת
 את כל ירוהס. שאריות המזון שנשרפוכל 
שאריות שנותרו בשיטת הניקוי שתוארה ה

  .לעיל

  ירותזה 

אם נזק הזכוכית הקרמית עלולה להי
עם תכולת סוכר גבוהה שאריות מזון 

 והשתמש. החםהבישול  באזור ונותר
המסופקת כדי להעביר מזון  במגרדת
ניקוי הכיריים לאחר ו , לאזור קרשגלש

  .שהתקררו

  )דגמים ממוסגרים(כיריים ממוסגרים 
תכשיר  מרחו, לניקוי כללי לאחר כל שימוש

מסגרת הנירוסטה על שוחק  ניקוי שאינו
.  בעדינות עם מגבת או מטלית נקיהונגבו

את  להסיר ידוהקפ, לפני השימוש בכיריים
המסגרת ניקוי מהשאריות חומר כל 
    .הקרמיתמשטח הזכוכית ו
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   וטיפול בכיריים הקרמיםשימוש

  הטיפול בכיריים

   זהירות

פעלו בהתאם לקווים מנחים אלו כדי 
  . נזק לכירייםלמנוע

  בכיריים כקרש חיתוךאל. 

 עם תחתיות גסות כלי בישול תחליקו אל ,
על פני משטח ,  ברזל יצוק,כמו לבשל
   . הקרמיתהזכוכית

כלשהם  שאריות כתמים מיד ירוהס
משחת  והמגרדת המסופקתבאמצעות 

 בעמוד "ניקוי כיריים"פסקה  בכמתוארניקוי 
 .הקודם

 להמסהעלול לפריט כלשהו תאפשרו אל , 
הזכוכית הקרמית משטח גע עם לבוא במ
 הסירו,  אם מצב כזה מתרחש.החמה

 החם עם מאזור הבישולאותו מייד 
 .המגרדת

 כיריים ה מזון ישירות על משטח  תניחואל
 .לוהטים חם או ם חמיםכשה

 את הכיריים אם משטח הזכוכית  תפעילואל 
, 'ישפאר 'רותשפנו למוקד .  שבורתהקרמי

עיינו  ( של מורשהה שירותה
כדי שטכנאי ) רשימה שבגב החוברתב

 .מורשה ומיומן יתקן את הכיריים

 ה לסירטבעת תמיכ, חצובה ו תניחאל 
 ישירות על , אחרימתכתחפץ  או ,ווק

 . הכירייםמשטח 

 כימיקלים ,אמוניה,  אקונומיקה תמרחואל 
ניקוי תכשירי  או , כלשהםאחריםחריפים 

 .משטח הכירייםעל 

  שוחקים או  ניקוי תכשירי בותשתמשאל
  .בכריות קרצוף

 בספוגית הכיריים י את משטחאל תנגבו 
מגבת העשויים להשאיר סימנים של או 

גוון הכיריים עשוי לדהות . תכשיר הניקוי
  .בשימוש הבא בכיריים

   זהירות

אל תניחו כלי בישול חם ליד שולי 
האטימה החיצוניים של דגמי כיריים 

 .ICBCT36EU או ICBCT30EUשקועים 
  . תוכלו למנוע נזק לאטם הסיליקוןבכך

  
  תחזוקה

 היא מערכת סגורה הקרמיםהכיריים 
מידע  ה.דורשת תחזוקה פנימיתה שאינ

הטיפול  "-ו" ניקוי הכיריים"בפסקאות 
 הנדרשתמתאר את התחזוקה " בכיריים

   .למשטח הזכוכית הקרמית
 מורשהה שירותה, 'ישפאר 'רותשפנו למוקד 

עיינו ברשימה שבגב  (של 
בצע יכדי שטכנאי מורשה ומיומן ) החוברת

    .תחזוקה האחרותהאת כל פעולות 
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  מדריך לאיתור תקלות

  איתור תקלותמדריך ל

  הפתרון  הגורם האפשרי  הבעיה

 3 - במשך כלחצו על מקש   .הכיריים במצב נעילה
שניות כדי לבטל את נעילת לוח 

  .הבקרה

 וצג הכיריים במצב נעילה
  .הטיימר מציג קוד תקלה

ניתן לאפס את התקלה בלחיצה על 
  .מקש 

אין אספקת מתח חשמל 
  .לכיריים

בדקו בלוח החשמל הדירתי את 
הנתיך של קו החשמל המזין את 

  .הכיריים

הנתיך ירד בלוח החשמל 
  . הדירתי ירד

הרימו את הנתיך בלוח החשמל 
  .הדירתי

הכיריים אינם 
   .פועלים

הכיריים אינם מחוברים 
  .שת החשמלכראוי לר

פנו לחשמלאי מורשה כדי שיבדוק 
. את תשתית החשמל לכיריים

שרות פנו למוקד , במידת הצורך
כדי שטכנאי מורשה ומיומן ' ישפאר'

יבדוק את חיבורי הכיריים לרשת 
  .החשמל

פנו לחשמלאי מורשה כדי שיהדק   .חיבורי החשמל רופפים
  . החשמלאת חיבורי תשתית

אזורי הבישול אינם 
  .מתחממים כראוי

הכיריים אינם מחוברים 
  .כראוי לרשת החשמל

 כדי 'ישפאר'שרות פנו למוקד 
שטכנאי מורשה ומיומן יבדוק את 
  .חיבורי הכיריים לרשת החשמל

אזורי הבישול כבים 
במחזוריות כאשר 

מוגדרת דרגת הספק 
  .מרבית

מגביל טמפרטורת אזור 
הבישול מכבה זמנית את 

 כתוצאה  החימוםףגו
הטמפרטורה מחריגה מ

המרבית המותרת למשטח 
   .הזכוכית הקרמית

  .זאת פעולה רגילה של הכיריים

גופי החימום יחזרו לחמם לאחר 
שהטמפרטורה התקררה לרמה 

  .בטיחותית
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  שירות לאחר המכירה

  מידע לגבי השרות
או  חלקי חילוף, ספרות, מידע בעת בקשת

 ואת את מספר הדגםמסרו  ,שירות
 הקרמיםהכיריים  המספר הסידורי של

תווית על  הרשומים שני המספרים .שלכם
  .הנתונים
 .בתחתית הכירייםממוקמת  הנתונים תווית

העתיקו את הפרטים שעל גבי תווית 
  .עתידישימוש בצורך לכול  הנתונים

  ____________________מספר הדגם

  _________________המספר הסידורי

  _________________תאריך ההתקנה

  הטלפון של מרכז התמיכהמספר 
  _____________של המטבח הדיגיטאלי

  

  לפני הפנייה לשרות התיקונים

עיינו (הפנייה למוקד שרות התיקונים לפני 
או לנקודת ) ברשימה שבגב החוברת

אנא עיינו , המכירה בה רכשתם את המוצר
   .שבעמוד הקודם" איתור תקלות"בפרק 

של קו  מפסקאת ה או את הנתיך קובד
 בלוח החשמל הכירייםמל המזין את החש
  . כדי לוודא שקו החשמל תקין, הביתי

עשויה אף היא לגרום  הפסקת חשמל
    .הכירייםלשיבושים בפעולת 
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   לכיריים קרמיםהוראות ההתקנה
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  התקנת הכיריים הקרמיים של 

   דרישות ההתקנה

שימוש הוראות  מרוש :הערה חשובה
  .  עתידיאלו לכל צורך בשימוש התקנה
 לפני  הוראות ההתקנהכל  את קראו נא

 .ההתקנהתחילת פעולות 
 להתבצע על ידיחייבת ת הכירייםהתקנ  

 .מורשה ומיומןטכנאי 
 הוראות לפי פעל נא: הנחיות למתקין 

.לבעל המכשיר והשאיר אותן, התקנה אלו
 אנא קראו  :הנחיות למשתמשים

לפני תחילת השימוש בכיריים  חוברת זו
ה במקום בטוח לכל צורך ושמרו אות

   .שימוש עתידיב

 כיריים אלו יש להתקין :הערה חשובה
בהתאם לכל תקני הבטיחות והתקנות 

חשמלאי מוסמך חייב להכין . הרלוונטיים
את תשתית החשמל הנדרשת לפעולתם 

  .התקינה של הכיריים
את הכיריים יש לחבר לרשת החשמל 
או , באמצעות תקע ובתי שקע מתאימים

ת מנתק זינה רב מופעי עם מרווח באמצעו
  .מ לפחות" מ3ניתוק של 

 התדר וצריכת ,רשת החשמל מתחנתוני 
מופיעים על גבי תווית , המרביתההספק 

, הנתונים המודבקת לתחתית הכיריים
    :כמתואר באיור שלהלן

  

   לפני תחילת השימוש בכיריים
 היא באחריותכם נכונה התקנה. 

י טכנאי התקנת הכיריים תבוצע על יד
 עליכם לוודא, כמו כן. מורשה ומיומן

 בוצעה על ידי החשמל שהכנת תשתית
תקני  בהתאם לכל חשמלאי מוסמך

 . הבטיחות הרלוונטיים וחוק החשמל

  פעולות התיקון והתחזוקה של הכיריים
יבוצעו על ידי טכנאי מורשה ומיומן 

 .בלבד

 וודאו שתשתית , לפני התקנת הכיריים
מה לנתוני מתח החשמל בביתכם מתאי

 .וצריכת ההספק של הכירייםההפעלה 
מומלץ לחבר את , למען בטיחותכם

הכיריים לקו חשמל המוארק בהארקה 
ממסר (תקנית ומוגן בממסר זרם דלף 

בזרם דלף של , נגד התחשמלות) פחת
.30 mA  

  

  אזהרה  

כיריים אלו מיועדים לשימוש פנים דירתי 
    .בלבד

  

  
    

 מיקום תווית הנתונים
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  רייםהכנת מיקום הצבת הכי

הקרמיים  כירייםה תהתקנ :הערה חשובה
לעמוד בדרישות  תחייב  של 

 המידות כל. הבטיחות שיפורטו להלן
הן המידות המינימאליות  ותהמפורט
  . של הכירייםהפעלה בטוחהל הנדרשות

  .למטה באיור נועיי
  

  אזהרה  

 התלקחות אשאו  כוויות סכנת כדי למנוע
בח המט יחידות כתוצאה מחימום יתר של

  מעלמיםהממוק ארונות אחסון ,הסמוכות
המותקן  וקולט אדים, משטח העבודה
יש להבטיח את קיום , מעל הכיריים

    . מרווחי הבטיחות הנדרשים מהכיריים

  מיקום משטח העבודה
A( העבודה  משטח)חייב להיות  )השיש

חייב ורוחבו . שטוח מינימום.שטוח
   .הכיריים רוחבמ שווה או גדול להיות

B( מ"מ 25 לי שלאמינימ מרווחדרש קיום נ 
דליקים למשטחים  הכירייםקצוות מ

 הכיריים מעל פני מ"מ 457 -ו כלשהם
  ).האזורים המוצללים באיור(

  מידות התקנה ביחידות מטבח

C( ארונות בין הנדרש  ליאהמינימ המרווח
הכיריים  מעל ויחידה המותקנת הצד

 לרוחב גדול או שווה חייב להיות
  .הכיריים )ות(ל יחידתש הנומינלי

D( 457 לי שלאמינימ  אנכינדרש מרווח 
חלק התחתון ל ממשטח העבודה מ"מ
  ).D(המותקנים מעל  ארונות של

E( מהמשטח העליון של הכיריים המרחק 
או קולט אדים  חומרים דליקים לבין

 762 חייב להיות ריקה, המותקנים מעל
  .לפחות מ"מ

F( שללי נדרש קיום מרווח בטיחות מינימא 
  .האחורי מהקיר מ"מ 25

G( של ארונות  מ"מ 330  שלמרבי עומק
  .הכיריים ישירות מעלמטבח המותקנים 
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  נתוני ההתקנה

 מספקים את 8-16 בעמודים האיורים
 של החתך במשטח המידות הכוללות

 לכל אחד מדגמי הכיריים של  העבודה
.  

ליחידות בסיס  להתאים אלה נועדו כיריים
מ ומשטח עבודה " מ610של רגילה בעומק 

 חיתוך ביצוע לפני. מ" מ635ברוחב של 
מרווחי הבטיחות קיום  וודאו, הפתח בשיש

  .לצד ומתחת לארונות המטבח

קיום מרווח מספיק ללוח החיבורים  נדרש
הממוקם בחלק הימני אחורי התחתון של 

  . הכיריים כמתואר באיור שלהלן

  דגמי כיריים ממוסגרים
 נדרש קיום, יםסגרממו  דגמיםלהתקנת

משטח  בין מ"מ 146 מרווח מינימאלי של
 ישירותהמותקן  דליקחומר  וכל העבודה
  .הכיריים למשטחמתחת 

נועדו   ממוסגרים של כיריים
 כיריים יחידות בשילוב עם להתקנה
  .אחרות

 מספרמותקנים  כאשר :הערה חשובה
במידות נו עיי, זה לצד זה כיריים יחידות
  .14 בעמודש החיתוך

  

 ניתן  ממוסגרים של כיריים
.  של אוורור מערכת לשלב עם

 בהוראות ההתקנה עיינו, למידע נוסף
 של האוורור מערכת  עםותהמסופק

.  
  

  מוסגריםלא מדגמי כיריים 
 נדרש קיום, יםממוסגרלא   דגמיםלהתקנת

משטח  בין מ"מ 159 מרווח מינימאלי של
 ישירותהמותקן  דליקחומר  וכל העבודה
  .הכיריים למשטח מתחת

לא  קרמיים כיריים :הערה חשובה
 מיועדים לא  של ממוסגרים

  .אחרים כיריים עם להתקנה משולבת

לא  קרמיים כיריים :הערה חשובה
  לא מיועדים של ממוסגרים

 של אוורור מערכת להתקנה משולבת עם
.  

לא  כיריים של התקנהה אפשרויותל
ים במידות ההתקנה לכירי נועיי, ממוסגרים

  .15-16 בעמודים ממוסגריםלא 
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  ICBCT 15Eכיריים ממוסגרים מדגם 

 התקנה מפרט מספקים להלןש האיורים
  .ICBCT15E לדגם

 מותקנים ICBCT15Eמדגם  הכיריים אם
 חשמלתשתית ה מיקום ,מעל יחידת מטבח

חשמל חיבורי ה תיבתאת  . קריטיואינ
מהחלק '  מ1.2 -כ למקם יש  תמוארקה

    .ירייםהאחורי של הכ

 יםעמוק ארונות למעט, תנור מעל להתקנה
 כי אספקתמומלץ , מ"מ 610 -יותר מ
  .תנורל מימין הבסיס בארון תוצב החשמל

אל תחסמו את מאוורר : הערה חשובה
  .הקירור הממוקם בתחתית הכיריים

  ICBCT 15Eמדגם מידות ההתקנה לכיריים 

  

           מידות כוללות

  

  

  החתך במשטח העבודה

 

  
 מ" מ381  רוחב כולל

 מ" מ96  גובה כולל

 מ" מ533  עומק כולל

עומק כולל של יחידת 
  המטבח

 מ" מ578

 מ" מ102  *מרווח גובה מינימאלי

רוחב החתך במשטח 
  העבודה

 מ" מ340

עומק החתך במשטח 
  העבודה

 מ" מ489

מ " מ146נדרש מרווח מינימאלי של *
בין משטח העבודה ומשטח דליק 

  .ת מתחת לכירייםכלשהו ישירו

עיינו , למידע לגבי מידות פס החיבורים
  .בתרשים שבעמוד הקודם

 ±המידות עשויות להשתנות בתחום של 
  .מ" מ3
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  ICBCT 15Eכיריים ממוסגרים מדגם 

  

 
 ארון רוחב עם  לצד-מצד מ"מ 381 מודולים של של שני התקנה מתאפשרת :הערה
 להתקנת כיריים או מודול בודד מ"מ 457 הוא מומלץהארון ה רוחב .מ"מ 838  שלמומלץ

  .מ"מ 381 של
 חומרים דליקיםמ למשטחים הכירייםפתח  של צדה קצוות משנינדרש מרווח מינימאלי *

  . השיש מעל מ"מ 457 עדשל 
החתך למשטחים דליקים שמעל  האחורי של מהקצה מ"מ 457 מרווח מינימאלי של עד**

. למשטח העבודה
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  ICBCT30Eכיריים ממוסגרים מדגם 

 התקנה מפרט מספקים להלןש האיורים
  .ICBCT30E לדגם

 של ההתקנהפעולות  על מנת להקל על
מומלץ , ICBCT30Eכיריים מדגם 

   .מ"מ 838 של להשתמש בארונות ברוחב

ניתן להתקין תנור מובנה בודד של 
 914 מ או"מ 762 ברוחב של 

בור ע. ICBCT30E  לכריים מדגםמתחת
 החשמל י אספקתכמומלץ , התקנה זו
 שלהימני בצד ש הבסיס בארון תמוקם
 ארונותב אתם משתמשיםאלא אם , התנור

   .מ"מ 610 -מטבח בעומק הגדול מ

למידע נוסף עיינו בהוראות ההתקנה 
  .המסופקות עם התנור המובנה

 מותקנים ICBCT30Eמדגם  הכיריים אם
 חשמלתשתית ה מיקום ,מעל יחידת מטבח

חשמל יבורי הח תיבתאת  . קריטיואינ
מהחלק '  מ1.2 -כ למקם יש  תמוארקה

    .האחורי של הכיריים

אל תחסמו את מאוורר : הערה חשובה
  .הקירור הממוקם בתחתית הכיריים

  ICBCT 30Eמדגם מידות ההתקנה לכיריים 

  
                מידות כוללות

  החתך במשטח העבודה

 

  
 מ" מ762  רוחב כולל

 מ" מ96  גובה כולל

 מ" מ533  כוללעומק 

עומק כולל של יחידת 
  המטבח

 מ" מ578

 מ" מ102  *מרווח גובה מינימאלי

רוחב החתך במשטח 
  העבודה

 מ" מ721

עומק החתך במשטח 
  העבודה

 מ" מ489

מ " מ146נדרש מרווח מינימאלי של *
בין משטח העבודה ומשטח דליק 

  .כלשהו ישירות מתחת לכיריים

עיינו , למידע לגבי מידות פס החיבורים
  .7בתרשים שבעמוד 

 ±המידות עשויות להשתנות בתחום של 
  .מ" מ3
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 ICBCT30Eכיריים ממוסגרים מדגם 

 

  
 חומרים דליקיםמ למשטחים הכירייםפתח  של צדה קצוות משנינדרש מרווח מינימאלי *

  . השיש מעל מ"מ 457 עדשל 
ים דליקים שמעל החתך למשטח האחורי של מהקצה מ"מ 457 מרווח מינימאלי של עד**

.למשטח העבודה
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  ICBCT36Eכיריים ממוסגרים מדגם 

 התקנה מפרט מספקים להלןש האיורים
  .ICBCT36E לדגם

 של ההתקנהפעולות  על מנת להקל על
מומלץ , ICBCT36Eכיריים מדגם 

   .מ"מ 991 של להשתמש בארונות ברוחב

ניתן להתקין תנור מובנה בודד של 
 914 מ או"מ 762 ברוחב של 

בור ע. ICBCT36E  לכריים מדגםמתחת
 החשמל כי אספקתמומלץ , התקנה זו
 שלהימני בצד ש הבסיס בארון תמוקם
 ארונותב אתם משתמשיםאלא אם , התנור

   .מ"מ 610 -מטבח בעומק הגדול מ

למידע נוסף עיינו בהוראות ההתקנה 
  .המסופקות עם התנור המובנה

 מותקנים ICBCT36Eמדגם  הכיריים אם
 חשמלתשתית ה מיקום ,חידת מטבחמעל י
חשמל חיבורי ה תיבתאת  . קריטיואינ
מהחלק '  מ1.2 -כ למקם יש  תמוארקה

    .האחורי של הכיריים

אל תחסמו את מאוורר : הערה חשובה
  .הקירור הממוקם בתחתית הכיריים

  ICBCT 36Eמדגם מידות ההתקנה לכיריים 

  
                מידות כוללות

  בודההחתך במשטח הע

 

  
 מ" מ914  רוחב כולל

 מ" מ96  גובה כולל

 מ" מ533  עומק כולל

עומק כולל של יחידת 
  המטבח

 מ" מ578

 מ" מ102  *מרווח גובה מינימאלי

רוחב החתך במשטח 
  העבודה

 מ" מ873

עומק החתך במשטח 
  העבודה

 מ" מ489

 146נדרש מרווח מינימאלי של *
מ בין משטח העבודה ומשטח "מ

 ישירות מתחת דליק כלשהו
  .לכיריים

, למידע לגבי מידות פס החיבורים
  .7עיינו בתרשים שבעמוד 

המידות עשויות להשתנות בתחום 
  .מ" מ3 ±של 



 34

 ICBCT36Eכיריים ממוסגרים מדגם  

  
 חומרים דליקיםמ למשטחים הכירייםפתח  של צדה קצוות משנינדרש מרווח מינימאלי *

  . השיש מעל מ"מ 457 עדשל 
החתך למשטחים דליקים שמעל  האחורי של מהקצה מ"מ 457 מינימאלי של עדמרווח **

.למשטח העבודה
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 התקנה משולבת של מספר כיריים 

  התקנה

 יםממוסגראתם מתקינים כיריים  אם
מודולים  או כיריים יחידות עםשילוב ב

 רוחב החתך, מילוי רצועת עם נוספים
רוחב ל מ"מ 32  הוספתבאמצעות מחושב

 באיור יינועי .נוספת יחידהכל החתך של 
  .למטה

 ,ICBCT15E כיריים מדגםב: הערה חשובה
 ל מ"מ 340 -יש להגדיל את רוחב החתך מ

יחידות  עם בעת התקנתם מ"מ 356
  .נוספות

 כיריים ללא מסגרת מדגם :הערה חשובה
ICBCT30EU ו- ICBCT36EU  לא תוכננו

  .יחידות אחרות  עםלהתקנה משולבת

 ספר יחידותמ כאשר :הערה חשובה
חייב  כל יחידהל ,אלו לצד אלו ותמותקנ
  .משלו נפרד מעגל חשמלי להיות

 מותקנים מודולים שניים או יותר כאשר
 מודולל מילוי פסמומלץ להשתמש ב ,יחד

 מותקנת גם אם .)IFILLER/S( משולב
 גם יש להתקין מ"מ 762 מערכת אוורור

מערכת  משולב עבור תמיכה מודול
  ).ISUPPORT( אוורורה

 ופנ, למידע נוסף לגבי אביזרים אלו
  . למחלקת התמיכה של 

  

מידות חיתוך הפתח במשטח העבודה להתקנה משולבת של מספר כיריים
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  ICBCT30EUכיריים לא ממוסגרים מדגם 

 התקנה מפרט מספקים להלןש האיורים
  .UICBCT30Eלדגם 

 של ההתקנהפעולות  על מנת להקל על
מומלץ , ICBCT36Eכיריים מדגם 

   .מ"מ 838 של להשתמש בארונות ברוחב

ניתן להתקין תנור מובנה בודד של 
 מ מתחת"מ 762 ברוחב של 
בור ע. ICBCT30EU לכריים מדגם

 החשמל כי אספקתמומלץ , התקנה זו
 שלהימני בצד ש הבסיס בארון תמוקם
 ארונותב אתם משתמשיםאלא אם , התנור

   .מ"מ 610 -מטבח בעומק הגדול מ

 ICBCT30EUמדגם  רייםהכי אם
 מיקום ,מותקנים מעל יחידת מטבח

 תיבתאת  . קריטיואינ חשמלתשתית ה
 -כ למקם יש  תמוארקהחשמל חיבורי ה

    .מהחלק האחורי של הכיריים'  מ1.2

, אפשרויות ההתקנהלגבי נוסף למידע 
בהנחיות ההתקנה לכיריים לא עיינו 

  .15-16ממוסגרים בעמודים 

מומלץ ,  שקועהלהתקנה: הערה חשובה
למדוד את זכוכית הכיריים לפני ביצוע 
החתך במשטח העבודה כדי להבטיח 

עלולות להיות סטיות . התאמה מושלמת
  .בין שבלונת החיתוך והכיריים

  ICBCT 30EUמדגם מידות ההתקנה לכיריים 

 
                מידות כוללות

   
  

  
 מ" מ762  רוחב כולל

 מ" מ108  גובה כולל

 מ" מ533  לעומק כול

עומק כולל של יחידת 
  המטבח

 מ" מ578

 מ" מ114  *מרווח גובה מינימאלי

רוחב החתך במשטח 
  העבודה

 מ" מ721

עומק החתך במשטח 
  העבודה

 מ" מ492

מ בין " מ159נדרש מרווח מינימאלי של *
משטח העבודה ומשטח דליק כלשהו 

  .ישירות מתחת לכיריים

עיינו , למידע לגבי מידות פס החיבורים
  .7בתרשים שבעמוד 

 3 ±המידות עשויות להשתנות בתחום של 
  .מ"מ
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  ICBCT30EUכיריים לא ממוסגרים מדגם 
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  התקנת כיריים לא ממוסגרים

  

  זהירות  

עבודה  משטחל התקנה שקועה מיועדת
 משטחי או משטח מחומר קשיח ,גרניטמ

חומר העמיד ב שימוש אי .בלבד אבן
כלי  אם נזק גרוםל  עלולחום גבוהב

מהכיריים למשטח  בטעות עברהבישול יו
     .העבודה

  ICBCT30EU םדג
  שקועה המיועדים להתקנהכירייםאת ה

ICBCT30EU  ניתן להתקין בתוך מסגרת
   .שקועה במשטח העבודה

  הנדרשיםהחומרים :הערה חשובה
הכיריים המיועדים  מסופקים עם להתקנה

  .ICBCT30EU להתקנה שקועה

התקנה   בהוראותנועיי ,למידע נוסף 
 לכיריים תקנההה ערכת  עםותמסופקה

  .)811358#( ממוסגריםהלא 

  התקנה שקועה

שקועה שתי אפשרויות להתקנה קיימות 
  ;ללא מסגרתכיריים של 

   2אפשרות ו 1אפשרות 

יש להכין , שקועה זוהתקנה ל: 1אפשרות 
לפתח במשטח  שקוע מסביבאזור 

פני לאת הכנת השקע יש לבצע  .העבודה
שבלונה . השישהסופית של ההתקנה 
מסופקת  להכנת הפתח לכיריים מיוחדת

  . ממוסגריםהלאעם הכיריים 

 זו אינה ת התקנהשיט: הערה חשובה
  .למשטחי עבודה יצוקיםמומלצת 

עיינו , למידות החיתוך במשטח העבודה
בתרשים ההתקנה לכיריים מדגם  

EU30ICBCTשבעמוד הקודם .  

ור השקוע הנדרש האזאת  כרסםעל מנת ל
תבנית יש להכין , שקועה זועבור התקנה 

  .מ" מ13  בעובי של דיקטהעשויה משנייה 
זו מיועדת להובלת הקצה העליון תבנית 

  .של כלי הכרסום

כך  הכינו את שבלונת הדיקט מספיק רחבה
כדי שיהדק את מהדק שתוכלו להשתמש ב

השבלונה למשטח העבודה ושהיא לא 
מידות  .הכרסוםתפריע לתנועת מכשיר 

 להתאים החתך בשבלונת העץ חייבות
 תמסופקה השבלונהמעגל החיצוני של ל

  .עם הכיריים

הקיים מעל הפתח העץ שבלונת  את ומרכז
תוכלו . והדקו אותה למשטח העבודה

 צדדית איכותית כדי-להשתמש במדבקה דו
 השבלונה למשטח העבודה את הדביקל

וז לזהתבנית מ למנוע ולסייע לכם, הדלפק
סרט  כי וודאו.  הכרסוםבמהלך ניתוב

השתמשו  .הדבק ניתן להסרה בקלות
 8 בעומק של בכרסום וכרסמו תוואי שקוע

  .מסביב לפתח במשטח העבודהמ "מ
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  התקנת כיריים לא ממוסגרים

  

את , זושקועה התקנה  ל:2אפשרות 
 בממדים זהים לחתוךיש  שישבהפתח 

 .הזכוכית כיסוי  שללקצוות החיצוניים
 כשבלונת ם ישמשועצמ הכיריים כי ומלץמ

 סימןהפכו את הכיריים מעל  .החיתוך
כשבלונת  והשתמשו בכיסוי הזכוכית החתך
  .חיתוך

 סוליות או Lתומך בצורת לצרף   צורךיש
 לתמוך כדי החתך התוואי החיצוני של על

 המסגרת הקצה העליון של. הכירייםאת 
 8 יש לחברוו מ"מ 22 -רחב מ לא יהיה

משטח  תחת לפני השטח שלמ מ"מ
  .שלהלן נו בתרשיםעיי. העבודה

 של שיקול דעתול חיבור התומכים נתון
 מספיק שקיים מרווחבכל מקום , המתקין

  .מתחת למשטח העבודה

, פתח החתך באזור לקבלת תמיכה נוספת
 השיש משטח התחתון של בצד הדביקו

ספק   עםצוהתייע. עודפי חומר חתוך
י שיטות לגב, כםשלמשטח העבודה 

    .הדבקה נכונות של שאריות החומר
  

  
  תומכים להתקנה שקועה

  התקנה ללא מסגרת

 ICBCT30EU  מדגםלא ממוסגריםכיריים 
 על גבי ככיריים ללא מסגרת ןניתן להתקי

לגבי מידות . העבודה משיש משטח
 התקנה תרשיםבנו עיי החיתוך של הפתח

  .16 בעמודש
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  דרישות תשתית החשמל

  

  אזהרה  

, פני תחילת הפעולות להתקנת הכירייםל
וודאו שקופסת חיבורי החשמל מנותקת 

    .מרשת החשמל

 מתח ההפעלה הנדרש

  דגםICBCT15E  
230V ~ 50Hz  

 מידג ICBCT30Eו - ICBCT30EU  
400V 3N~ 50Hz   

 מידג ICBCT36Eו - ICBCT36EU  
400V 3N~ 50Hz   

 צריכת הספק מרבית

  דגםICBCT15E  
3.7 kW  

 מידג ICBCT30Eו - ICBCT30EU  
8.1 kW   

 מידג ICBCT36Eו - ICBCT36EU  
10.5 kW   

  

  חשמל חייבות הכנת תשתית העבודות
להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד 

  .ובהתאם לחוק החשמל
 למעט דגם ( את הכירייםICBCT15E( 

 באמצעות ,תלת פאזית יש לחבר לזינה
המוארק בהארקה תקנית תקני שקע כוח 

 או .אמפר X 3 25ומוגן בנתיך של 
באמצעות מנתק רב קוטבי עם מרווח 

  .מ לפחות" מ3ניתוק של 
  שקע החשמל חייב להיות נגיש בכל עת

  .לאחר ההתקנה
 יש , במקרה שאין למשתמש גישה לשקע

 מערכת לניתוק ,להתקין במקום נגיש
  . הזינה

  מומלץ לחבר את המכשיר לשקע המוגן
במפסק נגד התחשמלות בזרם זליגה 

  . mA 30של 
  הכירייםאת הנתונים החשמליים של 

בתחתית ניתן למצוא על תווית הנתונים 
  הכיריים

  במקרה שכבל החשמל לא תקין או פגום
מיד  ויש לפנות כירייםאין להשתמש ב

  .'ישפאר 'שרותלמוקד 

  

שרטוט החיווט החשמלי  

 הארקה
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  התקנת הכיריים

 ההדבקה המוקצפת את רצועת הרכיבו
 נועיי. רייםהכי מסגרת לחלק התחתון של

  .למטה באיור

להתקנת כיריים ללא  :הערה חשובה
ההדבקה  רצועת הדביקו את, מסגרת

  שלת החיצוניהמסגרת על המוקצפת
  .תמיכה מסגרת אך לא על, הזכוכית

 הנדרשיםהחומרים  :הערה חשובה
הכיריים  מסופקים עםשקועה  להתקנה

. ICBCT30EU מדגם להתקנה שקועה
  עםיםסופקמה  ההתקנהעיין בהוראות

   ללא מסגרתכירייםל התקנה ערכת
)811358#.(  

לתוך   הכירייםיחידת את בעדינותהורידו 
פתח החתך במשטח העבודה ומרכזו 

 הקדמי של הקצהש קו וודאובד .אותם
משטח  לקצה הקדמי של מקביל הכיריים
 כלקיימים   כיקו וודאובד. העבודה

  .המרווחים הנדרשים

 חתון שלחלק התהרכיבו את התומכים ל
 .יחידת הכיריים כמתואר באיור שלהלן

והדקו  ינו את האחיזה לתוך המסגרתהתק
אותם עד שהברגים יבואו במגע עם 

תהדקו את  אל .תחתית משטח העבודה
  . הברגים יתר על המידה

 הכיריים  אתאל תאטמו :הערה חשובה
 כדי לאפשר הוצאתם למשטח העבודה

מתוך משטח העבודה במקרה של צורך 
  .ולות שרות ותחזוקהבפע

  אזהרה  

אם מתגלה סדק או שבר במשטח 
כבו מיד את הכיריים , הזכוכית הקרמית

אל . ונתקו אותם מרשת החשמל
תשתמשו בכיריים עד שטכנאי מורשה 

יחליף את , 'ישפאר 'שרותומיומן מ
    . החלקים הנדרשים

  

  



 42

  התקנת הכיריים

לפני השימוש בכיריים בפעם 
  הראשונה
 את משטח הזכוכית הקרמית תנקו בזהירו

באמצעות משחת הניקוי המסופקת עם 
לאחר מכן הסירו את כל שאריות . הכיריים

  .תכשיר הניקוי

קראו את חוברת השימוש והטיפול 
  .המצורפת לכיריים

  

  הסרת הכיריים

פעולה זו תתבצע על ידי  :הערה חשובה
 שרותטכנאי מורשה ומיומן בלבד של 

  .)גב החוברתעיינו ברשימה שב ('ישפאר'

 לניקוי הכיריים להסיר את אם יש צורך
כבו ,  ותחזוקהשירותלמטרת או יסודי 
   .החשמל הכיריים מרשת את ונתקו
הימני  צדב סוגרי התמיכה אתירו הס

  אתהסירווהכיריים  של יחידת והשמאלי
הרכיבו את .  ממשטח העבודההכיריים

  . בסדר פעולות הפוך, הכיריים חזרה

הסרת כיריים המותקנים ל: הערה חשובה
 סכין גילוחב והשתמש, בהתקנה שקועה

 -את פס האטימה מ בזהירות לחתוך כדי
RTV .  

עליכם , לאחר הרכבת הכיריים חזרה
  חדשהRTV תהתקנ ערכתלהשתמש ב

 שרותאותה תוכלו לרכוש ב) 811358#(
   .)עיינו ברשימה שבגב החוברת ('ישפאר'

  האינטרנט שללמידע נוסף כנסו לאתר 
 : בכתובת
wolfappliance.com.www 
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  מדריך לאיתור תקלות

  אם הכיריים אינם פועלים

 אינם פועלים הכיריים אם :הערה חשובה
בצעו את הפעולות והבדיקות  ,כראוי

  :המפורטות להלן

  קו החשמל המזין את  דא כיוובדקו
 .הכיריים תקין

 על מנת להבטיח החשמל  את חיבוריקובד
 .כראוי הושלמה ההתקנה כי

  בצעו את הפעולות לאיתור ופתרון בעיות
המפורטות בחוברת הוראות השימוש 

   . והטיפול המצורפות לכיריים

 צרו קשר, פועליםעדיין לא  הכיריים אם 
עיינו ברשימה  ('ישפאר 'שרותמוקד עם 

 לתקן את אל תנסו. )שבגב החוברת
  .כםעצמבכוחות  הכיריים

ק היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנז
כלשהו שייגרם כתוצאה מהתקנה לקויה 
  .או טיפול בכיריים בידי אדם לא מורשה

  

  אזהרה  

הכיריים יתוקנו ויטופלו על ידי טכנאי 
  . מורשה ומיומן בלבד

יש לנתק את הכיריים מרשת החשמל 
    .לפני תחילת פעולות תיקון ותחזוקה

  
  



  
  

  שרותשרות
י טכנאי "חייבת להיות מבוצעת ע, כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם

  ".ישפאר"שהוסמך על ידי חברת 
בעת , מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר-על

הלקוח שלכם ופרטי המוצר שברשותכם ' שתתקשרו תתבקשו לציין את מס
מופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או , פרטים אלו). ודגםסוג (

  .בחזית המוצר

  לתשומת ליבכםלתשומת ליבכם
חברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המוצר בתנאי עבודה ואחזקה 

  .נכונים
אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למוצר כתוצאה 

ת הוראות או כתוצאה משימוש הנוגד א, מתקלות והפרעות חיצוניות
  .הפעלה אלו

, תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה" ישפאר" מחלקת השרות של חברת
 עד 08:00 בין השעות 'ה – 'אבין הימים , ייעוץ ושרות בכל עת, הדרכה
  .12:00 עד 08:00בין השעות ,  ובימי שישי וערבי חג17:00

                     

      ::נא חייגונא חייגו, ,  השרות השרותמוקדמוקדליצירת קשר עם ליצירת קשר עם 

11--808000--308308--090090  
EEmmaaiill::  sshheerruutt@@iissffaarr..ccoo..iill  

95547769554776--0909: : פקספקס                 
  

    !בכל עת לשירותכם

   
  


