תנור בישול ואפייה דו-תאי
הוראות שימוש ,התקנה וטיפול

לקוחות נכבדים,
אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת המטבח הדיגיטלי.
המיובאים על-ידי חברת המטבח הדיגיטלי,
בתנורי הבישול ואפייה החדישים והיוקרתיים מתוצרת
מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר .טכנולוגיות אלו מאפשרות ביצועים מעולים ,בטיחות מושלמת ונוחות
מרבית בשימוש.
חברת המטבח הדיגיטלי ,רואה בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדת ללא הרף לשמירה על רמת איכות גבוהה
ביותר.
נא קראו את ההוראות בעיון רב טרם הפעלת תנור הבישול והאפייה ואנו משוכנעים כי תפיקו הנאה מושלמת וכי
תהיו שבעי רצון מביצועיו ומאמינותו.
חוברת זו ,מספקת מידע מדויק באשר להפעלת תנור הבישול והאפייה שלכם.

באיחולי הנאה והצלחה,

תוכן העניינים
תנור הבישול והאפייה של 5 ............................................................................................................... WOLF
הוראות בטיחות והנחיות חשובות5 ............................................................................................................
דרישות בטיחות כלליות6 .........................................................................................................................
תכונות תנור הבישול והאפייה של 10 .................................................................................................. WOLF
תכונות תנור הבישול והאפייה10 ...............................................................................................................
חלקי התנור 10 ......................................................................................................................................
אביזרים אופציונליים 11 ...........................................................................................................................
תפעול הכיריים 12 ......................................................................................................................................
מבערים 12 ...........................................................................................................................................
רשת צלייה אינפרה אדום 15 ....................................................................................................................
משטח צלייה 18 .....................................................................................................................................
משטח חימום צרפתי 20 ..........................................................................................................................
תפעול התנור 22 ........................................................................................................................................
תכונות התנור 22 ...................................................................................................................................
מצבי הבישול והתכונות 22 .......................................................................................................................
תפעול התנור 23 ....................................................................................................................................
שעון הזמן 24 ........................................................................................................................................
טיימר תזכורת 24 ...................................................................................................................................
טמפרטורה 24 .......................................................................................................................................
מדפי התנור ומסילות המדפים 25 ..............................................................................................................
מצב אפייה 26 .......................................................................................................................................
מצב צלייה 27 ........................................................................................................................................
מצב גריל 28 .........................................................................................................................................
מצב אפייה בהולכת חום29 ......................................................................................................................
מצב צלייה בהולכת חום 30 ......................................................................................................................
מצב גריל בהולכת חום 31 ........................................................................................................................
מצב הולכת חום 32 ................................................................................................................................
מצב התפחה 33 ....................................................................................................................................
מצב אבן אפייה 34 .................................................................................................................................
מצב ייבוש 36 ........................................................................................................................................
תכונת השהיית התחלה 37 ......................................................................................................................
חיישן הטמפרטורה38 .............................................................................................................................
תכונת בישול מתוזמן 40 ..........................................................................................................................
מצב שבת 40 ........................................................................................................................................
מצב ניקוי עצמי 42 ..................................................................................................................................
טיפול בתנור44 ..........................................................................................................................................
החלפת נורת התאורה 44 ........................................................................................................................
בחירת כלי בישול 44 ...............................................................................................................................
המלצות לטיפול 45 .................................................................................................................................
מדריך הבישול של 47 ...................................................................................................................... WOLF
מדריך בישול 47 .....................................................................................................................................
מדריך לאיתור תקלות 50 .............................................................................................................................
איתור תקלות 50 ....................................................................................................................................
שירות לאחר המכירה 52..........................................................................................................................................

3

כאשר אתם קוראים את חוברת הוראות השימוש ,ההתקנה
והטיפול הזו ,שימו לב במיוחד לסימני הזהירות והאזהרות כאשר
הם מופיעים בחוברת.
מידע זה חשוב לשימוש יעיל ובטוח בציוד מתוצרת חברת
.

זהירות
מאותתות על מצב העלול לגרום לפגיעה גופנית קלה או נזק
למוצר אם לא תפעלו בהתאם להנחיות.

אזהרה
מתריע על מצב מסוכן העלול לגרום לפציעה חמורה או מוות ,אם
לא תנקטו באמצעי הזהירות הנדרשים.
בנוסף ,חוברת הוראות שימוש ,התקנה וטיפול זו ,מדגישה מידע
והערות חשובות במיוחד.
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תנור הבישול והאפייה של
אנו מודים לכם
מעידה על
הרכישה של תנור הבישול והאפייה של
החשיבות שאתם מייחסים לאיכות והביצועים של ציוד הבישול
שלכם .אנחנו מבינים חשיבות זו ולכן תכננו ובנינו את תנור
הבישול והאפייה שלכם מחומרים משובחים ובמלאכת מחשבת
כדי להעניק לכם שנים ארוכות של שירות אמין.
אנו יודעים שאתם להוטים להתחיל ולבשל ,אבל לפני שתעשו
זאת ,נא הקציבו מעט זמן כדי לקרוא את חוברת הוראות שימוש,
התקנה וטיפול זו .בין אם אתם טבחים מתחילים או שפים
מומחים ,יהיה זה לטובתכם להכיר את נוהלי הבטיחות,
התכונות ,הנחיות התפעול וההמלצות לטיפול בתנור הבישול
והאפייה של
.
אנו מעריכים את בחירתכם במוצר זה מתוצרת
ונקבל מכם בברכה כל הצעה או הערות .כדי לשתף אותנו
בדעותיכם ,אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו:
.www.wolfappliance.com

הוראות בטיחות והנחיות חשובות
אזהרה
ילדים או מבוגרים עלולים להפוך את התנור ולהיהרג.
ודאו שהתקן מניעת ההתהפכות מותקן ופתוח כראוי .ראו את
האיורים הבאים למידע על אודות התקנה נכונה.
ודאו שהתקן מניעת ההתהפכות סגור בעת הזזת התנור .ראו
את האיורים הבאים למידע על אודות התקנה נכונה.
אל תפעילו את התנור מבלי שהתקן מניעת ההתהפכות
מותקן ופתוח.
הפעלת התנור מבלי שההתקן מותקן ופתוח עלולה לגרום
למוות או לכוויות חמורות לילדים או למבוגרים.

הערה חשובה :תנורי הבישול והאפייה של
מותאמים לשימוש בגז טבעי או בגז בישול .בדקו את תווית
הנתונים למידע על סוג הגז לו מותאם הדגם שברשותכם .נא פנו
למשווק כשהתנור אינו תואם לאספקת הגז בביתכם.
תווית הנתונים ממוקמת בתחתית מכלול לוח הבקרה ,מהצד
הימני המרוחק ,ממש מעל דלת התנור .עיינו באיור הבא.
הערה חשובה :ביצועי התנור עשויים להיפגע כשמתח רשת
החשמל נמוך מ 240-וולט.
מיקום התקן מניעת
ההתהפכות.

התקן מניעת התהפכות
פתוח.

אזהרה
אל תזיזו את התנור בעודו לוהט ,למניעת סכנת כוויה .תנור
זה מצויד בגלגליות לצורך הזזתו .התקינו את התנור בהתקן
מניעת ההתהפכות המסופק ,למניעת סכנת פציעה כתוצאה
מהתהפכות התנור ,ונעלו את הגלגליות לאחר החזרת התנור
למיקומו המקורי.
מיקום תווית הנתונים.
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הוראות בטיחות והנחיות חשובות
אזהרה
סכנת דליקה או פיצוץ העלולה לגרום נזק לרכוש ,פציעה או מוות
כשלא פועלים בדיוק בהתאם למידע בחוברת זו.

הערה חשובה :קראו את כל הוראות הבטיחות לפני
השימוש בתנור זה.

דרישות בטיחות כלליות
 קראו חוברת זו בעיון רב לפני השימוש בתנור הבישול
והאפייה החדש שלכם להפחתת סכנת דליקה,
התחשמלות ,או פציעה.

 ודאו קיום התקנה ושירות נאותים .תנור זה חייב להיות
 על ההתקנה והשירות להתבצע ע"י מתקין מורשה ,טכנאי
מותקן ומוארק על ידי טכנאי מורשה ומיומן.
שירות של חברתנו ,או טכנאי גז מוסמך.
 דרשו מהמתקין  /חשמלאי שיראה לכם היכן ממוקם
 תיקונים יבוצעו ע"י טכנאי שירות של חברתנו בלבד.
הנתיך של קו החשמל המזין את התנור .למדו כיצד והיכן
מנתקים את קו החשמל המזין את התנור.
 אל תאחסנו ואל תשתמשו בבנזין או בתרסיסים ונוזלים
דליקים אחרים בקרבת התנור או כל מכשיר אחר.
 נתקו את אספקת הגז באמצעות סגירת ברז הגז וניתוק
התנור מהשקע לפני ביצוע פעולות שירות כלשהן.
 מומלץ להשתמש בקולט אדים ביחד עם תנור זה.
מה עליכם לעשות כשאתם מבחינים בריח גז:
 אל תנסו להפעיל מכשירים חשמליים כלשהם.
 אל תגעו במתגים חשמליים כלשהם.
 אל תשתמשו במכשירי טלפון ברחבי הדירה.
 צרו מיד קשר עם ספק הגז ממכשיר טלפון בדירת
השכנים .פעלו בהתאם להנחיות ספק הגז.
 צרו קשר עם מכבי האש כשאינכם מצליחים להשיג את
ספק הגז.

 שמרו על מצתים נקיים ויבשים להצתה ופעולה נאותות
של המבערים.
 פתחו דלת או חלון במקרה של דליפת גז לאחר שמבער
כובה .המתינו חמש דקות לפחות לפני שתשובו
להשתמש בתנור.
 שמרו על אזור התנור נקי וחופשי מחומרים דליקים.
 כוונו בעת הבישול את כפתור בקרת המבער כך
שהלהבה מחממת רק את תחתית הסיר ואינה פורצת
מעבר לתחתית הסיר.
 ודאו תמיד שפתחי כניסת האוויר הקר )ממוקמים מעל
הדלת( ופתחי יציאת האוויר )ממוקמים מתחת לדלת(
אינם חסומים.

זהירות
אל תניחו כלי בישול כלשהו על רצפת התנור ואל תשתמשו
ברדיד אלומיניום או חומר אחר כלשהו כדי להניחו על רצפת
התנור או על דפנות הצד .אי מילוי הנחייה זו עלול לגרום נזק
למעטפת הפורצלן שאינו כלול במסגרת האחריות של התנור.
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הוראות בטיחות והנחיות חשובות
דרישות בטיחות כלליות
 לבשו בגדים מתאימים .לעולם אל תאפשרו לבגדים
רפויים או לחומרים דליקים אחרים לבוא במגע עם
המבערים בעת הפעלת התנור .האריג עלול להתלקח
ולגרום לפציעה.
 ודאו שהסיר גדול מספיק לאגירת המזון למניעת גלישתו
בעת רתיחת השמן בטיגון עמוק .חממו שמן באיטיות.
לעולם אל תשאירו סיר טיגון בשמן עמוק ללא השגחה.
הימנעו מטיגון בשמן עמוק של מוצרי מזון לחים או
קפואים .מוצרי מזון בעלי תכולת מים גבוהה עלולים
לגרום להתזת השמן הלוהט .השתמשו במדחום למניעת
חימום השמן מעבר לנקודת ההתחמצנות.
 השתמשו תמיד במחזיקי סירים יבשים בעת הוצאת
סירים מהתנור .מחזיקי סירים רטובים או לחים יכול
לגרום לכוויות מאדים חמים .וודאו שמחזיקי הסירים לא
באים במגע עם גופי החימום .אין להשתמש במגבות או
במטליות בד אחרות.
 בחרו סירים בעלי ידיות קלות לאחיזה הנשארות קרות
במהלך הבישול .עיינו במדריך כלי הבישול בהמשך
החוברת.
 סובבו תמיד פנימה את ידיות הסירים כך שלא יבלטו
מעבר למשטחי העבודה הסמוכים ,מבערים ,או קצה
התנור.

 הניחו תמיד את הסירים בעדינות על גבי התושבות
ומרכזו אותם כך שיהיו מאוזנים היטב.
 הפעילו את קולט האדים כחמש דקות לפני הבישול.
פעולה זו יוצרת מיסוך אוויר ומשפרת את ספיחת האדים
והלחות.
 שמרו על מסנני אוורור נקיים למניעת התלקחות חלקיקי
שומן.
 נקו רק את החלקים המתוארים בחוברת זו.
 נקו תמיד ותחזקו את התנור כפי שמומלץ בחוברת זו.
 השתמשו בתנור אך רק למשימות בישול ביתיות כפי
שמתואר בחוברת זו.
 נקטו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות בעת פתיחת דלת
התנור .אפשרו לאוויר החם או הקיטור להשתחרר לפני
שתביטו או תכניסו את ידיכם לתוך התנור.
 מקמו את מדפי התנור במסילות הרצויות כשהתנור קר.
הקפידו שמחזיקי הסירים אינם באים במגע עם גוף
החימום הלוהט כשיש צורך בשינוי מיקום מדף התנור
כשהתנור עודנו לוהט.
 הסירו את השיפוד המסתובב ,את מדפי התנור ,את
מסילות מובילי המדפים ואת כל שאר האביזרים ,לפני
השימוש במצב הניקוי העצמי.

 בדקו תמיד את מיקומי כפתורי הבקרה על מנת לוודא
 מאוורר הקירור חייב לפעול במהלך הניקוי העצמי .אם
שהכיריים כבויות בגמר הבישול.
אתם מבחינים כי המאוורר אינו פועל ,פנו למוקד השירות
 הציתו תמיד כל מבער לפני הנחת סיר על התושבת.
המורשה של
)עיינו ברשימה שבגב החוברת(
סובבו בנוסף את כפתור הבקרה למצב 'כבוי' ) (OFFלפני
לפני שימוש חוזר במצב הניקוי העצמי .מאוורר הקירור
הסרת הסיר מהתושבת.
מופעל אוטומטית כעשר דקות לאחר תחילת הניקוי
העצמי.
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הוראות בטיחות והנחיות חשובות
דרישות בטיחות כלליות
 אל תתקנו ואל תחליפו חלק כלשהו של התנור ,אלא אם
כן מומלץ על כך במפורש בספרות הנלווית לתנור .יש
להפנות את כל השירות והתחזוקה למרכז שירות מורשה
של
)עיינו ברשימה שבגב החוברת(.

 אין להשתמש במים כדי לכבות שמן או שומנים
שהתלקחו .חנקו את הלהבות בסדין לח ,נייר אפיה או
מגש שטוח .להבות משומנים ניתן לכבות עם סודה
לשתייה או מטף כיבוי כימי רב שימושי או קצף.

 אם כבל החשמל ניזוק ,למניעת סכנה ,החלפתו תבוצע
על ידי טכנאי מורשה ומיומן משרות "ישפאר" )עיינו
ברשימה שבגב החוברת(.

 לעולם אל תשאירו את הכיריים פועלות ללא השגחה.
נוזלים רותחים שגלשו או נתזי שומן עלולים להעלות עשן
או להתלקח.

 אל תחסמו את זרימת האוויר .על המטבח שלכם להיות
מאוורר כראוי על מנת להבטיח בעירה ואוורור נאותים.

 אל תכסו את המבערים והתושבות לסירים בכל חפץ
כלשהו למעט כלי בישול מתאימים .אין להשתמש
בכיסויים דקורטיביים כלשהם.

 אל תשתמשו ברדיד אלומיניום או חומר אחר כלשהו כדי
להניחו על רצפת התנור או על דפנות הצד.
 אין להשתמש בתנור למטרות חימום חיצוניות או חימום
החדר.
 אל תחסמו את הפתחים מתחת ללוח הבקרה במשטח
הכיריים .חסימת פתחים אלה עלולה לפגוע בביצועי
המבער ולגרום סכנה.
 אל תגעו בתושבות לסירים ,במכסי המבערים ,בבסיסי
המבערים או בחלקים אחרים בקרבת הלהבה בעת
השימוש בכיריים .רכיבים אלה עלולים להיות לוהטים
מספיק כדי לגרום כוויות.
 אל תשתמשו בווילונות ארוכים להצללה כשהתנור מוצב
בקרבת החלון ,היות והם עלולים להתנפנף מעל הכיריים
ולהתלקח.

 אין לחמם מכלי מזון סגורים העשויים להתפוצץ ולגרום
לפציעה.
 אל תאחסנו חומרים דליקים בקרבת המבערים ואל
תאפשרו לשומן או לחומרים דליקים אחרים להצטבר על
משטח הכיריים.
 אל תשתמשו בתכשירי ניקוי מסחריים או בכיסויי מגן כמו
למשל ,רדיד אלומיניום על חלק כלשהו של התנור.
 אל תשתמשו בתכשירי ניקוי שוחקים או מאכלים בתנור
זה .תכשירים אלו עלולים לגרום לנזק בלתי הפיך .אין
להשתמש בתרסיסי ניקוי העשויים להיות דליקים או
לגרום לקורוזיה של חלקי מתכת.
 אל תאחסנו ואל תשתמשו בבנזין או בתרסיסים ונוזלים
דליקים אחרים בקרבת התנור או כל מכשיר אחר.

 אל תנקו את הכיריים בעודן לוהטות .המתינו עד
 אל תנקו את אטם התנור .שפשוף או הזזת האטם
שהכיריים קרות מספיק למניעת כוויות אדים בעת שימוש
עשויים למנוע את האטימה הנדרשת לדלת התנור.
במטלית או בספוג לחים .כמו כן ,חלק מחומרי הניקוי
 אין להשאיר ילדים לבד או ללא השגחה באזור שבו התנור
עלולים להפיק אדים מזיקים או בלתי נעימים
נמצא בשימוש .לעולם אל תאפשרו לילדים לשבת או לעמוד
כשמשתמשים בהם על גבי משטחים לוהטים .עיינו
על חלק כלשהו של התנור .אין לאפשר לילדים לשחק עם
בסעיף "ניקוי ותחזוקה" בהמשך החוברת.
התנור.
 אל תאחסנו פריטים העלולים למשוך את תשומת ליבם
של ילדים שינסו לטפס על התנור כדי להגיע לפריטים
אלו.

 אל תאפשרו לרדיד אלומיניום ,פלסטיק ,ניירות ,או
מטליות לבוא במגע עם תושבת לסירים או מבער
לוהטים .אל תאפשרו לסירים לרתוח עד להתייבשות
הנוזלים.
 אל תגעו בגופי החימום או במשטחים הפנימיים של חלל
התנור.
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הוראות בטיחות והנחיות חשובות
דרישות בטיחות כלליות
אזהרה
פעלו בהתאם להנחיות הבאות למניעת סכנת פציעה
במקרה של דליקת שומן:
חנקו את הלהבות באמצעות סגירת מכסה ,תבנית אפייה או כל
מגש מתכת אחר; ולאחר מכן כבו את המבער .היזהרו שלא
להיכוות .התפנו ופנו למכבי האש כשהלהבות אינן כבות מיד.
אל תשתמשו במים לכיבוי שריפות שומן.
לעולם אל תרימו סיר בוער ,אתם עלולים להיכוות.

השתמשו במטף כיבוי רק כאשר:
 יש ברשותכם מטף כיבוי בתקן  ABCואתם מיומנים
בהפעלתו.
 האש קטנה והיא מוגבלת לאזור בו היא פרצה.
 פניתם למכבי האש.
 אתם יכולים להיאבק באש כשגבכם ליציאה )בהתאם לתקנות
כיבוי אש(.
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תכונות תנור הבישול והאפייה של
תכונות תנור הבישול והאפייה
 גוף נירוסטה עמיד עם עיטור נירוסטה להתקנה באי.
 מבערים אטומים דו-שכבתיים עם זיהוי להבה והצתה
אוטומטית מחדש לבטיחות וקלות שימוש.
 כפתורי בקרה מעוצבים בצבע אדום או שחור ומסגרות
פלטינה.
 תושבות עמידות לסירים עשויות ברזל יצוק ומצופות פורצלן.
 אפשרויות תצורת כיריים מגוונות כולל רשת צלייה אינפרה-
אדום ,משטח צלייה אינפרה-אדום ומשטח חימום צרפתי עם
כיסויי נירוסטה.
 נפח גדול ,תאי הולכת כפולים עם גוף גריל נסתר ,חלל פנימי
מצופה פורצלן ותאורת חלל פנימי מהלוגן )דגם  457מ"מ –
תא יחיד(.
 עשרה מצבי בישול  -אפייה ,גריל ,צלייה ,אפייה בהולכת חום,
גריל בהולכת חום ,צלייה בהולכת חום ,אפיית אבן )טבון -
נדרש אביזר מיוחד( וייבוש מזון )נדרש אביזר מיוחד(.

חלקי התנור
באיור הבא מוצג דגם DF484CG
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 חלל פנימי מצופה פורצלן בצבע קובלט כחול .חיישן
טמפרטורה ותבנית צלייה.
 לוח בקרה נסתר ייחודי עם חיישני נגיעה הניתן להטיה
וכפתורי בקרת תנור בעלי צירים משותפים.
 שלושה מדפים מתכווננים; מסילה נשלפת באורך מלא ,מסילת
דלת נשלפת באורך מלא ומדף סטנדרטי )דגם  457מ"מ –
שלושה מדפים סטנדרטיים(.
 השהיית התחלה ,ניקוי עצמי ותוכנית שבת )מאושר על ידי
וועדת הכשרות האמריקאית .(K-Star
 צירי דלת מאוזנים המבטיחים פתיחה וסגירה חלקה של
הדלת.
תנור זה מאושר על ידי וועדת הכשרות
האמריקאית  K-Starכדי לעמוד בדרישות
ההלכתיות הקפדניות ביותר יחד עם הנחיות
מפורטות שאותן תוכלו למצוא באתר
האינטרנט www.star-k.org

תכונות תנור הבישול והאפייה של
תכונות תנור הבישול והאפייה
מפרט טכני
מפרט התנור
נפח פנימי
תנור  457מ"מ
תנור  762מ"מ
תנור  914מ"מ
מידות
רוחב
פנימיות
 356מ"מ
תנור 457
מ "מ
 635מ"מ
תנור 762
מ "מ
 762מ"מ
תנור 914
מ "מ
דרוג המבערים
מבער
גדול
) (1קטן
תכונות
אופציונליות
רשת צלייה
אינפרה-אדום
משטח צלייה
אינפרה-אדום
משטח צלייה כפול
משטח חימום
צרפתי

אביזרים אופציונליים
ליטר מעוקב
71
127
153

האביזרים האופציונליים זמינים לרכישה דרך המשווקים
המורשים של
 .נא פנו למוקד השירות למידע נוסף.
 עגלות נירוסטה  127ו 254-מ"מ – עגלה  508מ"מ עם מדף.
 כפתורי בקרה בצבע אדום או שחור )בהתאם לכיריים( –
מסגרות פליז או כרום.

גובה

עומק

 419מ"מ

 483מ"מ

 תושבות לסירים עשויות ברזל יצוק בצורת  Sותושבת לווק.

 419מ"מ

 483מ"מ

 קרש חיתוך מעץ וערכת ניקוי משטח צלייה )בדגמים המצוידים
במשטחי צלייה(.

 419מ"מ

 483מ"מ

 ערכת אפיית אבן )טבון( וערכת ייבוש מזון.
 סט של שלושה מדפים סטנדרטיים.

תפוקה בBtu-
)קילוואט(
להבה גבוהה
(4.4) 15,000
(2.7) 9,200

תפוקה בBtu-
)קילוואט(
להבה נמוכה
(0.3) 950
(0.1) 325

גז טבעי

גז בישול

(4.7) 16,000

(4.7) 16,000

(4.4) 15,000

(3.8) 13,000

)15,000 (2
)(4.4

)(3.8) 13,000 (2

(4.4) 15,000

(4.4) 15,000

 מסילה נשלפת באורך מלא ותבנית אפייה לתנור  763מ"מ.
 כיסויי רגליות קדמיות וגלגליות אחוריות.
 ערכת המרה לאזורים גבוהים.
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תפעול הכיריים
מבערים
כל המבערים מוצתים באמצעות מצת בודד .שיטה זו מבטלת
את הצורך בסיבוב כל כפתור בקרה בנפרד למצב להבה פתוחה.
כל מבער מצויד במערכת אלקטרונית להצתה מחדש להגדלת
הבטיחות והנוחות .תכונה זו מאפשרת לכל מבער להידלק
אוטומטית במקרה של כיבוי בשוגג.
הספק החום הנמוך ללא צורך בשימוש במבערים שונים הוא
תכונה ייחודית של בקרת התפוקה הנמוכה לשעה של
 .קוטר הלהבה נשאר בגודל מלא; רק הספק החום
מופחת .עיצוב המבער הדו-שכבתי המוגן בפטנט מאפשר
ליהנות מבישול בלהבה מלאה כמו גם לשמור על שליטה במהלך
הרתחה מוקדמת )סימר( בדרגת הלהבה הנמוכה ביותר.

מכלול מבער דו-שכבתי
עיצוב המבער הדו-שכבתי הייחודי מאחד את כל חלקי המבער
ביחידה אחת.
חשוב להרכיב את המבערים בסדר הנכון לאחר פירוקם לצורך
ניקוי ,לשמירה על ביצועי המבער .על כיסוי המבער להתיישב
אופקית על המבער .תחתית כיסוי המבער כוללת מסילה .כווננו
את כיסוי המבער עד שהוא נופל למקומו ומתיישב על ראש
המבער .עיינו באיור הבא.

מבער דו-שכבתי.
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זהירות
הרכבה לקויה של חלקי המבער עלולה לגרום לפריצת הלהבות
או לדליפת גז ולגרום בכך לחריכת חלקי התנור ,לפגוע בביצועי
הבעירה או לגרום נזק לכיריים.

הנחת התושבות לסירים
התושבות הדקות והאחידות לסירים מתוכננים להתאמה
מדויקת .דבר זה מאפשר לכם להעביר בקלות סירים ממבער
אחד למשנהו מבלי צורך להרים את הסיר ולמנוע את נפילתו בין
התושבות .כל תושבת מונחת בבטחה על גבי השקערוריות בכל
אחת מפינות מרזב המבער.
ניתן לשנות את מיקום התושבות לסירים ,למעט החלפת רשת
הצלייה בתושבת לסירים.
הניחו את התושבות לסירים העשויות ברזל יצוק והמצופות
פורצלן מעל שני מבערים .רפידות הגומי הממוקמות מתחת
לרגליות התושבת מתאימות לשקערוריות במרזבי המבערים.
מגש קליטת הנוזלים של הכיריים קולט עד  2.5כוסות )600
מ"ל( נוזלים שגלשו לכל זוג מרזבים.

תפעול הכיריים
מבערים
כפתורי הבקרה

גובה ומראה הלהבה

כפתורי הבקרה ממוקמים בהתאם למבערים בהם הם שולטים.
הכפתורים בפינה השמאלית המרוחקת שולטים במבערים בצד
שמאל .ולהיפך ,הכפתורים בפינה הימנית המרוחקת שולטים על
המבערים בצד ימין .על מנת להתאים במדויק את כפתורי
הבקרה יש להכניס מסב פלסטיק בין הכפתור והמסגרת .החזירו
את המסב למקומו בתוך המסגרת להתקנה קלה של כפתורי
הבורר לאחר הסרתם לצורך ניקוי .עיינו באיור הבא.

בחרו להבה גבוהה מספיק לשמירה על מהירות הבישול הרצויה
ושגודלה מתאים לקוטר בסיס הסיר .לעולם אל תגדילו את
הלהבה מעבר לבסיס הסיר .הניחו סירים בעלי קוטר קטן יותר
על המבער השמאלי אחורי.

להצתת מבער ,לחצו פנימה את כפתור הבקרה המתאים וסובבו
אותו נגד כיוון השעון למצב  .HIGHנשמע צליל "נקישה"
והמבער מוצת .המשיכו לסובב את כפתור הבקרה נגד כיוון
השעון לכל מצב שהוא בין  HIGHל ,LOW-לאחר הצתת
המבער.
סובבו את כפתור הבקרה למצב  LOWלבחירה במצב הרתחה
מוקדמת .תחושו במעצור במהלך סיבוב הכפתור .דחפו פנימה
את כפתור הבקרה והמשיכו לסובב אותו נגד כיוון השעון .פעולה
זו מעבירה את הלהבה לדרגה השנייה .בחרו לאחר מכן במצב
הרתחה מוקדמת כלשהו בין  HIGHל.LOW-

על צבע להבת גז טבעי להיות כחול עם ליבה בצבע כחול כהה.
צריכים להיות עקבות מזעריים של להבה צהובה .להבה צהובה
פירושה תערובת לקויה של אוויר וגז או נוכחות מזהמים
באספקת הגז לכיריים .נא פנו במקרה כזה למוקד השירות,
לצורך הזמנת טכנאי לכיוון התערובת .זליגה של מעט להבה
צהובה מקובלת בשימוש בגז בישול ודבר זה אינו מצריך כיוון.
ייתכן ותשמעו צליל "פיצוח" בעת כיבוי המבער בשימוש בגז
בישול .זוהי תופעה רגילה.

הצתה ידנית
ניתן להצית ידנית את המבערים במקרה של הפסקת חשמל.
סובבו את כפתור הבקרה למצב  ,HIGHוהציתו כל מבער בנפרד
באמצעות גפרור.

כל כפתורי הבקרה הם מסוג דחוף-וסובב .אין להשאיר ילדים
במטבח ללא השגחה בעת השימוש בכיריים ,למרות שזהו מנגנון
בטיחותי למניעת הפעלה בשוגג ע"י ילדים.

מסב כפתור הבקרה.
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תפעול הכיריים
מבערים
לפני השימוש בכיריים בפעם הראשונה

מדריך דרגות טמפרטורה
דרגה
הרתחה מוקדמת נמוכה
)(Low Simmer

הרתחה מוקדמת גבוהה
)(HIGH Simmer
חום נמוך עד בינוני
)(LOW-MEDIUM

חום בינוני עד גבוה
)(HIGH-MEDIUM
חום גבוה
)(HIGH

שימושים
המסה ,שמירה על חום
שוקולד
המסת חמאה
חימום ,שמירה על חום
רטבים עדינים
חימום מוצרי מזון
המסת כמויות מזון גדולות
הרתחה מוקדמת של רטבים
אידוי אורז
טיגון ביצים
חימום חלב ,רוטבי שמנת
ומרקים ,רטבים לבשר
ופודינג
טיגון במחבת
הרתחה מוקדמת של כמויות
מזון גדולות
הרתחת ירקות במים
טיגון קל
השחמה
טיגון קל וצלייה
טיגון מהיר
הרתחת מים
חימום מרק בשר ,צירים
טיגון בשמן עמוק )לחימום
שמן בלבד(
הרתחה מהירה של כמויות
מזון גדולות

זהירות
לעולם אל תשאירו סירים על דרגה גבוהה ללא השגחה .היזהרו
בעת טיגון מזון בשמן או בשומן עמוק; השמן עלול להיות לוהט
מספיק על מנת להתלקח.
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נקו היטב את הכיריים בתמיסת מים חמים וסבון עדין לפני
השימוש בכיריים בפעם הראשונה .שטפו וייבשו במטלית רכה.
פעולה זו מסירה שאריות השמן והגריז הנותרות על משטח
הכיריים במהלך תהליך הייצור .עיינו בהוראות התחזוקה
בהמשך החוברת.
הערה חשובה :ודאו שחלקי המבערים מותקנים כראוי לפני
השימוש בכיריים.
יש להעביר את משטח הצלייה האופציונלי ומשטח החימום
הצרפתי תהליך "שריפה" לניקוי שאריות השמן מחלקם התחתון.
יש צורך "לתבל" את משטח הצלייה ומשטח החימום הצרפתי
לפני השימוש בהם ,למניעת הידבקות המזון והגנה על המשטח
מלחות .עיינו בעמודים הבאים להוראות ספציפיות לשימוש
ברשת הצלייה ,משטח הצלייה ומשטח החימום הצרפתי
האופציונליים.
חשוב מאוד להשתמש בכלי בישול מתאימים .עיינו במדריך כלי
הבישול בהמשך החוברת.

תפעול הכיריים
רשת צלייה אינפרה אדום
רשת הצלייה האופציונלית כוללת מבער אינפרה אדום לשיפור
ביצועי הצלייה בגז .הלוח הקורן המחורר מפזר באחידות את
החום על פני הרשת .צבע משטח הלבנים הקרמיות של המבער
הופך לאדום-כתום והן מעבירות חום עצום למזון במהלך קרינתן.
פעולה זו צורבת את חלקו החיצוני של המזון ללכידת המיצים
והטעם.
הניחו את חריצי הלוח הקורן מעל הרפלקטור הקדמי של מסגרת
רשת הצלייה ,לפני השימוש ברשת הצלייה בפעם הראשונה .על
קצוות רשת הצלייה להתיישר על גבי ראש המכלול.
הערה חשובה :בשלו מזון ישירות על רשת הצלייה .אל
תשתמשו בכלי בישול.

עצות לצלייה על הרשת
 הפעילו את קולט האדים חמש דקות לפני השימוש ברשת
הצלייה.
 צבע המבער עשוי להפוך לכחול והמצת האוטומטי עשוי להפיק
ניצוצות כשלא מסובבים במלואו את כפתור הבקרה למצב
 .HIGHסובבו את כפתור הבקרה בחזרה למצב .HIGH
 בחרו תמיד בשר רזה או חתכו את השומן לפני הצלייה .צליית
בשר ועוף שומניים במיוחד עלולה לגרום להתלקחותם.
 הסירו את העור מחזות וירכי עוף לצמצום גצים במהלך
הצלייה .משחו את הנתחים בשמן בוטנים או בשמן צמחי
למניעת הידבקותם לרשת.
 במקרה של היווצרות גצים ,השתמשו במלקחיים ארוכים
והעבירו בזריזות את המזון למקום אחר על גבי הרשת.
 הוסיפו רוטב באמצע זמן הבישול.
 השתמשו בטיימר כתזכורת להפיכת המזון באמצע זמן
הבישול.
 הניחו לרשת הצלייה להמשיך לפעול במשך  10דקות לאחר
סיום הצלייה .פעולה זו מאפשרת ניקוי קל יותר לאחר שהרשת
קרה מספיק.
 זמני הצלייה המומלצים במדריך הצלייה בהמשך החוברת הם
מוערכים .הזמנים בפועל תלויים בכמות ,בעובי ,ובטמפרטורה
ההתחלתית של המזון.
 גב ) 178מ"מ( רשת הצלייה קר יותר משאר חלקי המשטח.
ניתן להשתמש בו כאזור לשמירה על חום המנות עד להגשתן.

אזהרה
לעולם אל תשאירו את רשת הצלייה פועלת ללא השגחה,
למניעת היווצרות גצים.
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תפעול הכיריים
רשת צלייה אינפרה אדום
שימוש ברשת הצלייה

מכלול רשת הצלייה

הערה חשובה :יש להסיר את כיסוי הנירוסטה לפני השימוש
ברשת הצלייה.

פעלו בהתאם לשלבים אלה לפירוק הרשת לצורך ניקויה.

 סובבו את כפתור הבקרה נגד כיוון השעון למצב  .HIGHצליל
הנקישה של המצת המצית את המבער נשמע.
 הניחו לרשת הצלייה להתחמם במשך כ 10-דקות לפני
שתניחו עליה את המזון .הלבנים הקרמיות זוהרות בצבע
אדום-כתום.
 סובבו את כפתור הבקרה בכיוון השעון למצב  ,OFFלכיבוי
רשת הצלייה.

 (1הסירו את תושבת רשת הצלייה .עיינו באיור הבא.
 (2הסירו את הלוח הקורן .עיינו באיור הבא.
 (3הסירו את מסגרת רשת הצלייה.
 (4החזירו את המסגרת למקומה בגמר הניקוי.
 (5ישרו את החריצים בחזית הלוח הקורן עם הפינה הקדמית.
על החריצים להיות מונחים מעבר לפינה הקדמית ולהתיישב
אופקית על מסגרת רשת הצלייה.
 (6החזירו את תושבת רשת הצלייה למקומה.

אזהרה
היזהרו בעת הרכבת רשת הצלייה למניעת מגע עם המצת;
המצת שביר והוא עלול להיסדק או להישבר.

תושבת רשת הצלייה.
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הלוח הקורן של רשת
הצלייה.

תפעול הכיריים
רשת צלייה אינפרה אדום
תחזוקת רשת הצלייה
מומלץ לנקות את רשת הצלייה לאחר כל שימוש ,לשמירה על
מראה רשת הצלייה .אפשרו למשטח רשת הצלייה להתקרר
מספיק לפני הניקוי.
 תושבת רשת הצלייה )ברזל יצוק מצופה פורצלן( .הרימו את
התושבת והניחו אותה בכיור כשהיא קרה מספיק .השתמשו
במברשת בעלת סיבים רכים להסרת שאריות מזון מהתושבת.
מזגו מים רותחים על השאריות השרופות .כסו במגבות מטבח
רטובות ומזגו עוד מים רותחים מעל .אפשרו לתנאים הלחים
והחמים לסייע בריכוך השאריות .הסירו את השאריות הנותרות
בספוגית קרצוף וסבון כלים .שטפו וייבשו.
 מסגרת רשת הצלייה )נירוסטה( .הסירו מהכיריים .השרו במים
חמים וסבון כלים .שטפו היטב ,שפשפו במידת הצורך בספוגית
קרצוף.
 מצת )קרמי( .הימנעו ממגע עם המצת; המצת שביר והוא עלול
להיסדק או להישבר.
הערה חשובה :אל תשתמשו בתכשירי ניקוי מסחריים לניקוי חלק
כלשהו של מכלול רשת הצלייה.

מדריך לצלייה על הרשת
מזון
בקר
קציצות בקר טחון 500 ,גרם,
עובי  13מ"מ
סטייקים ,עובי  13-19מ"מ

זמן צלייה
 9-10דקות )עשוי למחצה(
 11-13דקות )נא(
 14-16דקות )עשוי למחצה(
 17-18דקות )עשוי היטב(

עוף
חזה ,ללא עצם ועור
חזה ,עם עצם
ירכיים ,ללא עצם ועור
ירקות טריים
 20דקות
פלפלים שלמים
 20-25דקות
קלח תירס ,מקולף
 30-35דקות
קלח תירס ,בקליפתו
 6דקות
פטריות
עיינו במדריך הבישול בהמשך החוברת ,למידע נוסף.

 12-13דקות
 30-35דקות
 25-30דקות
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תפעול הכיריים
משטח צלייה
משטח הצלייה האופציונלי מווסת ע"י תרמוסטט .פירוש הדבר
הוא שברגע הטמפרטורה הרצויה מושגת ,עוצמת החימום
מכוונת לשמירה על טמפרטורה זו .יש צורך "לתבל" את משטח
הצלייה לפני השימוש בו ,למניעת הידבקות המזון ולהגנה על
המשטח מלחות .תהליך תיבול זה כמו גם שימוש שוטף משנים
את מראה משטח הצלייה.

תיבול משטח הצלייה
 השתמשו במים חמים וסבון כלים להסרת שכבת השמן
המגינה על המשטח במהלך ההובלה .שטפו וייבשו.
 הפעילו את קולט האדים חמש דקות לפני תחילת השימוש
במשטח הצלייה.
 יש להעביר את משטח הצלייה תהליך "שריפה" לניקוי שאריות
השמן מחלקו התחתון .הפעילו את משטח הצלייה
בטמפרטורה של  175°Cלמשך  30דקות .כבו את המשטח
בחלוף פרק הזמן והניחו לו להתקרר.
 לתיבול ,מזגו כפית ) 5מ"ל( שמן בוטנים או שמן צמחי למרכז
כל משטח צלייה; מרחו באחידות באמצעות מגבת נייר,
והימנעו משימון הפינות .היזהרו שלא לשמן יתר על המידה.
כמות שמן גדולה מדי משאירה משקע צמיגי אותו יש להסיר.
 דחפו וסובבו את כפתור הבקרה ל .175°C-חממו עד שתראו
את סימני העשן הראשונים .כבו את משטח הצלייה .נגבו את
שאריות השמן כשהמשטח התקרר והוא עדיין חם מעט .הניחו
למשטח להתקרר לחלוטין.
 חזרו על השלבים לעיל עם כפית שמן נוספת .המראה החום
של משטח הצלייה מתכהה עם השימוש.
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שימוש במשטח הצלייה
הערה חשובה :יש להסיר את כיסוי הנירוסטה לפני השימוש
במשטח הצלייה.
 הפעילו את קולט האדים חמש דקות לפני תחילת השימוש
במשטח הצלייה.
 דחפו את כפתור הבקרה וסובבו אותו נגד כיוון השעון
לטמפרטורה הרצויה ,להפעלת משטח הצלייה .צליל הנקישה
של מנגנון ההצתה האלקטרוני המצית את המבער נשמע.
התרמוסטט מווסת את הטמפרטורה לאחר שהמבער מוצת.
 נורית חיווי משטח הצלייה כובה במהלך החימום המוקדם של
המשטח .הנורית מאירה וכובה לסירוגין כשהתרמוסטט מצריך
חום רב יותר לשמירה על הטמפרטורה שנקבעה .פעולה זו
מאפשרת פיזור אחיד של החום ושמירה על הטמפרטורה
שנקבעה.
 משטח הצלייה הכפול כולל שני מבערים המצוידים בשני
כפתורי בקרה נפרדים הפועלים עצמאית ללא תלות אחד
בשני .כשמשתמשים במשטח צלייה אחד בלבד ,חלק מהחום
מועבר למשטח הצלייה השני.
 סובבו את כפתור הבקרה בכיוון השעון למצב  ,OFFלכיבוי
משטח הצלייה.

תפעול הכיריים
משטח צלייה
תחזוקת משטח הצלייה
הערה חשובה :אפשרו למשטח הצלייה להתקרר מספיק לפני
הניקוי.
 גרדו במרית מתכת את שאריות השומן לתוך מגש איסוף
השומן.
 נגבו במגבת נייר את משטח הצלייה לאחר שהתקרר ,להסרת
שאריות השומן או השמן.
 גרדו את משטח הצלייה לניקויו .שפכו על המשטח חצי כוס
) 120מ"ל( מים חמים וכפית ) 5מ"ל( חומר לניקוי משטחי
צלייה ,גרדו את השומן למגש איסוף השומן .רוקנו את מגש
איסוף השומן .שטפו את משטח הצלייה עם חצי כוס )120
מ"ל( מים חמים וייבשו במגבות נייר.
 נקו את מגש איסוף השומן לאחר כל שימוש .אל תאפשרו
לשומן להצטבר במגש היות והוא עלול להתלקח.

 הסירו את התיבול מדי פעם ונקו היטב את משטח הצלייה.
שפכו על המשטח כמות קטנה של חומץ לבן ומים ,בעודו חם
מעט .שפשפו במברשת בעלת סיבי ברזל דקים או בלבנה
עדינה לניקוי משטחי צלייה .חזרו על השלבים לעיל עד
להסרת כל שאריות השמן .משחו שכבה דקה של שמן,
לתיבול.

מדריך לצלייה על המשטח
מזון
טמפרטורה
שמירה על חום מזון מבושל בטמפ' הגשה
95°C
ביצים
120°C
פרנץ' טוסט ,חביתיות ,סנדוויצ'ים צלויים
175°C
אומצות כבש ,נקניקיות ,שניצל עוף
190°C
ירקות ,פרוסים או מגורדים
205°C
עיינו במדריך הבישול בהמשך החוברת ,למידע נוסף.

 משכו בעדינות כלפיכם את מגש איסוף השומן ,להרמתו
החוצה .נקו את המגש במטלית רכה ותמיסת מים וסבון כלים.
החליקו את הקצה הקצר של המגש מתחת לקצה המשטח
והנמיכו אותו לתוך הפתח ,להתקנתו במקומו.
 נגבו את משטח הצלייה במטלית רכה ומעט שמן בוטנים או
שמן צמחי לאחר כל ניקוי.
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תפעול הכיריים
משטח חימום צרפתי
משטח החימום הצרפתי האופציונלי מספק משטח בישול
הדרגתי כשהטמפרטורה הגבוהה ביותר מרוכזת מתחת לפלטה
המרכזית והטמפרטורה הנמוכה ביותר מרוכזת סביב השוליים.
עיצוב זה מאפשר שימוש במספר מחבתות במקביל למגוון
משימות בישול .לדוגמה ,טגנו עוף לכיוון המרכז ,תוך הרתחה
מוקדמת של רוטב בפינה אחת ושמירה על חום הירקות בפינה
אחרת .הניחו את המחבת או המחבתות לכיוון השוליים בהתאם
לתוכן המזון או לכמותו .עיינו באיורים הבאים.
משטח הבישול עשוי ברזל יצוק מוברש המהווה מוליך חום
מעולה .הטבעות מאפשרות למשטח המוצק להתרחב עם החום
ולהישאר שטוח .הטבעות מספקות גם מרווחים תרמיים בברזל
היצוק המפזרים את החום בעוצמה הדרגתית ,לוהט במרכז וקר
יותר סביב השוליים.
יש צורך "לתבל" את משטח החימום הצרפתי לפני השימוש על
מנת להגן על משטח הברזל היצוק מלחות .תהליך תיבול זה כמו
גם שימוש שוטף משנים את מראה משטח החימום הצרפתי.

תיבול משטח החימום הצרפתי
 השתמשו במים חמים וסבון כלים להסרת שכבת השמן
המגינה על המשטח במהלך ההובלה .שטפו וייבשו.
 הפעילו את קולט האדים חמש דקות לפני תחילת השימוש
במשטח החימום הצרפתי.
 ש להעביר את משטח החימום הצרפתי תהליך "שריפה" לניקוי
שאריות השמן מחלקו התחתון .הפעילו את משטח החימום
הצרפתי למשך  30דקות .כבו את המשטח בחלוף פרק הזמן
והניחו לו להתקרר.
 לתיבול ,שפכו מעט שמן בוטנים או שמן צמחי על מגבת נייר
או מטלית .נגבו באחידות את משטח החימום בעודו מעט חם
עד שהשמן ייספג בברזל היצוק .היזהרו שלא לשמן יתר על
המידה .כמות שמן גדולה מדי משאירה משקע צמיגי אותו יש
להסיר.
 צבע הברזל היצוק מתכהה עם השימוש והופך לשחור-כחלחל.
כשמיישמים שיטת תיבול זו המזון שגלש אינו גורם לכתמים
והמשטח מוגן מלחות .מראה משטח החימום הצרפתי מתכהה
עם השימוש ,סימן המראה שהוא מחוסם במלואו ושהוא מתובל
היטב .תחזוקה שוטפת תהפוך לקלה יותר.

הפלטה המרכזית של משטח
החימום הצרפתי.
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אזורי החימום במשטח
החימום הצרפתי.

תפעול הכיריים
משטח חימום צרפתי
שימוש במשטח החימום הצרפתי

תחזוקת משטח הבישול הצרפתי

הערה חשובה :יש להסיר את כיסוי הנירוסטה לפני השימוש
במשטח החימום.

 מומלץ לשמור על משטח מתובל על מנת להגן על הברזל
היצוק מלחות.

 הפעילו את קולט האדים חמש דקות לפני תחילת השימוש
במשטח החימום הצרפתי.

 נקו את כל המשטח לאחר כל שימוש בעודו מעט חם .נגבו את
המשטח בתמיסת מים וסבון כלים .שטפו וייבשו.

 דחפו את כפתור הבקרה וסובבו אותו למצב  ,HIGHלהפעלת
משטח החימום הצרפתי .צליל הנקישה של מנגנון ההצתה
האלקטרוני המצית את המבער נשמע.

 תחזקו את משטח החימום הצרפתי בדיוק כפי שאתם
מתחזקים מחבת עשויה ברזל יצוק; הגנו עליו מלחות.

 חממו מראש את משטח החימום הצרפתי במשך  25-30דקות
לפני הבישול עליו .פעולה זו מאפשרת לפלטת הברזל היצוק
להתחמם היטב.
 הזיזו את המחבת לקרבת )חום גבוה יותר( הפלטה המרכזית
או הרחק )חום נמוך יותר( ממנה ,להעלאת או להורדת עוצמת
הבישול .פעולה זו מעניקה לכם שליטה מוחלטת על הרטבים
העדינים ביותר .אין צורך לכוון את גובה הלהבה.
 סובבו את כפתור הבקרה בכיוון השעון למצב  ,OFFלכיבוי
משטח החימום הצרפתי.

 משחו את המשטח בשכבה דקה של שמן בוטנים או שמן
צמחי לאחר כל שימוש עד לקבלת מראה בוהק.
 הסירו את התיבול מדי פעם ונקו היטב את משטח החימום.
שפכו על המשטח כמות קטנה של חומץ לבן ומים ,בעודו חם
מעט .שפשפו עד להסרת כל שאריות השמן .משחו שכבה
דקה של שמן ,לתיבול.
 מבער משטח החימום הצרפתי ממוקם מתחת לפלטה
המרכזית .הפלטה נשארת במקומה במהלך הבישול אך ניתן
להרים אותה לבדיקת המבער או תחזוקתו .השתמשו בקרס
המסופק עם התנור כמתואר באיור הבא.

עצות לשימוש במשטח החימום הצרפתי
 בשלו תמיד במחבתות .אל תבשלו מזון ישירות על המשטח.
 לעולם אל תסירו את הפלטה המרכזית במהלך השימוש.
 להרתחה מהירה של כמויות מים גדולות ,מומלץ לעשות זאת
על גבי אחד המבערים.

אזהרה
לעולם אל תשאירו מחבתות ללא השגחה על אזור בישול בחום
גבוה .היזהרו בעת בישול מוצרי מזון בשומן או בשמן; הם עלולים
להיות חמים מספיק כדי להתלקח.

הסרת הפלטה המרכזית.
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תפעול התנור
תכונות התנור

מצבי הבישול והתכונות

 עשרה מצבי בישול ומגוון תכונות ,שכל אחד מהם מיועד
להעניק את התוצאות המיטביות לכל סוגי הבישול .להשגת
ביצועי התנור האולטימטיביים ,ניתן לבצע כיול עדין להעדפות
הבישול שלכם.

תנור הבישול והאפייה שלכם כולל עשרה מצבי בישול ומגוון
תכונות לבישול קל ומדויק .ההוראות לכיוון הבקרות והעצות
להצלחה מובאות בעמודים הבאים עבור כל מצב ותכונה.

 חלון תצוגה בו מוצגות בבירור השעה ותכונות הבישול
המתוזמנות.
 לוח בקרה וכפתורי בקרה עם סימנים גרפיים גדולים.
 חלל פנימי גדול במיוחד המגדיל את קיבולת התנור השימושית
לכלי בישול גדולים במיוחד ובישול מוצרי מזון גדולים כמו
למשל ,תרנגולי הודו גדולים.
 גופי חימום לאפייה הממוקמים מתחת לרצפה כדי להקל את
הגישה לכל שאריות מזון שגלש.
 כפתורי בקרה ייחודיים בעלי צירים משותפים לכיוון קל של
טמפרטורת התנור במצבי הבישול השונים.
 צירי דלת מאוזנים המבטיחים פתיחה וסגירה חלקה של
הדלת.
 ניתן להאריך באופן מלא את מסילת המדף התחתון ,כדי לסייע
להגיע בבטיחות למזון שבתנור התנור החם.
 צליל פעמון מסמן שהתנור מתכונן לחימום עם כל סיבוב של
כפתור הבקרה למצב הבישול הרצוי.
 מרבית מצבי הבישול מתוכנתים בטווח הטמפרטורות 75°C-
 ,290°Cהניתנות לכיוון במרווחים של מעלה אחת; למעט
מצבי גריל ,גריל עם הולכת חום ,והתפחה והולכת חום במצב
ייבוש מזון.

אזהרה
אל תניחו כלי בישול כלשהו על רצפת התנור או תשתמשו
ברדיד אלומיניום או חומר אחר כלשהו כדי להניחו על רצפת
התנור או על דפנות הצד .אי מילוי הנחייה זו עלול לגרום נזק
למעטפת הפורצלן שאינו כלול במסגרת האחריות של התנור.
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 מצב אפייה – עמוד 26
 מצב צלייה – עמוד 27
 מצב גריל – עמוד 28
 מצב אפייה בהולכת חום – עמוד 29
 מצב צלייה בהולכת חום – עמוד 30
 מצב גריל בהולכת חום – עמוד 31
 מצב הולכת חום – עמוד 32
 מצב התפחה – עמוד 33
 מצב אפייה עם אבן  -עמוד ) 34נדרש אביזר אבן לאפייה(
 מצב ייבוש מזון  -עמוד ) 36נדרש אביזר לייבוש(
 תכונת השהיית התחלת הבישול  -עמוד 37
 חיישן טמפרטורה – עמוד 38
 תכונת בישול מתוזמן  -עמוד 40
 מצב שבת – עמוד 40
 מצב ניקוי עצמי – עמוד 42

תפעול התנור
תפעול התנור
חימום מוקדם של התנור

לפני השימוש בתנור בפעם הראשונה

תהליך ההתחממות אינו מתאים לבישול במהלך החימום
המוקדם .תכונת החימום המוקדם מיועדת לכל מצבי הבישול
פרט למצב גריל וגריל בהולכת חום .כדי לא לגרום נזק למזון,
פעולת החימום המוקדם אינה מתבצעת לאחר שהתנור מגיע
לטמפרטורה המוגדרת שלו .העלאת טמפרטורת התנור במהלך
הבישול ,תימשך זמן רב עד שהתנור יגיע לטמפרטורה החדשה.

יש להעביר את תא התנור תהליך "שריפה" לפני השימוש בו
בפעם הראשונה .כוונו את התנור למצב צלייה עם הולכת חום
בטמפרטורה של  260°Cלמשך שעה אחת .כבו את התנור
ואפשרו לו להתקרר בהדרגה כשהדלת סגורה .עיינו בעמוד 30
להוראות לצלייה בהולכת חום.

נורית חיווי התנור מאירה במהלך ההתחממות וכובה כשהתנור
מגיע לטמפרטורה הרצויה .עיינו באיור הבא.

תהליך זה ישרוף את כל שאריות השמן והשומנים שנותרו
מתהליך הייצור .כמות קטנה של עשן וריח עלולה להיפלט
במהלך תקופת ההפעלה הראשונית של התנור.

סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFלקביעת
טמפרטורה חדשה לאחר החימום המוקדם .סובבו את מסגרת
כפתור הבקרה בחזרה למצב הבישול הרצוי .סובבו את כפתור
בקרת התנור לטמפרטורת החימום המוקדם הרצויה.

כיבוי אוטומטי
מטעמי בטיחות ,התנור כובה אוטומטית לאחר  12שעות של
שימוש רציף ,למעט במצב ייבוש מזון או במצב שבת.

נורית חיווי חימום מוקדם.
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תפעול התנור
שעון הזמן

טיימר תזכורת

מיד לאחר התקנת התנור ,הגדירו את השעון בתצוגת שעות
במחזור של  12שעות .יש לכוונו מחדש לאחר הפסקת חשמל.
השעון מוצג בלוח הבקרה במהלך כל מצבי הבישול ,למעט בעת
שימוש בתכונת בישול מתוזמנת )טיימר( או כשלוח הבקרה
הנסתר סגור .עיינו באיור הבא.

התנור מצויד בטיימר הפועל בנפרד מבקרות התנור .לאחר
שהוגדר זמן בישול בשעות ובדקות ,תתחיל ספירה לאחור בצג
התנור .רק בדקה האחרונה הספירה לאחור בצג תופיע בשניות.
הזמן המרבי הניתן להגדרה הוא  9שעות ו 59 -דקות.

כיוון השעון

צליל תזכורת נשמע בסיום הזמן המוגדר .געו במקש CLEAR
לכיבוי צליל התזכורת.

 (1געו במקש  CLOCKבלוח ההפעלה הנסתר.

הגדרת הטיימר

 (2געו במקשים ▲ או ▼ כדי לכוון את השעון .הרפו מהלחיצה
כשהשעה הנוכחית מוצגת בלוח הבקרה .השעה משתנה מ-
) pmאחה"צ( ל) am-לפנה"צ( לאחר הסימון .12:00

 (1געו במקש  TIMERבלוח הבקרה הנסתר.

 (3געו במקשים  CLOCKאו  ENTERכדי להפעיל את השעון.
נשמעים שני צלצולים.

תצוגת שעון במחזור של  12/24שעות
 (1געו במשך  5שניות במקש  CLOCKבלוח הבקרה הנסתר.
 (2געו במקש  CLOCKלמעבר מתצוגת שעון של  24שעות ל-
 12שעות או להיפך.
 (3געו במקש  ENTERכדי להפעיל את השעון .השעון מופעל
כברירת מחדל לאחר שתי שניות.

 (2געו במקשים ▲ או ▼ כדי להגדיר את השעות והדקות.
 (3געו במקשים  ENTERאו  TIMERכדי להפעיל את הטיימר.
נשמעים שני צלצולים .התנור משמיע צליל תזכורת והזמן
מהבהב ברצף בסיום הזמן המוגדר.
 (4געו במקש  CLEARלכיבוי צליל התזכורת בסיום הזמן
המוגדר.
 (5געו במקש  CLEARלאיפוס הזמן הנותר בטיימר.

טמפרטורה
ניתן לשנות את יחידות הטמפרטורה בין פרנהייט ) (°Fלצלזיוס
) (°Cולהיפך.

שינוי יחידות הטמפרטורה
 (1געו במשך  5שניות במקש  CLOCKבלוח הבקרה הנסתר.
 (2געו במקש  COOK TIMEלשינוי ממעלות פרנהייט לצלזיוס.
לוח הבקרה – תנורים עם תא בודד.

לוח הבקרה – תנורים עם שני תאים.
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 (3געו במקש .ENTER

תפעול התנור
מדפי התנור ומסילות המדפים
מסילות מדפי התנור
להכנסת מסילות המדפים לתנור ,הכניסו את הברגים לקירות
הצד בתנור .הכניסו את לשוניות התליה של מסילות המדפים
מעל ראשי הברגים והחליקו אותם עד הסוף כלפי מטה )עיינו באיור
הבא(.

סידור מדפי התנור
אחד הגורמים המשפיעים על תוצאות הבישול המיטביות הוא
מפלס גובה המדף בתנור .במפלס גובה  ,1המדף ממוקם
במיקום הקרוב ביותר לתחתית ,ומפלס גובה  6הוא הקרוב
ביותר לתקרת התנור.
 בעת שימוש במדף אחד בלבד ,מקמו אותו במרכז התנור.
 בעת שימוש במדף אחד לצליית בשר ,מקמו את המדף במפלס
גובה  2 ,1או .3

להסרת מסילות המדפים ,משכו אותן ישר למעלה ולאחר מכן
הוציאו את הלשוניות מראשי הברגים .הוציאו את מסילות
המדפים מתוך התנור.

 בעת שימוש ב 2-או  3מדפים ,השאירו בניהם מרווח של מפלס
גובה אחד לפחות.

הערה חשובה :הסירו את כל מדפי התנור ואת מסילות המדפים
לפני השימוש במצב ניקוי עצמי .אביזרים אלו עלולים לדהות
בעת פעולת הניקוי העצמי.

 בעת סידור מחדש של מדפי התנור ,ניתן להניח אותם בכל
מפלס שהוא ,למעט מפלס  .1מפלס  1מיועד בלעדית עבור
המדף התחתון בעל יכולת ההרחבה המלאה.

מדפי התנור

אזהרה

להכנסת מדף לתנור ,מקמו את הנועלים למניעת התהפכות
מתחת למסילות הצד .דחפו את המדף כלפי החלק האחורי של
התנור ,והרימו אותו מעבר למעצור .המשיכו להחליק את המדף
עד שהוא ייכנס לגמרי לתוך התנור.

השתמשו במחזיקי סירים או כפפות מבודדות בעת טיפול
במדפי התנור .המדפים מתחממים מאד בעת הבישול
ונשארים חמים לאחר כיבוי התנור.

להסרת מדף מהתנור ,משכו את המדף קדימה ,הרימו אותו מעל
המעצור והוציאו אותו .עיינו באיור הבא.
למדף התחתון יש יכולת הרחבה מלאה )למעט דגמי  457מ"מ(.
כשהמדף במפלס גובה  ,1החליקו אותו לתוך מובילי הדלת
מנירוסטה )עיינו באיור הבא( .המוביל מוסיף יציבות למדף בעת
שימוש בסיר בשר כבד ,או בישול עוף גדול .כשמסילות המדפים
מוצאות למלוא אורכן החוצה ,קל יותר להגיע בבטחה למזון
החם .עיינו באיור הבא למיקום מדפי התנור.

הוצאת מסילות המדפים.

מפלסי מסילות המדפים
והרחבה מלאה של המדף
התחתון.
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תפעול התנור
מצב אפייה
כיצד פועל מצב האפייה :שני גופי החימום המוסתרים התחתון
והעליון וגוף הגריל מיועדים לחמם את האוויר ,והם פועלים
לסירוגין כדי לשמור על הטמפרטורה .מצב זה הוא מצב הבישול
הטוב ביותר במפלס גובה בודד ,בעיקר למאכלים אפויים.
השתמשו תמיד במצב אפייה לבישול המתכונים הרגילים שלכם.
בעת השימוש במצב בישול זה ,תוכלו להשתמש בחיישן
הטמפרטורה.

הגדרת הבקרים
למצב אפייה:
 (1סובבו נגד כיוון השעון את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב
 .BAKEעיינו באיור הבא.

 (2טמפרטורת התנור מוגדרת מראש ל .1750C -געו במקש
 ENTERבלוח הבקרה או סובבו שמאלה או ימינה את כפתור
עיינו במדריך הבישול בסוף החוברת .השתמשו בזמני האפייה
בורר התנור ,להפעלת התנור .ניתן לכוון את הטמפרטורה
כקווים מנחים למוצרי מזון דומים.
במרווחים של מעלה אחת .לשינוי טמפרטורת התנור מ-
לבישול מוצלח
המלצות
 ,175°Cסובבו מיד ימינה את כפתור בורר התנור להעלאת
הטמפרטורה או שמאלה ,להנמכתה .הטמפרטורה המוצגת
 בצעו תמיד חימום מוקדם של התנור במצב אפייה.
נעה לסירוגין בין הטמפרטורה שנקבעה והטמפרטורה
 במהלך החימום המוקדם ,מאוורר הולכת החום )אם קיים( וכל גופי
הנוכחית של התנור .טמפרטורות נמוכות מ 65°C-מוצגות
החימום מופעלים כדי לחמם את התנור במהירות ובאחידות.
באמצעות המילה '.'Lo
 השתמשו רק במפלס גובה בודד.
 (3הכניסו את המזון לתנור כשנשמע הצפצוף המודיע לכם
 אפשרו מרווח של  25מ"מ לפחות בין קצוות הסיר לקירות
שהתנור הגיע לטמפרטורת ההתחממות המוקדמת.
הפנימיים של התנור.
 (4ניתן להשתמש בחיישן הטמפרטורה במצב זה .פעלו בהתאם
 הגודל ,הצורה והגימור של כלי הבישול משפיעים על זמן
להנחיות שבסעיף "חיישן הטמפרטורה" בהמשך החוברת.
האפייה.
 (5אם הגדרתם טיימר ,התנור ישמיע צליל תזכורת דקה לפני
 מזון המבושל בסירי מתכת כהים מתבשל מעט מהר יותר
סיום הטיימר וישמיע שוב צליל תזכורת בסיום זמן הבישול.
מאשר מזון המבושל בסירים מבריקים.
אם הטיימר לא מבוטל ,הוא ימשיך לצלצל כל  30שניות.
 סיר עם ציפוי כהה למניעת הידבקות משחים מהר יותר מאשר
 (6הוציאו את המזון .השתמשו תמיד במחזיקי סירים יבשים
ציפוי בהיר למניעת הידבקות.
להוצאת סירים חמים מהתנור.
 השתמשו בתאורה הפנימית ובחלון הדלת כדי לבדוק את מצב
 (7סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFליציאה
ההשחמה .המעיטו ככל שניתן בפתיחת הדלת כדי למנוע
ממצב זה.
איבוד חום והארכת זמן הבישול הכולל.

אזהרה
אל תניחו כלי בישול כלשהו על רצפת התנור או תשתמשו
ברדיד אלומיניום או חומר אחר כלשהו כדי להניחו על רצפת
התנור או על דפנות הצד .אי מילוי הנחייה זו עלול לגרום נזק
למעטפת הפורצלן שאינו כלול במסגרת האחריות של התנור.

מצב אפייה.
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תפעול התנור
מצב צלייה
כיצד פועל מצב הצלייה :שני גופי החימום לאפייה ולגריל
מחממים את האוויר ,והם מופעלים לסירוגין כדי לשמור על
יציבות הטמפרטורה .מצב פעולה זה מיועד בעיקר לצליית נתחי
בשר פחות עדינים שיש לכסות ,כמו צלי מבשר עורף ,שוקי טלה,
צלי סיר חמין .במצב פעולה זה ניתן להשתמש בחיישן
הטמפרטורה.

הגדרת הבקרים
למצב צלייה:
 (1סובבו נגד כיוון השעון את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב
 .BAKEעיינו באיור הבא.

 (2טמפרטורת התנור מוגדרת מראש ל .1750C -געו במקש
עיינו במדריך הבישול בסוף החוברת .השתמשו בזמני האפייה
 ENTERבלוח הבקרה או סובבו שמאלה או ימינה את כפתור
כקווים מנחים למוצרי מזון דומים.
בורר התנור ,להפעלת התנור .ניתן לכוון את הטמפרטורה
לבישול מוצלח
המלצות
במרווחים של מעלה אחת .לשינוי טמפרטורת התנור מ-
 ,175°Cסובבו מיד ימינה את כפתור בורר התנור להעלאת
 בצעו תמיד חימום מוקדם של התנור במצב צלייה.
הטמפרטורה או שמאלה ,להנמכתה .הטמפרטורה המוצגת
 במהלך החימום המוקדם ,מאוורר הולכת החום )אם קיים( וכל גופי
נעה לסירוגין בין הטמפרטורה שנקבעה והטמפרטורה
החימום מופעלים כדי לחמם את התנור במהירות ובאחידות.
הנוכחית של התנור.
 ניתן להשתמש בשקיות לצלייה.
 בעת צליית פריט גדול ,כמו תרנגול הודו ,וודאו שכלי הבישול
לא מכסה את כל שטח המדף וחוסם את תנועת האוויר
הטבעית.
 בישול במצב צלייה של תרנגולי הודו ממולאים השוקלים מעל
 6.8ק"ג ,יש לבצע תמיד בטמפרטורה פנימית של .750C

 (3הכניסו את המזון לתנור כשנשמע הצפצוף המודיע לכם
שהתנור הגיע לטמפרטורת ההתחממות המוקדמת.
 (4ניתן להשתמש בחיישן הטמפרטורה במצב זה .פעלו בהתאם
להנחיות שבסעיף "חיישן הטמפרטורה" בהמשך החוברת.
 (5אם הגדרתם טיימר ,התנור ישמיע צליל תזכורת דקה לפני
סיום הטיימר וישמיע שוב צליל תזכורת בסיום זמן הבישול.
אם הטיימר לא מבוטל ,הוא ימשיך לצלצל כל  30שניות.
 (6הוציאו את המזון .השתמשו תמיד במחזיקי סירים יבשים
להוצאת סירים חמים מהתנור.
 (7סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFליציאה
ממצב זה.

מצב צלייה.
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תפעול התנור
מצב גריל
כיצד פועל מצב הגריל :גוף החימום העליון מיועד ליצור חום עז
והקרנתו לצד אחד של המזון בכל פעם.
בדרך כלל מוצרי מזון המבושלים בגריל יש להפוך לצד השני
ולסיים את הבישול .הבישול בחום גבוה מתבצע במהירות
ומעניק מראה עשיר ,והשחמה חיצונית .מצב פעולה זה הוא
הטוב ביותר לבישול נתחי בשר ,דגים ועופות בעובי של עד 25
מ"מ .במצב פעולה זה לא ניתן להשתמש בחיישן הטמפרטורה.
עיינו במדריך הבישול בסוף החוברת .השתמשו בזמני האפייה
כקווים מנחים למוצרי מזון דומים.

המלצות

לבישול מוצלח

 אל תבצעו חימום מוקדם של התנור במצב גריל.
 דלת התנור חייבת להישאר סגורה במצב גריל.
 מצב זה מועדף לבישול בשר ,דגים ונתחי עוף אחידים בעובי
שלא עולה על  25מ"מ.
 השתמשו תמיד במחבת הגריל העשויה משני חלקים
והמסופקת עם התנור שלכם .השתמשו תמיד ברשת
המחוררת העליונה של מחבת הגריל ,כדי לאפשר לשומן
לטפטף מהמזון ולהתרחק מהחום הרב המוקרן מגוף החימום.
פעולה זו מפחיתה עשן ונתזים ,ומונעת סכנת התלקחות אש.
 הפכו את המזון במחצית זמן הבישול.
 לפני הבישול הברישו בשר ודגים בשכבה דקה שמן בוטנים
כדי למנוע הידבקות.
 התחילו בישול עוף כשהצד עם העור מופנה כלפי מטה.
 התחילו את הבישול מיד לאחר הוצאת המזון הקר מהמקרר.

הגדרת הבקרים
למצב גריל:
 (1הניחו את המזון במפלס הגובה הרצוי וסגרו את הדלת.
 (2סובבו נגד כיוון השעון את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב
 .BROILעיינו באיור הבא.
 (3טמפרטורת התנור מוגדרת מראש ל 'b1'-עבור גריל בחום
גבוה של  .290°Cגעו במקש  ENTERבלוח הבקרה או
סובבו שמאלה או ימינה את כפתור בורר התנור ,להפעלת
התנור .לשינוי טמפרטורת התנור ,סובבו מיד שמאלה את
כפתור בורר התנור להורדת טמפרטורת התנור לדרגת גריל
בינונית ' ,(230°C) 'br2או לדרגת גריל נמוכה ''br3
).(175°C
 (4אם הגדרתם טיימר ,התנור ישמיע צליל תזכורת דקה לפני
סיום הטיימר וישמיע שוב צליל תזכורת בסיום זמן הבישול.
אם הטיימר לא מבוטל ,הוא ימשיך לצלצל כל  30שניות.
 (5הוציאו את המזון .השתמשו תמיד במחזיקי סירים יבשים
להוצאת סירים חמים מהתנור.
 (6סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFליציאה
ממצב זה.

אזהרה
כדי להפוך את המזון או לבדוק את מצב העשייה ,פתחו את
הדלת בזהירות .עשן ואדים חמים עלולים לפרוץ החוצה.
לעולם אל תשתמשו בכלים מזכוכית עמידה בחום או חרס
העלולים להתנפץ.

 מחבת הגריל בתנור ה 457-מ"מ מונחת באופן המיטבי על
המדף במפלס  6כשהקצוות הקצרים שלה נוגעים בקירות
הפנימיים של תא התנור.

מצב גריל.
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תפעול התנור
מצב אפייה בהולכת חום
כיצד פועל מצב אפייה בהולכת חום :מצב פעולה זה משלב
חום משני מאווררי הולכת החום עם כמות חימום מסוימת מגוף
חימום האפייה הממוקם מתחת לרצפת התנור .שני מאווררי
הולכת החום מוליכים את החום לכל החלל הפנימי של התנור.
דגם ה 457-מ"מ כולל גוף חימום ומאוורר הולכת חום אחד
בלבד .הוספת מקור חום מתחתית התנור אידיאלית לאפיית
פשטידות .במצב פעולה זה ניתן להשתמש בחיישן
הטמפרטורה.
עיינו במדריך הבישול בסוף החוברת .השתמשו בזמני האפייה
כקווים מנחים למוצרי מזון דומים.

המלצות

לבישול מוצלח

במצב אפייה בהולכת חום:
 במצב אפייה בהולכת חום יש לבצע חימום מוקדם של
התנור.
 הנמיכו ב 25°C-את טמפרטורות המתכון הרגילה במצב פעולה
זה.
 דגמי ה 762-וה 914-מ"מ מאפשרים אפיית מספר פשטידות
על אותו המדף מאשר משימוש במספר מפלסי גובה שונים.
 דגם ה 457-מ"מ מאפשר אפיית פשטידה אחת בכל פעם.

הגדרת הבקרים
למצב הולכת חום:
 (1סובבו בכיוון השעון את מסגרת כפתור בקרת התנור לאזור
השחור בחוגה למצב המסומן במילה  .BAKEעיינו באיור
הבא.
 (2טמפרטורת התנור מוגדרת מראש ל .190°C -געו במקש
 ENTERבלוח הבקרה או סובבו שמאלה או ימינה את כפתור
בורר התנור ,להפעלת התנור .ניתן לכוון את הטמפרטורה
במרווחים של מעלה אחת .לשינוי טמפרטורת התנור מ-
 ,190°Cסובבו מיד ימינה את כפתור בורר התנור להעלאת
הטמפרטורה או שמאלה ,להנמכתה .הטמפרטורה המוצגת
נעה לסירוגין בין הטמפרטורה שנקבעה והטמפרטורה
הנוכחית של התנור.
 (3הכניסו את המזון לתנור כשנשמע הצפצוף המודיע לכם
שהתנור הגיע לטמפרטורת ההתחממות המוקדמת.
 (4ניתן להשתמש בחיישן הטמפרטורה במצב זה .פעלו בהתאם
להנחיות שבסעיף "חיישן הטמפרטורה" בהמשך החוברת.
 (5אם הגדרתם טיימר ,התנור ישמיע צליל תזכורת דקה לפני
סיום הטיימר וישמיע שוב צליל תזכורת בסיום זמן הבישול.
אם הטיימר לא מבוטל ,הוא ימשיך לצלצל כל  30שניות.
 (6הוציאו את המזון .השתמשו תמיד במחזיקי סירים יבשים
להוצאת סירים חמים מהתנור.
 (7סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFליציאה
ממצב זה.

מצב אפייה בהולכת חום.
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תפעול התנור
מצב צלייה בהולכת חום
כיצד פועל מצב הצלייה בהולכת חום :שני גופי החימום לאפייה
ולגריל מחממים את האוויר ,עם תוספת של חום מגוף חימום
הגריל ,מגבירים את הולכת החום המוקרן .מאוורר הולכת החום
הבודד בדגם ה 457-מ"מ פועל עם גוף החימום העליון .שילוב
זה משחים בעדינות את המעטפת החיצונית של המזון ואוטמת
בתוכו את המיצים ,מה שהופך את הצלייה העדינה של בשר
בקר ,כבש ועוף למושלמת .במצב פעולה זה ניתן להשתמש
בחיישן הטמפרטורה.
עיינו במדריך הבישול בסוף החוברת .השתמשו בזמני האפייה
כקווים מנחים למוצרי מזון דומים.

המלצות

לבישול מוצלח

במצב צלייה בהולכת חום:
 במצב צלייה בהולכת חום יש תמיד לבצע חימום מוקדם של
התנור.
 השתמשו לבישול המזון בסיר עם דפנות נמוכות שאינו מכוסה.

הגדרת הבקרים
למצב צלייה בהולכת חום:
 (1סובבו בכיוון השעון את מסגרת כפתור בקרת התנור לאזור
השחור בחוגה למצב המסומן במילה  .ROASTעיינו באיור
הבא.
 (2טמפרטורת התנור מוגדרת מראש ל .165°C -געו במקש
 ENTERבלוח הבקרה או סובבו שמאלה או ימינה את כפתור
בורר התנור ,להפעלת התנור .ניתן לכוון את הטמפרטורה
במרווחים של מעלה אחת .לשינוי טמפרטורת התנור מ-
 ,165°Cסובבו מיד ימינה את כפתור בורר התנור להעלאת
הטמפרטורה או שמאלה ,להנמכתה .הטמפרטורה המוצגת
נעה לסירוגין בין הטמפרטורה שנקבעה והטמפרטורה
הנוכחית של התנור.
 (3הכניסו את המזון לתנור כשנשמע הצפצוף המודיע לכם
שהתנור הגיע לטמפרטורת ההתחממות המוקדמת.

 הנמיכו ב 25°C-את טמפרטורות המתכון הרגילה במצב פעולה
זה.

 (4ניתן להשתמש בחיישן הטמפרטורה במצב זה .פעלו בהתאם
להנחיות שבסעיף "חיישן הטמפרטורה" בהמשך החוברת.

 השתמשו במחבת צלייה שחלקה התחתון מורכב ממגש הצלייה
והחלק העליון ממדף הרשת.

 (5אם הגדרתם טיימר ,התנור ישמיע צליל תזכורת דקה לפני
סיום הטיימר וישמיע שוב צליל תזכורת בסיום זמן הבישול.
אם הטיימר לא מבוטל ,הוא ימשיך לצלצל כל  30שניות.

 זמן הצלייה עשוי להיות קצר מהמצופה; בדקו את מצב העשייה
מוקדם מהרגיל.
 בחרו מזון שיש לצלות ללא כיסוי.
 התחילו את הבישול מיד לאחר הוצאת המזון הקר מהמקרר.

 (6הוציאו את המזון .השתמשו תמיד במחזיקי סירים יבשים
להוצאת סירים חמים מהתנור.
 (7סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFליציאה
ממצב זה.

 בישול במצב צלייה בהולכת חום של תרנגולי הודו ממולאים
השוקלים מעל  6.8ק"ג ,יש לבצע תמיד בטמפרטורה פנימית
של .750C

מצב צלייה בהולכת חום
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תפעול התנור
מצב גריל בהולכת חום
כיצד פועל מצב הגריל בהולכת חום :הקרנת חום לוהטת מגוף
החימום העליון משחימה וצורבת את פני השטח של המזון ,בעת
ששני מאווררי הולכת החום מזרימים את האוויר החם מסביב
למזון .דגם ה 457-מ"מ מצויד במאוורר הולכת חום בודד .מצב
זה מקצר את זמני הצלייה של נתחי עבים של בשר ,דגים
ועופות .גופי החימום של הגריל משחימים את המשטחים
החיצוניים של המזון ,בעוד מאווררי הולכת החום שומרים על
הלחות הפנימית והעסיסיות של המזון .במצב פעולה זה לא ניתן
להשתמש בחיישן הטמפרטורה.
עיינו במדריך הבישול בסוף החוברת .השתמשו בזמני האפייה
כקווים מנחים למוצרי מזון דומים.

המלצות

לבישול מוצלח

במצב גריל בהולכת חום:
 במצב גריל בהולכת חום אין לבצע חימום מוקדם של התנור.
 במצב גריל בהולכת חום דלת התנור חייבת להישאר סגורה.
 מצב זה מועדף לבישול בשר ,דגים ונתחי עוף בעובי הגדול מ-
 25מ"מ.
 השתמשו תמיד במחבת הגריל העשויה משני חלקים
המסופקת עם התנור שלכם .השתמשו תמיד ברשת המחוררת
העליונה של מחבת הגריל ,כדי לאפשר לשומן לטפטף מהמזון
ולהתרחק מהחום הרב המוקרן מגוף החימום .פעולה זו
מפחיתה עשן ונתזים ,ומונעת סכנת התלקחות אש.
 הפכו את המזון במחצית זמן הבישול.
 לפני הבישול הברישו בשר ודגים בשכבה דקה שמן בוטנים
כדי למנוע הידבקות.
 התחילו בישול עוף כשהצד עם העור מופנה כלפי מטה.

הגדרת הבקרים
למצב גריל בהולכת חום:
 (1הניחו את המזון במפלס הגובה הרצוי וסגרו את הדלת.
 (2סובבו בכיוון השעון את מסגרת כפתור בקרת התנור לאזור
השחור בחוגה למצב המסומן במילה  .BROILעיינו באיור
הבא.
 (3טמפרטורת התנור מוגדרת מראש ל 'b1'-עבור גריל בהולכת
חום גבוה של  .290°Cגעו במקש  ENTERבלוח הבקרה או
סובבו שמאלה או ימינה את כפתור בורר התנור ,להפעלת
התנור .לשינוי טמפרטורת התנור ,סובבו מיד שמאלה את
כפתור בורר התנור להורדת טמפרטורת התנור לדרגת גריל
בינונית ' ,(230°C) 'br2או לדרגת גריל נמוכה ''br3
).(175°C
 (4אם הגדרתם טיימר ,התנור ישמיע צליל תזכורת דקה לפני
סיום הטיימר וישמיע שוב צליל תזכורת בסיום זמן הבישול.
אם הטיימר לא מבוטל ,הוא ימשיך לצלצל כל  30שניות.
 (5הוציאו את המזון .השתמשו תמיד במחזיקי סירים יבשים
להוצאת סירים חמים מהתנור.
 (6סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFליציאה
ממצב זה.

אזהרה
כדי להפוך את המזון או לבדוק את מצב העשייה ,פתחו את
הדלת בזהירות .עשן ואדים חמים עלולים לפרוץ החוצה.
לעולם אל תשתמשו בכלים מזכוכית עמידה בחום או חרס
העלולים להתנפץ.

 התחילו את הבישול מיד לאחר הוצאת המזון הקר מהמקרר.
 מחבת הגריל בתנור ה 457-מ"מ מונחת באופן המיטבי על
המדף במפלס  6כשהקצוות הקצרים שלה נוגעים בקירות
הפנימיים של תא התנור.

מצב גריל בהולכת חום.
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תפעול התנור
מצב הולכת חום
כיצד פועל מצב הולכת החום :שני מאווררי הולכת החום ,כל
אחד עם גוף החימום שלו ,מופעלים מהחלק האחורי של התנור
כדי להוליך את החום לכל החלל הפנימי של התנור .דגם ה457-
מ"מ מצויד במאוורר הולכת חום בודד .תנועת האוויר האחידה
במצב פעולה זה ,מאפשרת בישול במספר מפלסי גובה בו
זמנית .פעולת החימום מופעלת וכבית לסירוגין כדי לשמור על
יציבות הטמפרטורה ,להשגת השחמה אחידה של המזון .במצב
פעולה זה ניתן להשתמש בחיישן הטמפרטורה.
עיינו במדריך הבישול בסוף החוברת .השתמשו בזמני האפייה
כקווים מנחים למוצרי מזון דומים.

המלצות

לבישול מוצלח

במצב הולכת חום:
 במצב הולכת חום יש לבצע חימום מוקדם של התנור.
 השתמשו לבישול המזון בסיר עם דפנות נמוכות שאינו מכוסה.
 הגודל האופטימאלי של תבנית האפייה הוא  356מ"מ 406 x
מ"מ עבור דגמי ה 762-וה 914-מ"מ ו 229-מ"מ  330 xמ"מ
עבור דגם ה 457-מ"מ .אפשרו מרווח של  25מ"מ לפחות בין
קצה סיר הבישול ודפנות התנור.
 הנמיכו ב 25°C-את טמפרטורות המתכון הרגילה במצב פעולה
זה.
 וודאו שהסירים לא יתנדנדו בעת בישול על מדף אחד או יותר.
 זמן האפייה עשוי להיות פחות מהצפוי; בדקו את מצב העשייה
 5עד  10דקות מוקדם יותר.

הגדרת הבקרים
למצב הולכת חום:
 (1סובבו בכיוון השעון את מסגרת כפתור בקרת התנור לאזור
השחור בחוגה למצב המסומן במילה  .CONVעיינו באיור
הבא.
 (2טמפרטורת התנור מוגדרת מראש ל .165°C -געו במקש
 ENTERבלוח הבקרה או סובבו שמאלה או ימינה את כפתור
בורר התנור ,להפעלת התנור .ניתן לכוון את הטמפרטורה
במרווחים של מעלה אחת .לשינוי טמפרטורת התנור מ-
 ,165°Cסובבו מיד ימינה את כפתור בורר התנור להעלאת
הטמפרטורה או שמאלה ,להנמכתה .הטמפרטורה המוצגת
נעה לסירוגין בין הטמפרטורה שנקבעה והטמפרטורה
הנוכחית של התנור.
 (3הכניסו את המזון לתנור כשנשמע הצפצוף המודיע לכם
שהתנור הגיע לטמפרטורת ההתחממות המוקדמת.
 (4ניתן להשתמש בחיישן הטמפרטורה במצב זה .פעלו בהתאם
להנחיות שבסעיף "חיישן הטמפרטורה" בהמשך החוברת.
 (5אם הגדרתם טיימר ,התנור ישמיע צליל תזכורת דקה לפני
סיום הטיימר וישמיע שוב צליל תזכורת בסיום זמן הבישול.
אם הטיימר לא מבוטל ,הוא ימשיך לצלצל כל  30שניות.
 (6הוציאו את המזון .השתמשו תמיד במחזיקי סירים יבשים
להוצאת סירים חמים מהתנור.
 (7סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFליציאה
ממצב זה.

מצב הולכת חום
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תפעול התנור
מצב התפחה
כיצד פועל מצב ההתפחה :שילוב של גופי החימום לגריל
ואפייה מחממים ומאזנים את טמפרטורת המזון .תכונה זו
אידיאלית לאטימה או להתפחת בצק.
דגם ה 457-מ"מ כולל מצב התפחה על גבי כפתור בקרת
התנור .דגמי ה 762-וה 914-מ"מ כוללים אף הם תכונת התפחה
הניתנת להפעלה דרך מצב אפייה.

המלצות

לבישול מוצלח

במצב התפחה
 אין צורך לבצע חימום מוקדם של התנור.
 התפיחו בצק ללחם עד שיכפיל את נפחו.
 להשגת תוצאות מיטביות ,הניחו סיר נמוך עם  0.2-0.7ליטר
מים חמים על מדף במפלס גובה  1כדי לשמור על לחות
האוויר בחלל הפנימי של התנור.
 במצב התפחה ,התנור אינו מאפשר להגדיר טמפרטורה

הגדרת הבקרים בדגם  457מ"מ
למצב התפחה:
 (1הניחו את הבצק בכלי עמיד בחום והכניסו אותו לתנור.
 (2סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב .PROOF
טמפרטורת התנור מוגדרת מראש ל .30°C -געו במקש
 ENTERבלוח הבקרה או סובבו שמאלה או ימינה את כפתור
בורר התנור ,להפעלת התנור .ניתן לכוון את הטמפרטורה
במרווחים של מעלה אחת .לשינוי טמפרטורת התנור מ-
 ,30°Cסובבו מיד ימינה את כפתור בורר התנור להעלאת
הטמפרטורה או שמאלה ,להנמכתה .הטמפרטורה המוצגת
נעה לסירוגין בין הטמפרטורה שנקבעה והמילה '.'PrF
 (3הוציאו את המזון בסיום ההתפחה.
 (4סובבו את כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFליציאה ממצב
זה.

הגבוהה מ .450C -המילה ' 'Hotמוצגת בכפתור בקרת התנור הגדרת הבקרים בדגמי ה 762-וה 914-מ"מ

במקום הטמפרטורה בפועל ,כשטמפרטורת התנור גבוה מ-
 .55°Cפתחו את דלת התנור כדי לאפשר לו להתקרר מתחת
ל 500C -ולמנוע את הרס השמרים.
 במצב התפחה ,התנור אינו מאפשר להגדיר טמפרטורה
הגבוהה מ .450C -פתחו את דלת התנור כשהתנור חם מדי
כדי לאפשר לו להתקרר מתחת ל 500C -ולמנוע את הרס
השמרים.
 וודאו קיום מרווח של  25מ"מ לפחות בין קצה הסיר לדפנות
התנור.
 הימנעו מפתיחת דלת התנור על מנת למנוע איבוד חום
והתארכות זמן ההתפחה.

אזהרה
אל תניחו כלי בישול כלשהו על רצפת התנור או תשתמשו
ברדיד אלומיניום או חומר אחר כלשהו כדי להניחו על רצפת
התנור או על דפנות הצד .אי מילוי הנחייה זו עלול לגרום נזק
למעטפת הפורצלן שאינו כלול במסגרת האחריות של התנור.

למצב התפחה:
 (1הניחו את הבצק בכלי עמיד בחום והכניסו אותו לתנור.
 (2סובבו נגד כיוון השעון את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב
.BAKE
 (3סובבו שמאלה את כפתור בקרת התנור והחזיקו אותו עד
שהמילה ' 'PrFמוצגת בכפתור הבקרה .טמפרטורת התנור
נקבעת מראש מעבר ל.75°C-
 (4הרפו מכפתור הבורר .התנור מכוון כעת למצב אפייה
בטמפרטורה של .75°C
 (5סובבו שמאלה במהירות את כפתור הבקרה למעבר למצב
התפחה .טמפרטורת התנור מוגדרת מראש ל .30°C -לשינוי
טמפרטורת התנור מ ,30°C-סובבו מיד ימינה את כפתור
בורר התנור להעלאת הטמפרטורה.
 (6געו במקש  ENTERבלוח הבקרה או שהתנור מופעל
אוטומטית לאחר שתי שניות .הטמפרטורה המוצגת נעה
לסירוגין בין הטמפרטורה שנקבעה והמילה '.'PrF
 (7הוציאו את המזון בסיום ההתפחה.
 (8סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFליציאה
ממצב זה.
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תפעול התנור
מצב אבן אפייה
כיצד פועל מצב אבן האפייה :במצב זה יש להשתמש במדף
ואבן לאפייה שתוכננו באופן מיוחד לתנור זה כדי להבטיח את
איכות המזון בעת השימוש במצב בישול זה .כדי ליצור את החום
הסביבתי הנדרש לאפייה על אבן קרמיקה ,התנור משתמש בכל
גופי החימום להשגת אפקט "תנור לבנים" מושלם .שני מאווררי
הולכת החום מסייעים להפיץ את האוויר בכל חלל התנור ,כך
שמושגת טמפרטורה אחידה .במצב זה ניתן להשתמש בחיישן
הטמפרטורה.
הכנה התנור :הוציאו את כל המדפים מהתנור .החליקו את מדף
אבן האפייה למפלס גובה  1ומקמו את אבן האפייה על המדף
כאשר השפה תלויה מעבר לקצה הקדמי של המדף )עיינו באיור
הבא( .בעת השימוש במצב אבן אפייה חממו את התנור במשך
כ 35 -דקות.
הערה חשובה :טפלו בזהירות באבן האפייה .מכה או נפילה
ישברו אותו.
עיינו במדריך הבישול בסוף החוברת .השתמשו בזמני האפייה
כקווים מנחים למוצרי מזון דומים.

המלצות

לבישול מוצלח

למצב אבן אפייה:
 בצעו תמיד חימום מוקדם של התנור .לאחר מיקום מדף התנור
והאבן הקרמית ,המתינו כ 35 -דקות למצב פעולה זה להגיע
לטמפרטורת התנור המוגדרת .לקבלת תוצאות מיטביות,
חממו את התנור במשך כשעה לפני הכנסת המזון.
 במהלך החימום המוקדם ,מופעלים מאווררי הולכת החום וכל
גופי החימום כדי לחמם את התנור במהירות ובצורה אחידה.
 רק במצב אבן אפייה השתמשו באבן האפייה של
.
 השתמשו רק באבן אפייה בודדת.
 בדרך כלל המזון מתבשל ישירות על האבן .כדי למנוע
הידבקות ,הוסיפו קמח תירס או קמח לחלק התחתון של
המזון.
 בעת אפייה רצופה סדרת לחמים או פיצות ,המתינו כ 5 -דקות
בין מנה למנה כדי לאפשר לאבן לחזור לטמפרטורה הנכונה.
 את אבן האפייה ואת המדף יש להוציא לאחר האפייה ולא
להשאיר בתנור בעת השימוש בכל מצב פעולה אחר.

אזהרה
הימנעו מבישול מוצרי מזון עם תכולת שומן גבוהה על אבן
האפייה .החומר הקרמי הנקבובי סופג שומנים ועלול לגרום
להתלקחות אש ושינוי גוון אבן האפייה.

התקנת אביזרי אבן האפייה
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תפעול התנור
מצב אבן אפייה
הגדרת הבקרים

תוכלו לרכוש את אבן הבישול )מק"ט  (807143בנקודות
.
המכירה של מוצרי

למצב אבן אפייה:

הטיפול באבן האפייה

 (1סובבו נגד כיוון השעון את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב
 .STONEעיינו באיור הבא.

השתמשו במגרדת כדי להסיר שאריות מזון שנדבקו על האבן.
הסירו את הפירורים במברשת .אפשרו לאבן להתקרר לחלוטין
לפני שתנגבו אותה במטלית לחה .מטלית לחה על משטח חם
עלולה לגרום להיווצרות אדים וכוויות .אל תשרו ואל תטבלו את
אבן האפייה במים ואל תשתמשו בסבון או בדטרגנטים כלשהם.
האבן הקרמית עלולה לספוג את הטעם של תכשירי הניקוי
ולהעביר אותם למזון.

 (2טמפרטורת התנור מוגדרת מראש ל .205°C -געו במקש
 ENTERבלוח הבקרה או סובבו שמאלה או ימינה את כפתור
בורר התנור ,להפעלת התנור .ניתן לכוון את הטמפרטורה
במרווחים של מעלה אחת .לשינוי טמפרטורת התנור מ-
 ,205°Cסובבו מיד ימינה את כפתור בורר התנור להעלאת
הטמפרטורה או שמאלה ,להנמכתה .הטמפרטורה המוצגת
נעה לסירוגין בין הטמפרטורה שנקבעה והטמפרטורה
הנוכחית של התנור .טמפרטורות נמוכות מ 65°C-מוצגות
באמצעות המילה '.'Lo

אפשרו לאבן האפייה להתקרר לחלוטין לפני הוצאתה מהתנור.

 (3הכניסו את המזון לתנור כשנשמע הצפצוף המודיע לכם
שהתנור הגיע לטמפרטורת ההתחממות המוקדמת.

הערה חשובה :היזהרו בעת הטיפול באבן האפייה .היא נסדקת
או נשברת כשמפילים אותה.

 (4ניתן להשתמש בחיישן הטמפרטורה במצב זה .פעלו בהתאם
להנחיות שבסעיף "חיישן הטמפרטורה" בהמשך החוברת.
 (5אם הגדרתם טיימר ,התנור ישמיע צליל תזכורת דקה לפני
סיום הטיימר וישמיע שוב צליל תזכורת בסיום זמן הבישול.
אם הטיימר לא מבוטל ,הוא ימשיך לצלצל כל  30שניות.

כתמים עיקשים עשויים להופיע על אבן הבישול .כתמים אלו
עלולים להשפיע לרעה על טעם המזון האפוי.

זהירות
אפשרו לאבן להתקרר לחלוטין לפני שתנגבו אותה במטלית
לחה .מטלית לחה על משטח חם עלולה לגרום להיווצרות
אדים וכוויות.

 (6הוציאו את המזון .השתמשו תמיד במחזיקי סירים יבשים
להוצאת סירים חמים מהתנור.
 (7סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFליציאה
ממצב זה.
 (8הסירו את אבן האפייה והמדף המיוחד כשהתנור ואבן האפייה
התקררו לחלוטין.

מצב אבן אפייה.
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תפעול התנור
מצב ייבוש
כיצד פועל מצב הייבוש :תכונה זו מיועדת לייבוש איטי של מזון
המיועד לשימור ולמטרות בישול נוספות .השתמשו במצב הולכת
חום לייבוש מזון .לשימוש במצב פעולה זה ,נדרש שימוש במדף
לייבוש של
)אינו מסופק עם התנור( .מצב זה
מתאים לייבוש פירות ,ירקות ,עשבי תיבול ורצועות בשר.
הערה חשובה :מטעמי בטיחות ,התנור כובה אוטומטית לאחר
 12שעות ,למעט במצב ייבוש מזון.

תוכלו לרכוש את מדף הייבוש המקורי של
בנקודות המכירה של מוצרי
.
המלצות

לבישול מוצלח

במצב ייבוש:
 בעת השימוש במצב ייבוש ,אין לבצע חימום מוקדם של
התנור.
 ניתן להשתמש במספר מפלסי גובה בו זמנית.
 למוצרי מזון מסוימים נדרש זמן ייבוש מושלם של 14-15
שעות.
 למידע נוסף לגבי זמני ייבוש והנחיות לשימור מוצרי מזון
שונים ,עיינו בספרי מתכונים לשימור מזון.

זהירות
יש לייבש מזון מתחת לתכולת מים של  60%או עד שיתייבש
למגע ,כדי לאפשר את אחסנו בבטחה ללא סכנה מהיווצרות
עובש או התפתחות חיידקים .ייבשו את המזון בזמני הייבוש
המרביים הנקובים ,במקרה של ספק.

הגדרת הבקרים
למצב ייבוש:
 (1הניחו את המזון על מדף הייבוש.
 (2הרכיבו את מעצור הדלת המסופק באריזת המייבש במיקום
המתאים כדי לשמור את הדלת פתוחה .עיינו בהנחיות
המסופקות עם ערכת אביזר הייבוש.
 (3סובבו בכיוון השעון את מסגרת כפתור בקרת התנור לאזור
השחור בחוגה למצב המסומן במילה .CONV
 (4סובבו שמאלה את כפתור בקרת התנור והחזיקו אותו עד
שהמילה ' 'dEHמוצגת בכפתור הבקרה והרפו מהכפתור.
טמפרטורת התנור מוגדרת מראש ל.75°C-
 (5סובבו שמאלה במהירות את כפתור הבקרה והרפו ממנו.
טמפרטורת התנור מוגדרת מראש ל .60°C -לשינוי
טמפרטורת התנור מ ,60°C-סובבו מיד ימינה את כפתור
בורר התנור להעלאת הטמפרטורה או שמאלה ,להנמכתה.
הטמפרטורה המוצגת נעה לסירוגין בין הטמפרטורה שנקבעה
והמילה ' .'dEHטווח טמפרטורות הייבוש הוא בד"כ 45°C-
.70°C
 (6השאירו את המזון בתוך התנור עד שיתייבש לחלוטין.
 (7להסרה קלה של המזון ,הסירו אותו מהמדף לפני שיתקרר
לחלוטין .אם המזון נותר דביק ,החזירו את מדף הייבוש לתוך
התנור וחממו אותו מעט עד שתוכלו להסירו בקלות.
 (8סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFליציאה
ממצב זה.

מדריך ייבוש
הרשימה הבאה מפרטת מוצרי מזון נפוצים הניתנים לייבוש.
השתמשו בזמני הייבוש כקווים מנחים למוצרי מזון דומים .פזרו
את פריטי המזון על מדף הייבוש מבלי שיהיו זה על זה.
טמפרטורת התנור מוגדרת מראש ל.60°C-
 תפוחי-עץ :פרסו לפרוסות בעובי  6מ"מ .הסירו את הגלעינים
והעוקץ .ייבשו במשך  6-7שעות.
 בננות :פרסו לפרוסות בעובי  6מ"מ .ייבשו במשך 12-13
שעות.
 פלפלים ירוקים :שטפו ,הסירו את הגלעינים והעוקץ .פרסו
לפרוסות בעובי  6מ"מ או לקוביות בגודל  25מ"מ  51 xמ"מ.
ייבשו במשך  14-15שעות.
 פרוסות עגבנייה :שטפו ,הסירו את הגלעינים והעוקץ .פרסו
לפרוסות בעובי  6מ"מ .ייבשו במשך  6-7שעות.
 קוביות עגבנייה :שטפו ,הסירו את הגלעינים והעוקץ .חתכו כל
עגבנייה ל 16-קוביות שוות בגודלן .ייבשו במשך  12-13שעות.
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תפעול התנור
תכונת השהיית התחלה
כיצד פועל מצב השהיית התחלה :תכונה זו שולטת על תזמון
אוטומטי להפעלת ) (ONאו כיבוי ) (OFFהתנור .הגדירו מצב
מתוזמן להתחלת בישול מאוחר יותר באותו יום ולכיבוי התנור
לאחר השלמת הבישול ,או הגדירו מראש את זמן כיבוי התנור.
שלבו תכונה זו עם מצב בישול כלשהו ,למעט מצב גריל ,גריל
בהולכת חום ,ואבן אפייה.

המלצות

לבישול מוצלח

לתכונת השהיית התחלה:
 ניתן להגדיר באופן עצמאי את תאי התנור.
 אין להשתמש בהשהיית התחלת הבישול כאשר נדרש חימום
מוקדם של התנור ,ולחימום המוקדם השפעה קריטית על
תוצאות הבישול.
 הוציאו את המזון ישירות מהמקרר והכניסו אותו לתוך התנור
בעת שימוש בתכונת השהיית ההתחלה.
 שעון הזמן חייב להיות מכוון כראוי לפני תכנות השהיית
התחלת הבישול.

קווים מנחים לשמירה על מזון בטוח

אזהרה

הגדרת הבקרים
לתכונת השהיית התחלה:
 (1הכניסו את המזון לתנור ישירות מהמקרר.
 (2סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב הרצוי על גבי
המסגרת.
 (3לחצו על סמל הלהבה בחזית לוח הבקרה הנסתר ,לפתיחתו.
 (4געו על מקש  ENTERבלוח הבקרה או סובבו את כפתור
בקרת התנור שמאלה או ימינה .כוונו את הטמפרטורה
כנדרש.
 (5געו במקש  .STOP TIMEגעו במקשים ▲ או ▼ בלוח
הבקרה הנסתר כדי לבחור את זמן סיום הבישול הרצוי .מחוון
זמן הבישול  COOK TIMEמתמלא אוטומטית.
 (6געו במקש  .COOK TIMEגעו במקשים ▲ או ▼ בלוח
הבקרה הנסתר כדי לבחור את זמן הבישול הרצוי כשמחוון
זמן הבישול  COOK TIMEשגוי.
 (7געו במקש  .ENTERהתצוגה מוצגת כאילו התנור פועל.
התנור משמיע שני צלצולים בתחילת מצב הבישול הנבחר.
התנור משמיע ארבעה צלצולים בסיום זמן הבישול וצלצול
בודד כל  30שניות.

חשוב לשמור על מזון בטוח .היצמדו לקווים המנחים הבאים
למניעת תחלואה אפשרית או קלקול המזון:

 (8התנור כובה אוטומטית.

 אין להשאיר מוצרי מזון מתכלים מעבר לשעתיים בטמפרטורת
החדר; שעה אחת כשהטמפרטורה גבוהה מ.30°C-

 (9הוציאו את המזון .השתמשו תמיד במחזיקי סירים יבשים
להוצאת סירים חמים מהתנור.

 הימנעו משימוש במוצרי מזון שיתקלקלו לפני תחילת מחזור
הבישול .מוצרי מזון אלה כוללים ביצים ,מוצרי חלב ,מרקי
שמנת ,בשר נא ומבושל ,עופות ודגים.

 (10סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב ,OFF
ליציאה ממצב זה.

 הכניסו לתנור רק מוצרי מזון קרים מאוד או קפואים כשהבישול
אינו מתחיל מידית.
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תפעול התנור
חיישן הטמפרטורה
כיצד פועל חיישן הטמפרטורה :החיישן מודד את מידת העשייה טמפרטורה פנימית

של המזון באמצעות מדידת הטמפרטורה הפנימית של המזון
מבלי לפתוח את דלת התנור .זוהי דרך נוחה ומדויקת להשגת
מידת העשייה המושלמת בהתאם לסוג ,הנתח ,או משקל המזון.
אין צורך יותר לחשב את זמן הבישול הכולל לפי משקל המזון.
השתמשו בחיישן המזון בכל מצבי הפעולה למעט מצבי גריל
וגריל בהולכת חום.
הערה חשובה :מידת הדיוק של החיישן יורדת בכל
הטמפרטורות שמתחת ל .400C -מזון שהוצא ישירות מהמקרר
יכול להציג טמפרטורה שאינה נכונה ,עד שיגיע לטמפרטורה של
.400C

המלצות

לבישול מוצלח

בתכונת חיישן הטמפרטורה:
 החדירו את החיישן לתוך החלק העבה של הבשר לפני שאתם
מניחים אותו בתוך התנור.
 כדי לקבוע את המרכז ,מדדו את עובי הנתח באמצעות
אצבעות ידיכם .אחזו את החיישן והפנו אותו למרכז נתח
הבשר .סמנו את אורך ההחדרה באמצעות הנחת האצבעות
)חצי מכמות האצבעות שמדדו את עובי הנתח( על החלק
העליון של החיישן ,והחדירו אותו לתוך הבשר עד שהבשר יגיע
לאצבעות.
 זמן העמידה מתייחס לפרק זמן של  10-15דקות לפני פריסת
הבשר .פעולה זו מסייעת לשמור כמות גדולה יותר של מיצים
בתוך הבשר.
 לבישול עוף ,הכניסו את חיישן הטמפרטורה לתוך החלק
העבה של הירך.
 השתמשו ברדיד אלומיניום כדי לכסות את הבשר בזמן
העמידה כדי לשמור אותו חם לפני פריסתו.
 יש לשטוף ידנית את החיישן; אל תשרו אותו ואל תשטפו אותו
במדיח כלים.
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מידת עשייה
בקר ,כבש ועגל
נא )רייר(
נא למחצה )מדיום רייר(
בינוני )מדיום(
עשוי היטב )וול דאן(
עופות
חזה עשוי היטב
ירכיים עשויות היטב
עוף ממולא עשוי היטב

טמפרטורה פנימית
60°C
65°C
70°C
75°C
75°C
80°C
75°C

תפעול התנור
חיישן הטמפרטורה
הגדרת הבקרים

הגדרת הבקרים

שימוש בחיישן הטמפרטורה עם בשר:
 (1בצעו חימום מוקדם של התנור כדי להתאימו לטמפרטורת
הבישול הנדרשת.

שימוש בחיישן הטמפרטורה עם לחם:
 (1בצעו חימום מוקדם של התנור כדי להתאימו לטמפרטורת מצב
אפייה או אבן אפייה.

 (2הניחו את הבשר על המדף במחבת הצלייה .החדירו את
החיישן לתוך החלק העבה של הבשר כמתואר בהמלצות
לבישול מוצלח בעמוד הקודם.

 (2הניחו את הלחם על אבן האפייה או על תבנית אפיית לחם.

 (3כאשר התנור משמיע את צליל סיום החימום המוקדם,
השתמשו במחזיק סירים יבש כדי להרים את כיסוי חיישן
הטמפרטורה .החליקו את מחבר החיישן לתוך השקע שבדופן
התנור עד שיינעל למקומו .סגרו את דלת התנור.
 (4החיווי  PROBEמאיר בלוח הבקרה הנסתר .טמפרטורת
החיישן מוגדרת מראש ל .70°C-לשינוי טמפרטורת החיישן
הסופית מ ,70°C-סובבו מיד את כפתור בקרת התנור ימינה
או שמאלה ,להעלאת טמפרטורת החיישן ,או להנמכתה.
 (5געו במקש  ENTERבלוח הבקרה הנסתר או שהתנור מופעל
אוטומטית לאחר שתי שניות .תצוגת כפתור בקרת התנור נעה
לסירוגין בין טמפרטורת התנור שנקבעה וטמפרטורת החיישן
בפועל ,לאחר תכנות טמפרטורת החיישן .געו במקש
 PROBEלמעבר בין טמפרטורת החיישן המתוכנתת
וטמפרטורת החיישן בפועל .המילה ' 'Loמוצגת עד
שהטמפרטורה הפנימית מגיעה ל .20°C-לאחר מכן התצוגה
נעה בין טמפרטורת החיישן המתוכנתת וטמפרטורת החיישן
בפועל.
 (6התנור משמיע צלצול כשהטמפרטורה הפנימית מושגת.
 (7נתקו את החיישן והוציאו את המזון.
 (8סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFליציאה
ממצב זה.
הערה חשובה :החיווי  PROBEמהבהב בתצוגה כשמחבר
החיישן לא מוכנס היטב לתוך שקע החיישן ,.עיינו בסעיף "איתור
תקלות" בסוף החוברת.

 (3אפו במשך כ 10 -דקות בטמפרטורת התנור הנדרשת.
 (4החדירו את חיישן הטמפרטורה לתוך החלק העבה של הלחם.
 (5השתמשו במחזיק סירים יבש כדי להרים את כיסוי חיישן
הטמפרטורה .החליקו את מחבר החיישן לתוך השקע שבדופן
התנור עד שיינעל למקומו .סגרו את דלת התנור.
 (6החיווי  PROBEמאיר בלוח הבקרה הנסתר .טמפרטורת
החיישן מוגדרת מראש ל .70°C-לשינוי טמפרטורת החיישן
הסופית מ ,70°C-סובבו מיד את כפתור בקרת התנור ימינה
או שמאלה ,להעלאת טמפרטורת החיישן ,או להנמכתה.
לחמים נאפים עד לטמפרטורה פנימית של .90°C-100°C
 (7געו במקש  ENTERבלוח הבקרה הנסתר או שהתנור מופעל
אוטומטית לאחר שתי שניות .תצוגת כפתור בקרת התנור נעה
לסירוגין בין טמפרטורת התנור שנקבעה וטמפרטורת החיישן
בפועל ,לאחר תכנות טמפרטורת החיישן .געו במקש
 PROBEלמעבר בין טמפרטורת החיישן המתוכנתת
וטמפרטורת החיישן בפועל .המילה ' 'Loמוצגת עד
שהטמפרטורה הפנימית מגיעה ל .20°C-לאחר מכן התצוגה
נעה בין טמפרטורת החיישן המתוכנתת וטמפרטורת החיישן
בפועל.
 (8התנור משמיע צלצול כשהטמפרטורה הפנימית מושגת .נתקו
את החיישן והוציאו את המזון.
 (9סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFליציאה
ממצב זה.

זהירות
החיישן וכיסוי החיישן מתחממים מאד .טפלו בהם עם מחזיקי
סירים מבודדים.
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תפעול התנור
תכונת בישול מתוזמן

מצב שבת

תכונת הבישול המתוזמן מאפשר לתנור לכבות אוטומטית בסיום
הבישול .השתמשו עם כל מצבי הפעולה למעט מצבי גריל ,גריל
בהולכת חום ,ואבן אפייה.

אישור כשרות Star-K

הגדרת הבקרים
לתכונת בישול מתוזמן:
 (1סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב הרצוי על גבי
המסגרת.
 (2לחצו על סמל הלהבה בחזית לוח הבקרה הנסתר ,לפתיחתו.

תנור זה מאושר על ידי וועדת הכשרות האמריקאית  Star-Kכדי
לעמוד בדרישות ההלכתיות הקפדניות ביותר יחד עם הנחיות
מפורטות שאותן תוכלו למצוא באתר האינטרנט
.www.star-k.org
כיצד פועל מצב השבת :מצב זה מאפשר אפיה או שמירה על
חום המזון תוך שמירה על "אי ביצוע עבודה" לפי חוקי ההלכה
לשמירת השבת .השתמשו בתכונה זו רק למצבי אפייה ו-
צלייה.

 (3געו במקש  ENTERבלוח הבקרה או סובבו את כפתור בקרת
התנור שמאלה או ימינה .כוונו את הטמפרטורה כנדרש.

במצב זה ,התנור פועל ללא הפרעה עד שמכבים אותו ידנית.
ניתן לשנות את טמפרטורת התנור ,אך התצוגה נשארת ללא
שינוי .התאורה נשארת מופעלת או כבויה ,כל הצלילים
מושתקים ומחזורי החימום אינם מופרעים על ידי פתיחת
הדלתות.

 (5געו במקש  .ENTERהתנור משמיע צלצול אחד דקה אחת
לפני סיום הבישול .שלושה צלצולים המושמעים כל  30שניות
מציינים את סיום זמן הבישול.

בתנורים עם שני תאים ,ניתן להגדיר בנפרד את שני התאים,
למרות ששניהם יפעלו במצב שבת .בכל תא תנור קימות
אפשרויות הגדרה נפרדות כמו טמפרטורה ותאורה.

 (6התנור כובה אוטומטית.

הערה חשובה :מטעמי בטיחות ,התנור כובה אוטומטית לאחר
 12שעות ,למעט במצב שבת.

 (4געו במקש  .STOP TIMEגעו במקשים ▲ או ▼ בלוח
הבקרה הנסתר כדי לבחור את זמן סיום הבישול הרצוי .מחוון
זמן הבישול  COOK TIMEמתמלא אוטומטית.

 (7הוציאו את המזון .השתמשו תמיד במחזיקי סירים יבשים
להוצאת סירים חמים מהתנור.
 (8סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFליציאה
ממצב זה.
 (9געו במקש  STOP TIMEולאחר מכן געו במקש CLEAR
להפסקת הטיימר לפני סיומו.
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הערה חשובה :התנור חוזר להגדרות מצב השבת לאחר
הפסקת חשמל.

תפעול התנור
מצב שבת
הגדרת הבקרים
למצב שבת:
 (1סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  BAKEאו
.ROAST
 (2געו במקש  OVEN LIGHTלהפעלת או כיבוי תאורת התנור.
 (3געו במשך  5שניות במקש  ENTERבלוח הבקרה הנסתר.
המילה ' 'Sabמוצגת בכפתור בקרת התנור .לא נשמע צליל
ורק התצוגה מהבהבת .עיינו באיור הבא.
 (4סובבו את כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFליציאה ממצב
זה .התנור נשאר במצב שבת עד לביטולו.

שינוי טמפרטורת התנור
סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור ימינה להעלאת
הטמפרטורה או שמאלה להנמכתה ,לשינוי טמפרטורת התנור
במצב שבת .הטמפרטורה מכוונת במרווחים של  10°והיא עולה
ויורדת אקראית לאחר קביעת הטמפרטורה החדשה .לא מוצגים
חיוויים ,לא נשמעים צלצולים ולא נראה כל סימן אחר לשינוי
בתנור.

הגדרת הבקרים
לבישול מתוזמן במצב שבת:
 (1הכניסו את המזון לתנור.
 (2סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  BAKEאו
 .ROASTשנו את הטמפרטורה הקבועה מראש במידת
הצורך.
 (3לחצו על סמל הלהבה בחזית לוח הבקרה הנסתר ,לפתיחתו.
 (4געו במקש  .STOP TIMEגעו במקשים ▲ או ▼ בלוח
הבקרה הנסתר כדי לבחור את זמן סיום הבישול הרצוי.
 (5געו במקש  .COOK TIMEגעו במקשים ▲ או ▼ בלוח
הבקרה הנסתר כדי לבחור את זמן הבישול הרצוי.
 (6געו במשך  5שניות במקש  ENTERבלוח הבקרה הנסתר.
המילה ' 'Sabמוצגת בכפתור בקרת התנור .לא נשמע צליל
ורק התצוגה מהבהבת .עיינו באיור הבא.
 (7התנור כובה אוטומטית.
 (8הוציאו את המזון .השתמשו תמיד במחזיקי סירים יבשים
להוצאת סירים חמים מהתנור.
 (9סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFליציאה
ממצב זה.

מצב שבת.
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תפעול התנור
מצב ניקוי עצמי
כיצד פועל הניקוי העצמי :התנור מתחמם בהדרגה לחום גבוה
המוגדר מראש .במהלך תהליך זה ,שאריות מזון ולכלוך נשרפות
ונשארות רק שאריות אפר לבן .מטעמי בטיחות ,הדלת ננעלת
אוטומטית בזמן הניקוי והנעילה משתחררת כשטמפרטורת
החלל הפנימי של התנור יורדת מתחת ל .150°C-הדלת נשארת
נעולה עד שהתנור מתקרר מספיק ,כשמפסיקים את מצב הניקוי
העצמי לפני השלמתו .תאורת התנור אינה מופעלת במצב זה.
הגדירו את פעולת הניקוי העצמי בשילוב עם תכונת השהיית
ההתחלה ,כדי לתכנת את תחילת וסיום פעולת ניקוי התנור
בזמן שאתם ישנים .עיינו בסעיף "תכונת השהיית התחלה".
הערה חשובה :בתנור כפול ,רק תא אחד יכול להיות במצב ניקוי
עצמי בו בעת ,ולא ניתן להשתמש בתא האחר לבישול .המילה
' 'OPPמוצגת בכפתור בקרת התנור כשמנסים להפעיל את התא
השני.
הערה חשובה :הסירו את כל מדפי התנור ואת מסילות המדפים
לפני תחילת השימוש במצב הניקוי העצמי .אביזרים הנותרים
בתנור במהלך תכונה עלולים לדהות .עיינו בסעיף "מדפי התנור
ומסילות המדפים".
הערה חשובה :לעולם אל תשתמשו בתכשירי ניקוי לתנורים .אין
בהם צורך בתנור עם מצב ניקוי עצמי.

ייתכן ותשמעו רעש התבקעות או פיצוח במהלך פעולת הניקוי
העצמי .רעשים רגילים אלו נגרמים מהתרחבות והתכווצות של
משטחי מתכת במהלך החימום והקירור של התנור .תוכלו
להבחין מדי פעם בהתלקחות קצרה של שאריות לכלוך ,בהתאם
לרמת הלכלוך שבתוך התנור .זאת תופעה רגילה.
הערה חשובה :התנור עשוי לפלוט עשן וריח במהלך מחזור ניקוי
העצמי הראשון .זאת תופעה רגילה הנגרמת משריפת שאריות
שומנים שנותרו מתהליך הייצור.

זהירות
אל תשתמשו בתכשירי ניקוי מסחריים לתנורים ,ואל תצפו את
דפנות התנור בציפויי מגן כלשהם על או מסביב לחלק כלשהו
של התנור.

זהירות
אטם התנור חשוב להבטחת אטימה טובה .אל תנקו את
האטם ביד ,אל תשפשפו אותו ,אל תנקבו ,ואל תסירו אותו.

זהירות
לעולם אל תנגבו משטח פורצלן במטלית לחה .פעולה זו
עלולה לגרום לסדקים או שברים )סימנים זעירים דמויי שיער(.
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תפעול התנור
מצב ניקוי עצמי
המלצות

לניקוי מוצלח

הגדרת הבקרים

במצב ניקוי עצמי:

מצב ניקוי עצמי  4שעות:

 הוציאו את מדפי התנור והסירו את מסילות המדפים מתוך
התנור לפני השימוש במצב ניקוי עצמי .אביזרים אלו עלולים
לדהות אם הם נשארים בתנור בעת פעולת הניקוי העצמי.

 (1לחצו על סמל הלהבה בחזית לוח הבקרה הנסתר ,לפתיחתו.

 הוציאו מגשי צלייה וכל כלי אחר המאוחסן בתוך התנור.
 הסירו מהתנור שאריות ושומנים ממזון שגלש ,לפני הפעלת
הניקוי העצמי.
 מוצרי מזון בעלי תכולת סוכר גבוהה או מוצרי מזון חומציים,
כגון מיץ פירות ,חלב ועגבניות ,עלולים לגרום להיווצרות
כתמים שלא ניתן להסירם .נגבו מיד במטלית או הסירו עם
מגרד תער לפני השימוש במצב הניקוי העצמי.
 השתמשו במצב זה לעתים תכופות ככל שנדרש .אל תמתינו
עד להצטברות כמות גדולה של לכלוך.
 השתמשו באפשרות הניקוי העצמי של  3שעות לניקוי קל.
 השתמשו במטלית לחה או במגבת נייר לניגוב כל שאריות
האפר לאחר סיום מצב הניקוי העצמי והתקררות התנור.
 ייתכן ויישמע רעש התבקעות או פיצוח במהלך פעולת התנור.
רעשים רגילים אלו נגרמים מהתרחבות והתכווצות של משטחי
מתכת במהלך החימום והקירור של התנור.

אזהרה
המשטחים החיצוניים מתחממים יותר מהרגיל בעת פעולת
הניקוי העצמי .לכן ,הרחיקו ילדים מהתנור בעת פעולת הניקוי
העצמי.

 (2הוציאו את מדפי התנור והסירו את מסילות המדפים מתוך
התנור לפני השימוש במצב הניקוי העצמי.
 (3סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  .CLEANהתנור
מכוון אוטומטית למצב ניקוי אוטומטי במשך  4שעות במהלכן
הוא יבצע ניקוי עצמי במשך  3שעות ויתקרר במשך שעה אחת.
 (4געו במקש  ENTERבלוח הבקרה הנסתר או סובבו את מסגרת
כפתור בקרת התנור לכל כיוון שהוא עד שהמילה ' 'clnמוצגת
בכפתור בקרת התנור ,להתחלת מצב הניקוי העצמי .הדלת
ננעלת אוטומטית בזמן הניקוי והנעילה משתחררת
כשטמפרטורת החלל הפנימי של התנור יורדת מתחת ל-
.150°C
 (5סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFליציאה
ממצב זה.
מצב ניקוי עצמי  3שעות:
 (1סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב .CLEAN
 (2געו במקש  COOK TIMEוגעו ממושכות במקש ▼ עד שהחיווי
 3:00מוצג .התנור מכוון אוטומטית למצב ניקוי אוטומטי במשך 3
שעות במהלכן הוא יבצע ניקוי עצמי במשך  2שעות ויתקרר
במשך שעה אחת.
 (3געו פעמיים במקש  ENTERלהתחלת מחזור הניקוי העצמי.
 (4סובבו את מסגרת כפתור בקרת התנור למצב  ,OFFלהפסקת
מחזור הניקוי העצמי .הדלת נשארת נעולה עד שהתנור מגיע
לטמפרטורה בטוחה.
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טיפול בתנור
החלפת נורת התאורה
אזהרה
נתקו את התנור מרשת החשמל לפני תחילת הפעולות
להחלפת נורת התאורה.
הערה חשובה :אפשרו לתנור להתקרר היטב לפני החלפת
הנורה.
נורת התאורה שבתנור היא נורת הלוגן בהספק של  20וואט .יש
להסירו את מסילות המדפים על מנת לגשת לנורת התאורה.
הצמידו כרית חמה לדופן התנור ,להסרת נורת התאורה.
השתמשו במברג עם ראש שטוח ולחצו את המברג המונח על
הכרית חמה מתחת לקצה כיסוי התאורה .היזהרו שלא לשרוט
את משטח הפורצלן .סובבו את המברג ושחררו בעדינות את
קצה כיסוי התאורה מדופן התנור והסירו אותו .השתמשו במגבת
נייר כדי להוציא את הנורה מתוך בית הנורה.
הימנעו ממגע ישיר עם הנורה החלופית בעת החלפת נורת
התאורה של התנור .השתמשו במגבת נייר כדי לאחוז את
הנורה החדשה ולמנוע מהשומן שבטביעות האצבע לבוא במגע
עם הנורה .טביעות האצבע עלולות לשרוף את הנורה בעת
השימוש הראשון .הכניסו את הנורה לתוך המחבר וודאו שהיא
ננעלה היטב במקומה .הרכיבו חזרה את כיסוי התאורה ואת
מסילות המדפים .חברו את התנור חזרה לרשת החשמל ,וכוונו
את השעון.

זהירות
נקטו בכל אמצעי הזהירות בעת הטיפול בנורת התאורה.
נורות הלוגן מתחממות במהירות והחלקים הפנימיים עשויים
להישאר חמים.

בחירת כלי בישול
מומלץ להשתמש בכלי בישול במשקל בינוני עד כבד ,להשגת
התוצאות המיטביות .על הסירים להיות בעלי תחתיות שטוחות,
ידיות מתכת ומכסה מתאים .חפשו אחר סירים העשויים חומרים
בעלי דרגת הולכת חום טובה ,כגון אלומיניום ונחושת .פעלו
בהתאם לקווים המנחים הבאים בעת בחירת כלי בישול:
 העדיפו סירים בעלי דפנות גבוהות על פני סירים בעלי
תחתיות רחבות ודפנות נמוכות ,למניעת גלישת מזון.
 כסו את הסירים במהלך הבישול לשיפור יעילות הבישול .מים
רותחים מהר יותר ,תוך שימוש בפחות גז ,והמטבח נשאר קר
יותר.
 בחרו דרגת להבה נמוכה יותר בעת שימוש בסירים עשויים
ברזל יצוק ,פלדה מצופה אמייל או זכוכית קרמית ,או סירים
המצופים בציפוי למניעת הידבקות מזון .חום גבוה עלול ליצור
אזורים חמים ,לחרוך את המזון ,או לשרוף אותו.
 אין להשתמש בסירים בעלי תחתיות גדולות במיוחד החורגים
מעבר למשטח הכיריים .החום הרב בבישול בעוצמת בישול
גבוהה עלול להילכד מתחת לסיר ולגרום נזק בלתי הפיך
לגימור משטח הכיריים.
 השתמשו במבערים הקדמיים לסירים גדולים יותר ,להקלה על
תהליך הבישול.
 השתמשו בווק בעל תחתית שטוחה.
 השתמשו בכלי אפייה מסחריים או מאיכות טובה .השתמשו
בתבנית בגודל המומלץ במתכון ,להשגת התוצאות המיטביות.
 הגודל האופטימאלי של תבנית האפייה הוא  356מ"מ 406 x
מ"מ עבור דגמי ה 762-וה 914-מ"מ ו 229-מ"מ  330 xמ"מ
עבור דגם ה 457-מ"מ .אפשרו מרווח של  25מ"מ לפחות בין
קצה סיר הבישול ודפנות התנור.
 הגודל ,הצורה והגימור של כלי האפייה משפיעים על זמן
האפייה .מזון המונח בכלי אפייה מבודדים מתבשל לאט יותר.
מזון המבושל בסירי מתכת כהים מתבשל מעט מהר יותר
מאשר מזון המבושל בסירים מבריקים.
 סיר עם ציפוי כהה למניעת הידבקות משחים מהר יותר מאשר
ציפוי בהיר למניעת הידבקות.

החלפת נורת התאורה.
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טיפול בתנור
המלצות לטיפול
המלצות לניקוי הכיריים

משטחי נירוסטה חיצוניים

 המתינו עד שהמשטחים יתקררו לפני הניקוי.

משטחי התנור החיצוניים ,עגלה ופס קישוט

 נגבו מזון שגלש ונתזי מזון עם היווצרותם ומיד לאחר
שהכיריים התקררו ,להשגת התוצאות הטובות ביותר .שאריות
המזון עלולות לפגוע בגימור הכיריים או להכתים אותו
כשמאפשרים להן להתבשל.

 אל תשתמשו בתכשירי ניקוי שוחקים ,השורטים את משטחי
הנירוסטה .מלח ונוזלי בישול אחרים עלולים להכתים את
המשטח .נגבו מיד נתזים אלה.

 השתמשו בתרסיס להסרת שומן לניקוי טביעות אצבע וכתמי
שומן .התיזו על מטלית ונגבו את המשטח .ייבשו מיד למניעת
כתמי מריחה .השתמשו בתמיסת מים וחומץ לבן להסרת
כתמי אבנית.
 סדקו את ההנחיות על גבי חומר הניקוי במקרה של ספק.
בדקו האם החומר בטוח לשימוש באמצעות מריחת/התזת
כמות קטנה על משטח נסתר.
 היזהרו בעת שימוש בתרסיסי ניקוי .חלקם כוללים מרכיבים
צורבים העלולים לפגוע בחלקים ובמשטחים סמוכים .הגנו על
החלקים הסמוכים באמצעות עטיפתם למניעת נזק כתוצאה
מריסוס יתר.

 השתמשו בתרסיס להסרת שומן לניקוי טביעות אצבע וכתמי
שומן .התיזו על מטלית ונגבו את המשטח .ייבשו מיד למניעת
כתמי מריחה .השתמשו בתמיסת מים וחומץ לבן להסרת
כתמי אבנית.
 השתמשו לניקוי כללי במטלית רכה ונטולת סיבים ,כדי למרוח
תכשיר שאינו שוחק לניקוי נירוסטה .כדי להדגיש את הברק
הטבעי ,נגבו קלות את המשטחים עם מטלית לחה מסיבי
מיקרו )מיקרופייבר( ,ולאחר מכן עם ג'ילדה יבשה .יש לבצע
את כל פעולות הניקוי בכיוון המרקם המובע על משטחי
הנירוסטה .התוצאות הטובות ביותר מושגות במגע רציף של
הבד עם המשטחים המתכתיים.

 אל תרססו ישירות על כפתורי הבקרה או המצתים.
 עיינו בהמלצות הספציפיות בעמודים הבאים ,לטיפול במשטחי
ובחלקי התנור.
 עיינו בעמודים  21-17להוראות טיפול ספציפיות ברשת
הצלייה ,במשטח הצלייה ובמשטח החימום הצרפתי.
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טיפול בתנור
המלצות לטיפול
ניקוי כללי
מגש קליטת הנוזלים של המבער.
 אל תשתמשו בתכשירי ניקוי שוחקים ,השורטים את משטחי
האמייל פורצלן .השתמשו במטלית נקייה או ספוג ונגבו את
המשטח בתמיסת מים פושרים וסבון כלים .שטפו וייבשו מיד.
תושבות לסירים.
 הסירו את התושבות לסירים ונקו עם תכשיר ניקוי שאינו שוחק
כגון תמיסת סבון כלים נוזלי ומים חמים ,או תערובת סודה
לשתייה ומים .אל תטבלו את התושבות במים .ניתן להשתמש
בתרסיסים להסרת שומן ובתכשירי ניקוי שוחקים קלות.
מכסי המבערים.
 שטפו במים פושרים ובסבון כלים או בתכשירי ניקוי שוחקים
קלות .שטפו וייבשו.
מצתים
 שמרו יבשים; לעולם אל תתיזו מים או תרסיס ניקוי ישירות על
המצת .הימנעו ממגע במצת בעת ניקוי המבערים.
כפתורי הבקרה והמסגרות.

חלל התנור.
 לעולם אל תנגבו משטח אמייל פורצלן חם או חם מאד בספוג
לח :פעולה זו עלולה לגרום לסדקים או שברים )סימנים זעירים
דמויי שיער(.
 לאחר שהמשטח התקרר ,הסירו מיד כתמי גלישת מזון .אל
תאפשרו לשאריות מזון עם תכולת סוכר גבוהה או תוכן חומצי,
כגון חלב ,עגבניות ,כרוב כבוש ,מיצי פירות או תערובות למילוי
עוגות ,להישאר על משטחי אמייל הפורצלן .אי הסרת שאריות
מזון אלה עלולה לגרום להיווצרות כתמים שלא ניתן יהיה
להסירם .בעת ניקוי ידני של כתם ,השתמשו רק בתכשירי ניקוי
שאינם שוחקים או שורטים.
 ניתן להשתמש במצב ניקוי עצמי.
מדפים ומסילות המדפים.
 לפני השימוש במצב ניקוי עצמי ,הוציאו מגשים והסירו את
מסילות המדפים אם אביזרים אלו נותרו בתנור במהלך הניקוי
העצמי ,הגוון שלהם עלול לדהות .נקו בתכשיר ניקוי שוחק
קלות.
חלון דלת התנור.
 לאחר שהחלון התקרר ,השתמשו בסכין גילוח ובתרסיס ניקוי
חלונות כדי להסיר בעדינות שאריות מזון אפויות.

 נגבו את כפתורי הבקרה והמסגרות במטלית לחה ותמיסת
מים וסבון כלים; שטפו וייבשו .אל תטבלו במים את כפתורי
הבקרה או המסגרות ואל תשתמשו בתכשירי ניקוי שוחקים,
הם שורטים את הגימור ומסירים את הסימנים הגרפיים .אל
תדיחו אותם במדיח.

 אין לנקות ידנית ,לנקב או להסיר את אטם התנור .פעולה זו
עלולה למנוע אטימה חזקה של אטם הדלת.

לוח הבקרה.

מגש הצלייה

 השתמשו בתרסיס להסרת שומן לניקוי טביעות אצבע וכתמי
מזון .התיזו על מטלית ונגבו את לוח הבקרה .אל תתיזו
ישירות סביב ברזי המבערים על לוח הבקרה.

 הניחו את החלק העליון בתוך כיור כשהוא מונח על גבי מגבות
מטבח בעודו מעט חם .שפכו מים חמים מאוד על המגבות כדי
לאפשר לאדים לרכך שאריות מזון שהתבשלו .נקו את
החלקים העליון והתחתון בתמיסת מים חמים וחומר ניקוי
עדין .שטפו וייבשו.
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אטם התנור.

מדריך הבישול של
מדריך בישול
מאפים
מזון
לחם
ביסקוויטים*
)מספר מגשים(
מקלות קינמון
)מספר מגשים(
מקלות אפויים
)מספר מגשים(
לחם שמרים**
כדור שמרים**
לחם תירס
לחמים מהירים )אחד או יותר(
עוגות
עוגת מזון מלאכים
עוגת בנדט
עוגות בחושות
)מספר מגשים(
קאפקייק'ס
)מספר מגשים(
עוגיות
חומיות )בראוני'ז(
)מספר מגשים(
סוכר
)מספר מגשים(
שוקולד צ'יפס
)מספר מגשים(
מאפינ'ס
מאפינ'ס
)מגש בודד(
)מספר מגשים(
פשטידות
ממולאות
קפואות
מרנג לימון
דלעת
בורקס
מאפים אחרים
לחמניות )מגש בודד(
)מספר מגשים(
פחזניות ללא מילוי
)מגש בודד או מספר מגשים(
פחזניות
פודינג

מצב בישול

טמפרטורת התנור

מפלס המדף

זמן בישול

אפייה
הולכת חום
אפייה
הולכת חום
אפייה
הולכת חום
הולכת חום
אבן אפייה
הולכת חום
הולכת חום

230°C
220°C
175°C
165°C
175°C
165°C
165°C
205°C
190°C
165°C

4
 2ו 5-א  4 ,2ו6-
4
 2ו5-
4
 2ו5-
4
1
4
 3או  2ו5-

 8-10דקות
 8-10דקות
 20-25דקות
 20-25דקות
 20-25דקות
 15-20דקות
 25-30דקות
 10-15דקות
 20-25דקות
 40-45דקות

אפייה
הולכת חום
אפייה
הולכת חום
אפייה
הולכת חום

175°C
165°C
175°C
165°C
175°C
165°C

2
4
4
 2ו5-
4
 2ו5-

 37-45דקות
 40-45דקות
 30-40דקות
 20-25דקות
 20-25דקות
 18-23דקות

אפייה
הולכת חום
אפייה
הולכת חום
אפייה
הולכת חום

175°C
165°C
175°C
165°C
190°C
175°C

4
 2ו5-
4
 2ו 5-או  4 ,2ו6-
4
 2ו 5-או  4 ,2ו6-

 20-25דקות
 15-20דקות
 8-12דקות
 8-12דקות
 8-12דקות
 8-9דקות

אפייה
הולכת חום
הולכת חום

205°C
190°C
190°C

4
4
 2ו5-

 15-20דקות
 10-15דקות
 10-15דקות

אפייה בהולכת חום
אפייה בהולכת חום
גריל
אפייה בהולכת חום
אפייה בהולכת חום

190°C
190°C
נמוך )(3
220°C /165°C
220°C

4
4
4
4
4

 40-45דקות
 50-55דקות
 21-22דקות
 15דקות /שעה אחת
 10-12דקות

אפייה
הולכת חום
אפייה
הולכת חום
הולכת חום
אפייה

175°C /230°C
175°C /230°C
205°C
190°C
205°C
175°C

4
 2ו5-
4
 4או  4 ,2ו6-
 4או  4 ,2ו6-
4

 20 /15דקות
 20 /15דקות
 10-12דקות
 10-12דקות
 30-35דקות
 35-40דקות

* פעלו בהתאם להוראות על גבי אריזות ביסקוויטים קפואים ** .טמפרטורה פנימית של  .90-95°Cטבלה זו היא מדריך בלבד; פעלו
קודם בהתאם להוראות על גבי האריזה או המתכון .זמני הבישול שונים בדגם  457מ"מ.
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מדריך הבישול של
מדריך בישול
בשרים
מזון

מצב בישול

טמפרטורת התנור

מפלס המדף

זמן בישול

מידת עשייה
וטמפרטורה
פנימית

בקר
צלי מפרקת,
 0.9-1.8ק"ג
קציצות בקר טחון
צלי ורד הצלע,
 1.8-2.7ק"ג
צלי סטייק ראמפ,
 1.8-2.7ק"ג
צלי שייטל,
 1.3-2.3ק"ג
סטייקים,
בעובי  38מ"מ
סטייקים,
בעובי  25מ"מ
פילה מותנית,
 0.9-1.3ק"ג
עוף
עוף ,חזה עם עצם
עוף ,חזה ללא עצם
עוף ,רבעים
עוף ,ירכיים

גריל בהולכת חום

גבוהה )(1

5

 20-25דקות

נא )(60°C

גריל

גבוהה )(1

5

 12-15דקות

נא )(60°C

צלייה בהולכת חום

165°C

3

 20-25דקות
ל 450-גרם

נא )(60°C

גריל בהולכת חום
גריל
גריל בהולכת חום
גריל בהולכת חום

בינונית )(2
בינונית )(2
בינונית )(2
בינונית )(2

5
6
5
5

עוף ,שלם

צלייה בהולכת חום

165°C

3

חזה הודו ,שלם

צלייה בהולכת חום

150°C

2

הודו ,נתחים

גריל בהולכת חום

בינונית )(2

4

הודו ,שלם

צלייה בהולכת חום

165°C

1

פרגיות
פרגיות

צלייה בהולכת חום
צלייה

165°C
175°C

3
3

ברווז 2.3-3.2 ,ק"ג

צלייה בהולכת חום

165°C

3

אווז 3.6-4.5 ,ק"ג

צלייה בהולכת חום

165°C

2

כבש
צלעות,
בעובי  19מ"מ
צלעות,
בעובי  19מ"מ
רגליים,
 1.8-2.7ק"ג
כתר צלעות כבש

צלייה בהולכת חום

165°C

3

גריל

גבוהה )(1

6

צלייה בהולכת חום

165°C

3

צלייה בהולכת חום

165°C

3

צלייה בהולכת חום

165°C

3

 20-25דקות
ל 450-גרם
10-12
 25-30דקות
ל 450-גרם
 30-35דקות
ל 450-גרם
 30-35דקות
ל 450-גרם

 20-25דקות
 10-15דקות
 30-35דקות
 20-25דקות
 18-20דקות
ל 450-גרם
 12-15דקות
ל 450-גרם
 40-45דקות
 11-14דקות
ל 450-גרם
 28-33דקות
 28-33דקות
 18-20דקות
ל 450-גרם
 18-20דקות
ל 450-גרם

בינוני )(70°C
בינוני )(65°C
נא )(60°C
נא )(60°C
נא )(60°C

עשוי היטב )(75°C
עשוי היטב )(75°C
 80°Cבירכיים
עשוי היטב )(80°C
 80°Cבירכיים
 75°Cבחזה
 80°Cבירכיים
 80°Cבירכיים
 80°Cבירכיים
 80°Cבירכיים
 80°Cבירכיים
 80°Cבירכיים

גריל

גבוהה )(1

5

 8-10דקות

בינוני-נא )(65°C

גריל

גבוהה )(1

5

 11-12דקות

בינוני )(70°C

צלייה בהולכת חום

165°C

3

צלייה בהולכת חום

165°C

1

 20-25דקות
ל 450-גרם
 15-18דקות
ל 450-גרם

בינוני-נא )(65°C
בינוני-נא )(65°C

מנות בשר אחרות
צלי עגל,
 30-35דקות
3
150°C
צלייה בהולכת חום
בינוני-נא )(60°C
 0.9-1.4ק"ג
ל 450-גרם
70°C
 50-60דקות
3
165°C
צלייה בהולכת חום
קציצות בשר
בינוני )(70°C
 8-10דקות
5
בינונית )(2
גריל
נקניקיות
לא ניתן להשתמש בחיישן הטמפרטורה במצבי הבישול גריל או גריל בהולכת חום ,השתמשו בתרמומטר לבשר למדידת הטמפרטורות
הפנימיות .טבלה זו היא מדריך בלבד; פעלו קודם בהתאם להוראות על גבי האריזה או המתכון.
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מדריך הבישול של
מדריך בישול
מנות פתיחה ושונות
מזון
מנות פתיחה
קלצונה
קיש
סופלה
פיצה
קפואה
תוצרת בית
דגים
פילה ,בעובי  13מ"מ
פילה ,בעובי  25מ"מ
פרידה
סלמון ,בעובי  13מ"מ
דג חרב ,בעובי  38מ"מ
ירקות
תפו"א
בטטות
דלעת ערמונים
דלעת ערמונים
מנות אחרות
דג אלסקה אפוי
פיצה בגט

מצב בישול

טמפרטורת התנור

מפלס המדף

זמן בישול

אבן אפייה
אפייה
)לא מומלץ להשתמש
בהולכת חום(
אפייה

205°C

1

 9-10דקות

190°C

4

 40-50דקות

190°C

4

 35-40דקות

אבן אפייה

205°C
230°C

1
1

 8-14דקות
 10-13דקות

גריל
צלייה בהולכת חום
גריל
גריל
גריל

בינונית )(2
בינונית )(2
בינונית )(2
בינונית )(2
בינונית )(2

6
6
6
6
6

 5-7דקות
 12-17דקות
 5-7דקות
 12-15דקות
 10-12דקות

אפייה
אפייה
הולכת חום
אפייה

205°C
205°C
175°C
190°C

3
3
3
3

 45-60דקות
 40-50דקות
 40-45דקות
 50-55דקות

נמוכה )(3
בינונית )(2

4
5

 5-7דקות
 2-3דקות

גריל
גריל
צלייה או צלייה
 3-3.5דקות
5
בינונית )(2
לחם שום ,בעובי  25מ"מ
בהולכת חום
 2דקות
6
בינונית )(2
צלייה
טוסט ,בעובי  13מ"מ
לא ניתן להשתמש בחיישן הטמפרטורה במצבי הבישול גריל או גריל בהולכת חום ,השתמשו בתרמומטר לבשר למדידת הטמפרטורות
הפנימיות .טבלה זו היא מדריך בלבד; פעלו קודם בהתאם להוראות על גבי האריזה או המתכון.
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מדריך לאיתור תקלות
איתור תקלות
אנא עיינו במדריך הבא לפני הפנייה למוקד שירות התיקונים
)עיינו ברשימה שבגב החוברת( או לנקודת המכירה בה רכשתם
את המוצר ,כשהתנור אינו פועל כשורה .פעולה זו תחסוך לכם
זמן וטרחה ותסייע לכם למנוע הוצאה כספית בגין הזמנת טכנאי.
התנור אינו פועל.

המזון רותח או נשרף יותר בחלק מסוים של הסיר.
 הסיר אינו ממורכז מעל המבער שתחתית הסיר אינה מונחת
באופן שטוח על התושבת לסירים.
 הסיר אינו מוליך חום באופן אחיד.
המים אינם מגיעים לרתיחה מהר מספיק.
 כסו את הסיר להשגת התוצאות הטובות ביותר של עוצמת
הבישול הגבוהה.

 בדקו את הנתיך או את המפסק של קו החשמל המזין את
המוצר בלוח החשמל הביתי ,כדי לוודא שקו החשמל תקין.
הפסקת חשמל עשויה אף היא לגרום לשיבושים בפעולת
המוצר.

דרגת הרתחה מוקדמת )סימר( אינה שומרת על טמפרטורה
קבועה.

 לא מוזן חשמל לתנור .דאגו לבדיקת תקינות הארקת השקע
ע"י חשמלאי מוסמך.

 מוצרי מזון עדינים עשויים להצריך דרגת הרתחה מוקדמת
נמוכה יותר למניעת צריבתם.

להבת המבער אינה בוערת באחידות.

המזון מתבשל לאט יותר בטיגון קל.

 התאימו את מכסה המבער של מכלול המבער האטום הדו-
שכבתי ,כמתואר בעמוד .12

 הוספתם כמות גדולה מדי של מזון בבת אחת; טגנו קלות
במנות קטנות.

המבער אינו מוצת.

 נתחי המזון גדולים מדי או שטמפרטורת המזון נמוכה מהרגיל.

 המצת לח .הניחו לו להתייבש לחלוטין.

טמפרטורת התנור חמה מדי.

המבערים כבים מאליהם בעת שימוש ביותר מסיר אחד בו
זמנית.

 המזון מבושל בכלי זכוכית ,בכלי מזכוכית קרמית ,או שהכלי
ממתכת כהה השומרת את החום יותר מכלי מבריק.

 בעירת גז טובה מצריכה זרימת אוויר המתאימה לשמירה על
הלהבה .שימוש בשני סירים גדולים מאוד בו זמנית מגביל את
תנועת האוויר.

 טמפרטורת התנור חמה מדי או שמגש האפייה גדול מדי
למתכון.

 קוטר הסיר גדול מדי או שתחתית הסיר עקומה.

טמפרטורת התנור אינה חמה מספיק.

המזון הרותח גולש מעבר לסיר ולתוך מגש קליטת הנוזלים
של המבער.

 לא בוצע חימום מוקדם מלא של התנור.

 עוצמת הבישול גבוהה מדי או שהסיר קטן מדי לתכולתו.

 הדלת נפתחה לעתים קרובות מדי או שהושארה פתוחה לזמן
ממושך מדי.
 כלי הבישול קטן מדי למתכון.
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מדריך לאיתור תקלות
איתור תקלות
המזון אינו מושחם באופן אחיד.
 כלי הבישול גדול מדי ואינו מאפשר תנועת טובה של האוויר
החם או שמונחים כלים רבים מדי על המדף.
נוצר עשן רב בעת הגריל.
 לא השתמשתם במגש הגריל העשוי משני חלקים.
 הסירו מיד שומנים עודפים.
אוויר חם נפלט לתוך החדר לאחר כיבוי התנור.
 פליטת אוויר חם היא פעולה רגילה של התנור כדי לשמור
ולקרר את טמפרטורת התנור ,והיא כבית אוטומטית כאשר
התנור מתקרר לטמפרטורה בטוחה.
המילה  PROBEמהבהבת בתצוגה בעת השימוש בחיישן
הטמפרטורה.
 כבו את התנור ,הכניסו את תקע החיישן לשקע בדופן התנור
עד שינעל למקומו בנקישה .אפסו את הטמפרטורה ואת חיישן
הטמפרטורה.
משטח הצלייה או משטח החימום הצרפתי משמיעים נקישות
)'קליקים'( באופן קבוע.
נורית חיווי התרמוסטט מאירה ושסתום הגז נפתח
כשהתרמוסטט מופעל .תשמעו סדרת ניצוצות כשהתרמוסטט
בודק נוכחות להבה .השסתום נסגר כשהמצת אינו מזהה נוכחות
להבה ויש השהייה לפני ניסיון להצית מחדש .פעולה זו
מתרחשת שלוש פעמים ואספקת הגז נפסקת זמנית לאחר
הניסיון הכושל השלישי להצית את המבער ,על מנת לאפשר לגז
הנפלט להתנדף לפני ניסיון להצית את המבער מחדש.
פנו למוקד שירות התיקונים כשמשטח הצלייה או משטח
החימום הצרפתי אינם נדלקים.
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שירות לאחר המכירה
מידע לגבי השירות
בעת בקשת מידע ,ספרות ,חלקי חילוף או שירות ,מסרו את
מספר הדגם ואת המספר הסידורי של התנור שלכם .שני
המספרים הרשומים על תווית הנתונים הממוקמת מתחת ללוח
הבקרה )עיינו באיור המתאים שבעמוד .(5
העתיקו את הפרטים שעל גבי תווית הנתונים לכול צורך בשימוש
עתידי.
מספר הדגם__________________________________
המספר הסידורי_______________________________
תאריך ההתקנה_______________________________
מספר הטלפון של מרכז התמיכה
של המטבח הדיגיטלי____________________________
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לפני הפנייה לשירות התיקונים
לפני הפנייה למוקד שירות התיקונים )עיינו ברשימה שבגב
החוברת( או לנקודת המכירה בה רכשתם את המוצר ,אנא עיינו
בסעיף "איתור תקלות" שבעמוד הקודם.
בדקו את הנתיך או את המפסק של קו החשמל המזין את המוצר
בלוח החשמל הביתי ,כדי לוודא שקו החשמל תקין.
הפסקת חשמל עשויה אף היא לגרום לשיבושים בפעולת המוצר.

רשימות אישיות
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רשימות אישיות
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רשימות אישיות
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