כיריים קרמיים
הוראות שימוש ,טיפול והתקנה

לקוחות נכבדים,
אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת המטבח הדיגיטלי.
בכיריים הקרמיים החדישים והיוקרתיים מתוצרת
המיובאים על-ידי חברת המטבח הדיגיטלי ,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 הכיריים הקרמיים ואנו
משוכנעים כי תפיקו הנאה מושלמת וכי תהיו שבעי רצון מביצועיהם
ואמינותם.
חוברת זו ,מספקת מידע מדויק באשר להפעלת הכיריים הקרמיים.

באיחולי הנאה והצלחה
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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
מתריע 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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הכיריים הקרמים
אנו מודים לכם
הרכישה של הכיריים הקרמיים של
מעידה על החשיבות שאתם
מייחסים לאיכות והביצועים של ציוד
הבישול שלכם .אנחנו מבינים חשיבות זו
ולכן תכננו ובנינו את הכריים 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 בכיריים הקרמיים של
.
אנו מעריכים את בחירתכם במוצר זה
ונקבל מכם בברכה
מתוצרת
כל הצעה או הערות .כדי לשתף אותנו
בדעותיכם ,אנא בקרו באתר האינטרנט
שלנו.www.wolfappliance.com :
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הוראות בטיחות
מה לעשות
 הערה חשובה :קראו את כל הוראות
הבטיחות לפני השימוש בכיריים אלו.
 קראו מידע בטיחותי זה בעיון רב לפני
השימוש הכיריים החדשים שלכם כדי
להפחית סכנת דליקה ,התחשמלות ,או
פציעה.

 השתמשו תמיד במחזיקי סירים יבשים
בעת הסרת סירים מהכיריים .מחזיקי
סירים רטובים או לחים יכול לגרום
לכוויות מאדים חמים .אל תאפשרו
למחזיקי הסירים לבוא במגע עם גופי
החימום החמים.
 בחרו כלי בישול בגודל מתאים ,העשוי
מחומר ומבנה נכון לסוג הבישול
המסוים המבוצע .כיריים אלו מצוידים
באזור בישול אחד או יותר בגדלים
שונים.

 ודאו קיום התקנה ושירות נאותים.
כיריים אלו חייבים להיות מותקנים
ומוארקים על ידי טכנאי מורשה ומיומן.
בקשו מהמתקין שיראה לכם היכן נמצא
ממוקם מפסק הניתוק של הכיריים
מרשת החשמל ,או הנתיך בלוח החשמל  הקפידו תמיד לסובב את ידיות הסירים
כלפי פנים כדי שלא יעברו מעל אזורי
הדירתי המזין את קו החשמל של
עבודה סמוכים ,אזורי בישול או קצוות
הכיריים.
הכיריים ,כדי להפחית סכנת כוויות,
 לבשו בגדים מתאימים .לעולם אל
התלקחות חומרים דליקים וגלישה,
תאפשרו לבגדים רפויים או לחומרים
כתוצאה ממגע לא רצוי עם הסירים .אל
דליקים אחרים לבוא במגע עם המבערים
תסובבו את הידיות לכיוון החדר ,כדי
בעת פעולת הכיריים .האריג עלול
למנוע מהם לספוג חבטות או להתהפך.
להתלקח ולגרום לפגיעה גופנית.
 השתמשו תמיד בדרגת עוצמה שמונה
או פחות על גוף החימום המקשר בעת
בישול על מחבת הצלייה .הגדרת
דרגות עוצמה גבוהות יותר לאחר חימום
מוקדם של  5דקות בדרגת הספק ,14
עלולות לגרום נזק לכיריים ולכלי הבישול.
למידע נוסף עיינו ב" -אזור חימום מגשר"
בעמוד .19
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הוראות בטיחות
מה לא לעשות











אל תשתמשו בכיריים למטרות חימום  אם משטח הזכוכית נסדק ,כבו מיד את
הכיריים ,ונתקו אותם מרשת החשמל
חיצוניות או חימום החדר.
כדי למנוע סכנת התחשמלות .פנו
בעת השימוש בכיריים ,אל תגעו
למוקד שרות 'ישפאר' ,השירות המורשה
במשטחי הזכוכית הקרמים שמעל או
של
)עיינו ברשימה שבגב
בקרבת אזורי הבישול .משטח הזכוכית
החוברת( כדי שטכנאי מורשה ומיומן יתקן
עשוי להיות חם מספיק כדי לגרום כוויות.
את הכיריים.
אל תשאירו ילדים לבד או ללא השגחה
 אל תאחסנו חומרים דליקים בקרבת
באזור שבו אתם משתמשים בכיריים.
רכיבים חמים ,ואל תאפשרו לשומנים או
לעולם אל תאפשרו לילדים לשבת או
לחומרים דליקים אחרים להצטבר על
לעמוד על חלק כלשהו של הכיריים .אל
הכיריים.
תאפשרו לילדים לשחק בכיריים.
 אל תשתמשו במכשיר ניקוי באדים או
אל תתקנו ואל תחליפו חלק כלשהו של
תנקו את הכיריים כשהם עדיין חמים.
הכיריים ,אלא אם מומלץ על כך במפורש
אם אתם משתמשים בספוג או במטלית
בספרות הנלווית לכיריים .כל פעולות
לחה ,המתינו עד שהכיריים יתקררו
השירות והתחזוקה יבוצעו על ידי שרות
מספיק כדי למנוע כוויות מאדים חמים.
'ישפאר' ,השירות המורשה של
כמו כן ,תכשירי ניקוי מסוימים עלולים
)עיינו ברשימה שבגב
לפלוט אדים רעילים כשהם באים במגע
החוברת(.
אם משטחים חמים.
אל תשתמשו במים כדי לכבות שמן או
למידע נוסף לגבי ניקוי הכיריים ,עיינו
שומנים שהתלקחו .חנקו את הלהבות
בפסקה "ניקוי הכיריים" בעמוד 21
בשמיכה לחה או השתמשו מטף כיבוי
ובפסקה "הטיפול בכיריים" בעמוד .22
כימי רב שימושי או קצף.
 אל תשתמשו במחבת צלייה ,צלי פתוח
לעולם אל תשאירו את הכיריים ללא
או כלי לבישול דגים מעל שני אזורי
השגחה בעת שימוש בדרגת הספק
בישול ,אלא אם מופעל גוף החימום
גבוהה .נוזלים רותחים שגלשו או נתזי
המקשר .סוג בישול זה ללא שימוש בגוף
שומן עלולים להעלות עשן או להתלקח.
החימום המקש ,עלול לפגוע או לסדוק
את הזכוכית .למידע נוסף עיינו ב" -אזור
אזהרה
חימום מגשר" בעמוד .19

אל תאחסנו פריטים העלולים למשוך

 אל תחסמו את פתחי הפליטה או פתחי
את תשומת ליבם של ילדים שינסו
היניקה של המאוורר .מאוורר הקירור
לטפס על או מאחורי הכיריים ועלולים
מופעל באופן אוטומטי כדי לקרר רכיבים
להיפצע.
פנימיים ,והוא עשוי להמשיך ולפעול גם
לאחר כיבוי הכיריים.
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תכונות הכיריים הקרמים
כיריים קרמים ממוסגרים
 מצב נעילה  -נועל את הכיריים כך שלא
ניתן להפעיל אזור בישול כלשהו
דגם ICBCT15E

 כיבוי אוניברסלי -המכבה את כל אזורי
הבישול
 טיימר ספירה לאחור בתחום שבין  1ל-
 99דקות עם עוצמת צליל ותדר
מתכווננים
 הצהרת תאימות CE

דגם ICBCT30E

דגם ICBCT36E
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עיטור נירוסטה קלאסי
משטח זכוכית קרמית שחור קל לניקוי
שחור עמיד בשריטות ,כתמים ,חבטות
וחום ,שקוף למחצה המאפשר לכם לראות
את הזוהר של גופי החימום הלוהטים
גופי חימום פעימות בתדר גבוה לשיפור
ביצועי הבישול והבקרה
מגביל טמפרטורה המבטיח כי לעולם
לא תהיה חריגה מטמפרטורת הפעולה
של הזכוכית הקרמית
בקרי מגע מוארים עם תאורת בקרה
מדורגת
הגדרת שמירת רתיחה אמיתית בכל
אזורי הבישול
הגדרת המסה באזור בישול אחד
חיווי חום שיורי מואר בלוח הבקרה

כיריים אלו מאושרים על ידי וועדת
הכשרות האמריקאית  K-Starכדי
לעמוד בדרישות ההלכתיות
הקפדניות ביותר יחד עם הנחיות
מפורטות שאותן תוכלו למצוא
באתר www.star-k.org

תכונות הכיריים הקרמים
דגם ICBCT15E
כיריים קרמים ממוסגרים  381מ"מ
 שני גופי חימום עם ארבעה אזורי בישול
 אזור בישול משולש בהספק של:
) 2500W/1800W/900Wמרבי(
 אזור בישול בודד בהספק:
) 1200Wמרבי(
 צריכת הספק כוללת3.7kW :
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תכונות הכיריים הקרמים
דגם ICBCT30E
כיריים קרמים ממוסגרים  762מ"מ
 שלשה גופי חימום עם שבעה אזורי
בישול
 אזור בישול משולש בהספק של:
) 2500W/1800W/900Wמרבי(
 אזור בישול בודד בהספק:
) 1200Wמרבי(
 גוף חימום מגשר (2) 1800W -
גוף חימום בודד עם מקשר 800W
בהספק של) 4400W :מרבי(
 צריכת הספק כוללת8.1kW :
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תכונות הכיריים הקרמים
דגם ICBCT36E
כיריים קרמים ממוסגרים  914מ"מ
 ארבעה גופי חימום עם תשעה אזורי
בישול
 אזור בישול משולש בהספק של:
) 2700W/2200W/1050Wמרבי(
 אזור בישול כפול בהספק של:
) 2200W/700Wמרבי(

כיריים אלו מאושרים על ידי וועדת
הכשרות האמריקאית  K-Starכדי
לעמוד בדרישות ההלכתיות
הקפדניות ביותר יחד עם הנחיות
מפורטות שאותן תוכלו למצוא
באתר www.star-k.org

 אזור בישול בודד בהספק:
) 1200Wמרבי(
 גוף חימום מגשר (2) 1800W -
גוף חימום בודד עם מקשר 800W
בהספק של) 4400W :מרבי(
 צריכת הספק כוללת10.5kW :
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תכונות הכיריים הקרמים
כיריים קרמים לא ממוסגרים
 מצב נעילה  -נועל את הכיריים כך שלא
ניתן להפעיל אזור בישול כלשהו
דגם ICBCT15EU

 כיבוי אוניברסלי -המכבה את כל אזורי
הבישול
 טיימר ספירה לאחור בתחום שבין  1ל-
 99דקות עם עוצמת צליל ותדר
מתכווננים

דגם ICBCT36EU












כיריים המיועדים להתקנה שקועה
המיושרת למפלס העליון של משטח
העבודה או כהתקנה ללא מסגרת
כשהכיריים מונחים על פני השטח
העליונים של משטח העבודה
משטח זכוכית קרמית שחור קל לניקוי
שחור עמיד בשריטות ,כתמים ,חבטות
וחום ,שקוף למחצה המאפשר לכם לראות
את הזוהר של גופי החימום הלוהטים
גופי חימום פעימות בתדר גבוה לשיפור
ביצועי הבישול והבקרה
מגביל טמפרטורה המבטיח כי לעולם
לא תהיה חריגה מטמפרטורת הפעולה
של הזכוכית הקרמית
בקרי מגע מוארים עם תאורת בקרה
מדורגת
הגדרת שמירת רתיחה אמיתית בכל
אזורי הבישול
הגדרת המסה באזור בישול אחד
חיווי חום שיורי מואר בלוח הבקרה
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 הצהרת תאימות CE
כיריים אלו מאושרים על ידי וועדת
הכשרות האמריקאית  K-Starכדי
לעמוד בדרישות ההלכתיות
הקפדניות ביותר יחד עם הנחיות
מפורטות שאותן תוכלו למצוא
באתר www.star-k.org

תכונות הכיריים הקרמים
דגם ICBCT30EU
כיריים קרמים לא ממוסגרים  762מ"מ
 שלשה גופי חימום עם שבעה אזורי
בישול
 אזור בישול משולש בהספק של:
) 2500W/1800W/900Wמרבי(
 אזור בישול בודד בהספק:
) 1200Wמרבי(
 גוף חימום מגשר (2) 1800W -
גוף חימום בודד עם מקשר 800W
בהספק של) 4400W :מרבי(
 צריכת הספק כוללת8.1kW :
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תכונות הכיריים הקרמים
דגם ICBCT36EU
כיריים קרמים ממוסגרים  914מ"מ
 ארבעה גופי חימום עם תשעה אזורי
בישול
 אזור בישול משולש בהספק של:
) 2700W/2200W/1050Wמרבי(
 אזור בישול כפול בהספק של:
) 2200W/700Wמרבי(
 אזור בישול בודד בהספק:
) 1200Wמרבי(
 גוף חימום מגשר (2) 1800W -
גוף חימום בודד עם מקשר 800W
בהספק של) 4400W :מרבי(
 צריכת הספק כוללת10.5kW :
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כיריים אלו מאושרים על ידי וועדת
הכשרות האמריקאית  K-Starכדי
לעמוד בדרישות ההלכתיות
הקפדניות ביותר יחד עם הנחיות
מפורטות שאותן תוכלו למצוא
באתר www.star-k.org

שימוש וטיפול בכיריים הקרמים
פעולת הבקרה

מצבי הפעולה

פועלים
הכיריים הקרמים של
מצב נעילה
באמצעות פעימות בתדר גבוה ,הממתגות
במצב נעילה ,כל פעולות בקרי המגע שעל
את גופי החימום בין אפס הספק לעצמה
לוח הבקרה מושבתות וכל אזורי הבישול
מלאה.
כבויים .נורית חיווי
המוארת
כאשר דרגת החום מוגברת בלוח הבקרה,
בקביעות מחווה שהכיריים נעולים .עיינו באיור
גוף החימום נשאר במלוא העצמה פרקי
שלהלן.
זמן ארוכים יותר ,בעוד פרקי הזמן של אפס  לנעילת לוח הבקרה ,געו במקש
הספק ,יהיו קצרים יותר.
במשך  3שניות .יישמעו  3צלילי "ביפ"
ונורית החיווי
תואר .יחידת
בעת שימוש באזורי בישול כפולים או
הבקרה נמצאת כעת במצב נעילה.
משולשים ,כל חלקי אזורי הבישול יפעלו
 לביטול נעילת לוח הבקרה ,געו במקש
במחזוריות זהה .מטעמי בטיחות ,החלקים
במשך  3שניות .יישמעו  2צלילי
החיצוניים של אזורי הבישול לא ניתנים
"ביפ" ונורית החיווי
תיכבה .יחידת
להפעלה באופן עצמאי בנפרד מהחלק
הבקרה נמצאת כעת במצב המתנה.
המרכזי שלהם.
הערה חשובה :כאשר הכיריים מופעלים
בפעם הראשונה ,או במקרה של הפסקת
לוח בקרי מגע
חשמל למשך יותר מ 5 -שניות ,כברירת
לוח הבקרה של הכיריים הקרמים שלכם
מחדל ,הכיריים עוברים למצב נעילה.
מואר לחיווי חזותי מיידי כשרכיב אחד או
יותר נמצאים בשימוש .לוח הבקרה כולל
מצב המתנה
בקרי מגע עם תאורת בקרה מדורגת.
לאחר ביטול נעילת לוח הבקרה ,כמתואר
האיורים שלהלן מציגים את לוח הבקרה
במצב נעילה ,הבקרה עוברת למצב המתנה,
של דגם .ICBCT36E
בכל
ויהיו זמינים רק מקשי הבקרה
אזורי הבישול ,מקש
ופעולות הטיימר.

מקש הנעילה

בקרי מגע שבלוח הבקרה

בקרת מצב הנעילה
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שימוש וטיפול בכיריים הקרמים
חיווי משטח חם

אתחול ראשוני

כאמצעי בטיחות ,נורית חיווי משטח חם
תואר כאשר טמפרטורת המשטח של כל
אחד מאזורי הבישול עולה מעל .650C
יואר בלוח הבקרה ,והוא יישאר
חיווי
מואר עד שטמפרטורת משטח הכיריים כולו
תרד לרמה בטוחה .גם אם בקרי הכיריים
כבויים ,חיווי זה יתריע על כך שמשטחי
הכיריים עדיין חמים.

לפני הפעלת הכיריים בפעם הראשונה,
אנא קראו את כל המידע המתייחס
השימוש לטיפול.

מאוורר קירור
הכיריים הקרמים מצוידים במאוורר קירור
המופעל באופן אוטומטי כדי לקרר חלקים
פנימיים של הכיריים .המאוורר יכבה לאחר
שהטמפרטורה הפנימית תרד .במהלך
שימוש ממושך ,המאוורר עשוי להמשיך
לפעול גם לאחר כיבוי הכיריים עד
שהטמפרטורה פנימית תרד.

נקו את משטח הכיריים הקרמי כמתואר
בפסקה "ניקוי הכיריים" בעמוד  .21משטח
הכיריים חייב להיות נקי מחומרים זרים
כלשהם ,במיוחד אלה שעלולים להמס
ולהדבק לצמיתות בזכוכית.
במהלך מחזורי השימוש הראשונים
בכיריים הקרמים החדשים שלכם ,אתם
עשויים להריח ריח צריבה קל או להבחין
בעשן קל .שתי תופעות אלו הן תופעות
רגילות בכיריים קרמים חדשים.

זהירות
לפני ההפעלה וודאו שמשטחי הכיריים
נקיים ויבשים.

זהירות
אל תניחו כלי בישול חמים ישירות מעל
לוח הבקרה.

נורית חיווי
משטח חם

חיווי משטח חם
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שימוש וטיפול בכיריים הקרמים
פעולת הכיריים
הערה חשובה :כדי לכבות במהירות את כל
אזורי הבישול ,השתמשו במקש הכיבוי
הכללי
הממוקם בחלק הימני
התחתון של לוח הבקרה .עיינו באיור שלהלן.

גוף חימום בודד וגוף החימום הפנימי
להפעלת אזור חימום ,געו במקש הבקרה
המתאים לאזור הבישול שתרצו
להשתמש בו .פס חיווי דרגת ההספק
.
ההספק
יתחיל להבהב ויציג את מצב חצי
אזור בישול כפול
געו באחד מהסימנים הבאים או במקשי
להפעלת אזור בישול כפול ,געו במקש
שפס
המגע והבקרה של אזור הבישול בעת
הבקרה
המתאים לאזור הבישול.
חיווי דרגת ההספק עדיין מהבהב:
עיינו באיור בעמוד הבא.
 הגדירו את דרגת הספק החימום של גוף
כדי להגדיר פעולה
 גע במקש
החימום הפנימי כמתואר לעיל.
בהספק המרבי.
וגוף
 געו בסימן " "+או " "-כדי להגדיר חימום  געו במקש הבקרה
בחצי הספק.
החימום החיצוני יוגדר לדרגת הספק זהה
כדי להגדיר
או
 געו במקש
לגוף החימום הפנימי .התאורה מתחת
חימום בהספק הנמוך ביותר.
למקש
תישאר מוארת כדי
לשינוי הגדרת הספק החימום:
לחוות שגוף החימום החיצוני מופעל.
באופן
לשנות
 געו בסימן " "+או " "-כדי
 שינוי הגדרת החימום של אזור הבישול
הדרגתי כלפי מעלה או מטה ,את דרגת
הכפול כולו זהה לאזור בישול בודד.
הספק החימום.
כדי
 גע פעם נוספת במקש
כדי להגדיר פעולה
 גע במקש
לכבות את אזור גוף החימום החיצוני.
בהספק המרבי.
התאורה מתחת למקש
כדי להגדיר
או
 געו במקש
תיכבה.
חימום בהספק הנמוך ביותר.
האיורים שלהלן מציגים את לוח הבקרה
 גע במקש הבקרה
כדי לכבות
של דגם .ICBCT36E
את אזור הבישול.
סימן ""+
ו"-" -

מקש כיבוי
והפעלה

הפעלת אזור בישול

מקש הספק
מרבי

מקש הספק
מינימאלי

הגדרת הספק החימום

מקש כיבוי
כללי

מקש כיבוי כללי
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שימוש וטיפול בכיריים הקרמים
פעולת הכיריים
אזור בישול משולש
 להפעלת אזור חימום משולש ,געו
במקש הבקרה
המתאים לאזור
הבישול המשולש שתרצו להשתמש בו.
עיינו באיור שבעמודה הבאה.
 הגדירו את דרגת הספק החימום של גוף
החימום הפנימי כמתואר בעמוד הקודם.
וגוף
 געו במקש הבקרה
האמצעי יוגדר לדרגת הספק זהה לגוף
החימום הפנימי .התאורה מתחת למקש
תישאר מוארת כדי לחוות
שגוף החימום האמצעי מופעל.
וגוף
 געו במקש הבקרה
החימום החיצוני יוגדר לדרגת הספק זהה
לגוף החימום הפנימי והאמצעי .התאורה
תישאר מוארת
מתחת למקש
כדי לחוות שגוף החימום החיצוני מופעל.
 שינוי הגדרת החימום של אזור הבישול
המשולש כולו זהה לאזור בישול בודד.
אם אזור המשולש מופעל ישירות בלחיצה על
יופעל באופן
,
מקש
אוטומטי .בדומה לכך ,אם כל שלושת גופי
החימום מופעלים ,כיבוי אזור
ייכבה באופן אוטומטי את האזור המשולש
.
מקש הספק
מרבי

כאשר
מופעל ,התאורה מתחת
שני האזורים האחרים תהיה מעומעמת .זה
מצב פעולה רגיל.
האיורים שלהלן מציגים את לוח הבקרה
של דגם .ICBCT36E

18

בקרת אזור
בישול כפול

אזור בישול כפול

בקרת אזור
בישול משולש

אזור בישול משולש

שימוש וטיפול בכיריים הקרמים
פעולת הכיריים
אזור חימום מגשר
כאשר הוא מופעל ,גוף החימום המגשר
יוצר אזור חימום מלבני בעת שימוש
במחבת צלייה ,גריל פתוח או כלי בישול
לדגים.
להפעלת אזור החימום המגשר ,געו
המתאים לאזור
במקש הבקרה
הבישול המגשר .עיינו באיור שבעמודה
הבאה.
 הגדירו את דרגת הספק החימום של אזור
החימום המגשר כמתואר בעמוד .17
 .אזור
 געו במקש הבקרה
החימום המגשר ואזור הבישול שאינו
מופעל יופעלו שניהם בדרגת הספק זהה
לדרגת הספק החימום של אזור הבישול
שהופעל ראשון .נוריות התאורה מתחת
למקשי ההפעלה של אזור הבישול
הקדמי ,האחורי והמגשר תישארנה
מוארות כדי לחוות שאזור החימום
המגשר מופעל.
 שינוי הגדרת החימום של אזור הבישול
המגשר מתבצע בדרך זהה להגדרת
אזור בישול בודד .כל שלשת האזורים
יפעלו בדרגת הספק זהה.
כדי
 גע חזרה במקש הבקרה
לכבות את אזור הבישול המגשר.
התאורה מתחת למקש הבקרה של אזור
הבישול המגשר תיכבה .אזורי הבישול
הקדמי והאחורי יישארו בהגדרת הספק
החימום הנוכחית ויהיו תלויים זה בזה.

בקרת גוף
החימום המגשר

גוף חימום מגשר

האיור שלהלן מציג את לוח הבקרה של
דגם .ICBCT36E
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שימוש וטיפול בכיריים הקרמים
פעולת הכיריים

פעולת הטיימר

שימוש במחבת צלייה על גוף החימום
המגשר
השתמשו תמיד בדרגת הספק חימום  8או
נמוכה יותר בגוף החימום המגשר ,בעת
בישול על מחבת צלייה .הגדרות גבוהות
יותר לא נחוצות ועלולות לגרום נזק לכיריים
וכלי הבישול.

הכיריים הקרמים כוללים טיימר ספירה
לאחור הממוקם בלוח הבקרה .עיינו
שבאיור שלהלן.

את הטיימר ניתן להגדיר בפסיעות של
דקה אחת מ 1 -ל 99 -דקות .לאחר
שהוגדר ,הזמן הנותר יופיע בלוח הבקרה
כטיימר ספירה לאחור .הטיימר זמין
לשימוש בכל מצב למעט מצב נעילה.
לחימום מוקדם של המחבת ,הפעילו את
אזור החימום המגשר בדרגת הספק 14
 להפעלת הטיימר ,געו בסימן " "+של
בקרת הטיימר.
במשך  5דקות ,ולאחר מכן הורידו את
דרגת ההספק לדרגה  8כדי לבשל.
 געו ב "+" -או " "-עד שהזמן הרצוי יופיע
בצג .הטיימר יתחיל לפעול  3שניות
זהירות
לאחר שינוי הערך האחרון.
אין להשתמש במחבת צלייה ,צלייה
 כאשר הטיימר מגיע ל ,0 -יישמע צליל
פתוחה ,או סיר בישול לדגים ,כאשר אזור
תזכורת .צליל התזכורת ימשיך להישמע
הבישול המגשר כבוי או בכל שילוב אחר
עד שתלחצו על מקש הבקרה
.
של אזורי הבישול העגולים.
האיור שלהלן מציג את לוח הבקרה של
דגם .ICBCT36E

אזור תצוגת
הטיימר

טיימר ספירה לאחור
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שימוש וטיפול בכיריים הקרמים
בקרת הצליל
הכיריים הקרמים מצוידים ביכולת לשנות
את העוצמה והתדר ,או את גוון צליל המגע
במקש בקרה ,דרך אפשרות העדפת
המשתמש ,שבבקרת הטיימר.
 להפעלת אפשרות העדפת המשתמש,
הכיריים חייבים להיות במצב המתנה.
במשך כ 3 -שניות
 געו במקש
כדי להפעיל את אפשרות התאמת עוצמת
הצליל "UOL." .יופיע בצג התלת ספרתי.
במשך כ 5 -שניות
 געו במקש
כדי להפעיל את אפשרות התאמת
התדר "FR." .יופיע בצג התלת ספרתי.
את עוצמת הצליל והתדר ניתן לכוון
באמצעות מקשי המגע " "+ו ."-" -כל מגע
זהה לפסיעה אחת בעוצמת הצליל או
התדר .פס תצוגת אזור הבישול המשולש
יחווה את המצב הנוכחי של עוצמת הצליל
או התדר וישתנה בהתאם לפעולת הכיוון
של המשתמש 1) .פס = נמוך 8 ,פסים =
בינוני ,ו 16 -פסים = גבוה(.
כשעוצמת הצליל/תדר מכוונת ,הכיריים
משמיעים צליל "ביפ" בכל שינוי .צליל ה-
"ביפ" מייצג את העוצמה/תדר הנוכחיים
המוצגים בפס חיווי דרגת ההספק.
 ליציאה מאפשרות העדפת המשתמש
וחזרה למצב מתנה ,געו במקש
במשך כ 7 -שניות לפחות.
 לחלופין ,אם לא תגעו במקש בקרה
כלשהו במשך כ 10 -שניות ,דרגת
העוצמה תישמר בזיכרון ,והכיריים יחזרו
למצב המתנה.

ניקוי הכיריים
משטח הזכוכית הקרמית
נעלו את הכיריים לפני הניקוי במגע במשך
כ 3 -שניות על מקש הנעילה
.
נקו את המשטח העליון ביסודיות לפני
הפעלת הכיריים בפעם הראשונה .מרחו
כ 5 -מ"ל של תכשיר ניקוי שאינו שוחק
למשטח הזכוכית הקרמית על מטלית ניקוי
לחה .השתמש במטלית נקיה שנייה כדי
להסיר שאריות שנותרו מתכשיר הניקוי.
נגבו את משטח הכיריים במטלית יבשה,
כדי לסלק לחלוטין לחות כלשהי.
את הכיריים יש לנקות לאחר כל שימוש.
כדי למנוע פגיעה גופנית ,היזהרו לא לנגב או
לנקות אזורים חמים .נקו אזור בישול כלשהו
רק לאחר שנורית חיווי חום שיורי תיכבה.
להסרת שאריות מזון קשות או שרופות,
אפשרו לכיריים להתקרר .השתמשו
במגרדת המסופקת עם הכיריים וגרדו את
כל שאריות המזון שנשרפו .הסירו את כל
השאריות שנותרו בשיטת הניקוי שתוארה
לעיל.

זהירות
הזכוכית הקרמית עלולה להינזק אם
שאריות מזון עם תכולת סוכר גבוהה
נותרו באזור הבישול החם .השתמשו
במגרדת המסופקת כדי להעביר מזון
שגלש לאזור קר ,וניקוי הכיריים לאחר
שהתקררו.

כיריים ממוסגרים )דגמים ממוסגרים(
לניקוי כללי לאחר כל שימוש ,מרחו תכשיר
ניקוי שאינו שוחק על מסגרת הנירוסטה
ונגבו בעדינות עם מגבת או מטלית נקיה.
לפני השימוש בכיריים ,הקפידו להסיר את
כל שאריות חומר הניקוי מהמסגרת
ומשטח הזכוכית הקרמית.
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שימוש וטיפול בכיריים הקרמים
הטיפול בכיריים
זהירות
פעלו בהתאם לקווים מנחים אלו כדי
למנוע נזק לכיריים.















אל בכיריים כקרש חיתוך.
אל תחליקו כלי בישול עם תחתיות גסות,
כמו לבשל ,ברזל יצוק ,על פני משטח
הזכוכית הקרמית.
הסירו מיד שאריות כתמים כלשהם
באמצעות המגרדת המסופקת ומשחת
ניקוי כמתואר בפסקה "ניקוי כיריים" בעמוד
הקודם.
אל תאפשרו לפריט כלשהו העלול להמס,
לבוא במגע עם משטח הזכוכית הקרמית
החמה .אם מצב כזה מתרחש ,הסירו
אותו מייד מאזור הבישול החם עם
המגרדת.
אל תניחו מזון ישירות על משטח הכיריים
כשהם חמים חם או לוהטים.
אל תפעילו את הכיריים אם משטח הזכוכית
הקרמית שבור .פנו למוקד שרות 'ישפאר',
השירות המורשה של
)עיינו
ברשימה שבגב החוברת( כדי שטכנאי
מורשה ומיומן יתקן את הכיריים.
אל תניחו חצובה ,טבעת תמיכה לסיר
ווק ,או חפץ מתכתי אחר ,ישירות על
משטח הכיריים.
אל תמרחו אקונומיקה ,אמוניה ,כימיקלים
חריפים אחרים כלשהם ,או תכשירי ניקוי
על משטח הכיריים.
אל תשתמשו בתכשירי ניקוי שוחקים או
בכריות קרצוף.
אל תנגבו את משטחי הכיריים בספוגית
או מגבת העשויים להשאיר סימנים של
תכשיר הניקוי .גוון הכיריים עשוי לדהות
בשימוש הבא בכיריים.
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זהירות
אל תניחו כלי בישול חם ליד שולי
האטימה החיצוניים של דגמי כיריים
שקועים  ICBCT30EUאו .ICBCT36EU
בכך תוכלו למנוע נזק לאטם הסיליקון.

תחזוקה
הכיריים הקרמים היא מערכת סגורה
שאינה דורשת תחזוקה פנימית .המידע
בפסקאות "ניקוי הכיריים" ו" -הטיפול
בכיריים" מתאר את התחזוקה הנדרשת
למשטח הזכוכית הקרמית.
פנו למוקד שרות 'ישפאר' ,השירות המורשה
של
)עיינו ברשימה שבגב
החוברת( כדי שטכנאי מורשה ומיומן יבצע
את כל פעולות התחזוקה האחרות.

מדריך לאיתור תקלות
מדריך לאיתור תקלות
הבעיה

הגורם האפשרי

הפתרון

הכיריים אינם
פועלים.

הכיריים במצב נעילה.

במשך כ3 -
לחצו על מקש
שניות כדי לבטל את נעילת לוח
הבקרה.

הכיריים במצב נעילה וצג
הטיימר מציג קוד תקלה.

ניתן לאפס את התקלה בלחיצה על
מקש
.

אין אספקת מתח חשמל
לכיריים.

בדקו בלוח החשמל הדירתי את
הנתיך של קו החשמל המזין את
הכיריים.

הנתיך ירד בלוח החשמל
הדירתי ירד.

הרימו את הנתיך בלוח החשמל
הדירתי.

הכיריים אינם מחוברים
כראוי לרשת החשמל.

פנו לחשמלאי מורשה כדי שיבדוק
את תשתית החשמל לכיריים.
במידת הצורך ,פנו למוקד שרות
'ישפאר' כדי שטכנאי מורשה ומיומן
יבדוק את חיבורי הכיריים לרשת
החשמל.

חיבורי החשמל רופפים.

פנו לחשמלאי מורשה כדי שיהדק
את חיבורי תשתית החשמל.

הכיריים אינם מחוברים
כראוי לרשת החשמל.

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

מגביל טמפרטורת אזור
הבישול מכבה זמנית את
גוף החימום כתוצאה
מחריגה מהטמפרטורה
המרבית המותרת למשטח
הזכוכית הקרמית.

זאת פעולה רגילה של הכיריים.
גופי החימום יחזרו לחמם לאחר
שהטמפרטורה התקררה לרמה
בטיחותית.

אזורי הבישול אינם
מתחממים כראוי.

אזורי הבישול כבים
במחזוריות כאשר
מוגדרת דרגת הספק
מרבית.
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שירות לאחר המכירה
מידע לגבי השרות
בעת בקשת מידע ,ספרות ,חלקי חילוף או
שירות ,מסרו את מספר הדגם ואת
המספר הסידורי של הכיריים הקרמים
שלכם .שני המספרים הרשומים על תווית
הנתונים.
תווית הנתונים ממוקמת בתחתית הכיריים.
העתיקו את הפרטים שעל גבי תווית
הנתונים לכול צורך בשימוש עתידי.
מספר הדגם____________________
המספר הסידורי_________________
תאריך ההתקנה_________________
מספר הטלפון של מרכז התמיכה
של המטבח הדיגיטאלי_____________
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לפני הפנייה לשרות התיקונים
לפני הפנייה למוקד שרות התיקונים )עיינו
ברשימה שבגב החוברת( או לנקודת
המכירה בה רכשתם את המוצר ,אנא עיינו
בפרק "איתור תקלות" שבעמוד הקודם.
בדקו את הנתיך או את המפסק של קו
החשמל המזין את הכיריים בלוח החשמל
הביתי ,כדי לוודא שקו החשמל תקין.
הפסקת חשמל עשויה אף היא לגרום
לשיבושים בפעולת הכיריים.

הוראות ההתקנה לכיריים קרמים
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התקנת הכיריים הקרמיים של
דרישות ההתקנה

לפני תחילת השימוש בכיריים
 התקנה נכונה היא באחריותכם.
התקנת הכיריים תבוצע על ידי טכנאי
מורשה ומיומן .כמו כן ,עליכם לוודא
שהכנת תשתית החשמל בוצעה על ידי
חשמלאי מוסמך בהתאם לכל תקני
הבטיחות הרלוונטיים וחוק החשמל.

הערה חשובה :שמרו הוראות שימוש
התקנה אלו לכל צורך בשימוש עתידי.
 נא קראו את כל הוראות ההתקנה לפני
תחילת פעולות ההתקנה.
 התקנת הכיריים חייבת להתבצע על ידי
טכנאי מורשה ומיומן.
 פעולות התיקון והתחזוקה של הכיריים
 הנחיות למתקין :נא פעל לפי הוראות
יבוצעו על ידי טכנאי מורשה ומיומן
התקנה אלו ,והשאיר אותן לבעל המכשיר.
בלבד.
 הנחיות למשתמשים :אנא קראו
חוברת זו לפני תחילת השימוש בכיריים  לפני התקנת הכיריים ,וודאו שתשתית
החשמל בביתכם מתאימה לנתוני מתח
ושמרו אותה במקום בטוח לכל צורך
ההפעלה וצריכת ההספק של הכיריים.
בשימוש עתידי.
למען בטיחותכם ,מומלץ לחבר את
הערה חשובה :כיריים אלו יש להתקין
הכיריים לקו חשמל המוארק בהארקה
בהתאם לכל תקני הבטיחות והתקנות
תקנית ומוגן בממסר זרם דלף )ממסר
הרלוונטיים .חשמלאי מוסמך חייב להכין
פחת( נגד התחשמלות ,בזרם דלף של
לפעולתם
את תשתית החשמל הנדרשת
.30 mA
התקינה של הכיריים.
את הכיריים יש לחבר לרשת החשמל
באמצעות תקע ובתי שקע מתאימים ,או
אזהרה
באמצעות מנתק זינה רב מופעי עם מרווח
ניתוק של  3מ"מ לפחות.
כיריים אלו מיועדים לשימוש פנים דירתי
בלבד.
נתוני מתח רשת החשמל ,התדר וצריכת
ההספק המרבית ,מופיעים על גבי תווית
הנתונים המודבקת לתחתית הכיריים,
כמתואר באיור שלהלן:

מיקום תווית הנתונים
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הכנת מיקום הצבת הכיריים
הערה חשובה :התקנת הכיריים הקרמיים
של
חייבת לעמוד בדרישות
הבטיחות שיפורטו להלן .כל המידות
המפורטות הן המידות המינימאליות
הנדרשות להפעלה בטוחה של הכיריים.
עיינו באיור למטה.

אזהרה
כדי למנוע סכנת כוויות או התלקחות אש
כתוצאה מחימום יתר של יחידות המטבח
הסמוכות ,ארונות אחסון הממוקמים מעל
משטח העבודה ,וקולט אדים המותקן
מעל הכיריים ,יש להבטיח את קיום
מרווחי הבטיחות הנדרשים מהכיריים.

מיקום משטח העבודה
 (Aמשטח העבודה )השיש( חייב להיות
שטוח.מינימום שטוח .ורוחבו חייב
להיות שווה או גדול מרוחב הכיריים.
 (Bנדרש קיום מרווח מינימאלי של  25מ"מ
מקצוות הכיריים למשטחים דליקים
כלשהם ו 457 -מ"מ מעל פני הכיריים
)האזורים המוצללים באיור(.

מידות התקנה ביחידות מטבח
 (Cהמרווח המינימאלי הנדרש בין ארונות
הצד ויחידה המותקנת מעל הכיריים
חייב להיות גדול או שווה לרוחב
הנומינלי של יחידת)ות( הכיריים.
 (Dנדרש מרווח אנכי מינימאלי של 457
מ"מ ממשטח העבודה לחלק התחתון
של ארונות המותקנים מעל ).(D
 (Eהמרחק מהמשטח העליון של הכיריים
לבין חומרים דליקים או קולט אדים
המותקנים מעל ,חייב להיות ריקה 762
מ"מ לפחות.
 (Fנדרש קיום מרווח בטיחות מינימאלי של
 25מ"מ מהקיר האחורי.
 (Gעומק מרבי של  330מ"מ של ארונות
מטבח המותקנים ישירות מעל הכיריים.
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נתוני ההתקנה
האיורים בעמודים  8-16מספקים את
המידות הכוללות של החתך במשטח
העבודה לכל אחד מדגמי הכיריים של
.
כיריים אלה נועדו להתאים ליחידות בסיס
רגילה בעומק של  610מ"מ ומשטח עבודה
ברוחב של  635מ"מ .לפני ביצוע חיתוך
הפתח בשיש ,וודאו קיום מרווחי הבטיחות
לצד ומתחת לארונות המטבח.
נדרש קיום מרווח מספיק ללוח החיבורים
הממוקם בחלק הימני אחורי התחתון של
הכיריים כמתואר באיור שלהלן.

דגמי כיריים ממוסגרים
להתקנת דגמים ממוסגרים ,נדרש קיום
מרווח מינימאלי של  146מ"מ בין משטח
העבודה וכל חומר דליק המותקן ישירות
מתחת למשטח הכיריים.
כיריים ממוסגרים של
נועדו
להתקנה בשילוב עם יחידות כיריים
אחרות.
הערה חשובה :כאשר מותקנים מספר
יחידות כיריים זה לצד זה ,עיינו במידות
החיתוך שבעמוד .14
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ניתן

כיריים ממוסגרים של
לשלב עם מערכת אוורור של
למידע נוסף ,עיינו בהוראות ההתקנה
המסופקות עם מערכת האוורור של
.

.

דגמי כיריים לא ממוסגרים
להתקנת דגמים לא ממוסגרים ,נדרש קיום
מרווח מינימאלי של  159מ"מ בין משטח
העבודה וכל חומר דליק המותקן ישירות
מתחת למשטח הכיריים.
הערה חשובה :כיריים קרמיים לא
ממוסגרים של
לא מיועדים
להתקנה משולבת עם כיריים אחרים.
הערה חשובה :כיריים קרמיים לא
ממוסגרים של
לא מיועדים
להתקנה משולבת עם מערכת אוורור של
.
לאפשרויות ההתקנה של כיריים לא
ממוסגרים ,עיינו במידות ההתקנה לכיריים
לא ממוסגרים בעמודים .15-16

כיריים ממוסגרים מדגם ICBCT 15E
האיורים שלהלן מספקים מפרט התקנה
לדגם .ICBCT15E
אם הכיריים מדגם  ICBCT15Eמותקנים
מעל יחידת מטבח ,מיקום תשתית החשמל
אינו קריטי .את תיבת חיבורי החשמל
המוארקת יש למקם כ 1.2 -מ' מהחלק
האחורי של הכיריים.

להתקנה מעל תנור ,למעט ארונות עמוקים
יותר מ 610 -מ"מ ,מומלץ כי אספקת
החשמל תוצב בארון הבסיס מימין לתנור.
הערה חשובה :אל תחסמו את מאוורר
הקירור הממוקם בתחתית הכיריים.

מידות ההתקנה לכיריים מדגם ICBCT 15E

מידות כוללות

החתך במשטח העבודה

רוחב כולל

 381מ"מ

גובה כולל

 96מ"מ

עומק כולל

 533מ"מ

עומק כולל של יחידת
המטבח

 578מ"מ

מרווח גובה מינימאלי*

 102מ"מ

רוחב החתך במשטח
העבודה

 340מ"מ

עומק החתך במשטח
העבודה

 489מ"מ

*נדרש מרווח מינימאלי של  146מ"מ
בין משטח העבודה ומשטח דליק
כלשהו ישירות מתחת לכיריים.
למידע לגבי מידות פס החיבורים ,עיינו
בתרשים שבעמוד הקודם.
המידות עשויות להשתנות בתחום של ±
 3מ"מ.
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כיריים ממוסגרים מדגם ICBCT 15E

הערה :מתאפשרת התקנה של שני מודולים של  381מ"מ מצד -לצד עם רוחב ארון
מומלץ של  838מ"מ .רוחב הארון המומלץ הוא  457מ"מ להתקנת כיריים או מודול בודד
של  381מ"מ.
*נדרש מרווח מינימאלי משני קצוות הצד של פתח הכיריים למשטחים מחומרים דליקים
של עד  457מ"מ מעל השיש.
**מרווח מינימאלי של עד  457מ"מ מהקצה האחורי של החתך למשטחים דליקים שמעל
למשטח העבודה.
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כיריים ממוסגרים מדגם ICBCT30E
האיורים שלהלן מספקים מפרט התקנה
לדגם .ICBCT30E
על מנת להקל על פעולות ההתקנה של
כיריים מדגם  ,ICBCT30Eמומלץ
להשתמש בארונות ברוחב של  838מ"מ.
ניתן להתקין תנור מובנה בודד של
ברוחב של  762מ"מ או 914
מתחת לכריים מדגם  .ICBCT30Eעבור
התקנה זו ,מומלץ כי אספקת החשמל
תמוקם בארון הבסיס שבצד הימני של
התנור ,אלא אם אתם משתמשים בארונות
מטבח בעומק הגדול מ 610 -מ"מ.

למידע נוסף עיינו בהוראות ההתקנה
המסופקות עם התנור המובנה.
אם הכיריים מדגם  ICBCT30Eמותקנים
מעל יחידת מטבח ,מיקום תשתית החשמל
אינו קריטי .את תיבת חיבורי החשמל
המוארקת יש למקם כ 1.2 -מ' מהחלק
האחורי של הכיריים.
הערה חשובה :אל תחסמו את מאוורר
הקירור הממוקם בתחתית הכיריים.

מידות ההתקנה לכיריים מדגם ICBCT 30E

מידות כוללות
החתך במשטח העבודה

רוחב כולל

 762מ"מ

גובה כולל

 96מ"מ

עומק כולל

 533מ"מ

עומק כולל של יחידת
המטבח

 578מ"מ

מרווח גובה מינימאלי*

 102מ"מ

רוחב החתך במשטח
העבודה

 721מ"מ

עומק החתך במשטח
העבודה

 489מ"מ

*נדרש מרווח מינימאלי של  146מ"מ
בין משטח העבודה ומשטח דליק
כלשהו ישירות מתחת לכיריים.
למידע לגבי מידות פס החיבורים ,עיינו
בתרשים שבעמוד .7
המידות עשויות להשתנות בתחום של ±
 3מ"מ.
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כיריים ממוסגרים מדגם ICBCT30E

*נדרש מרווח מינימאלי משני קצוות הצד של פתח הכיריים למשטחים מחומרים דליקים
של עד  457מ"מ מעל השיש.
**מרווח מינימאלי של עד  457מ"מ מהקצה האחורי של החתך למשטחים דליקים שמעל
למשטח העבודה.
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כיריים ממוסגרים מדגם ICBCT36E
האיורים שלהלן מספקים מפרט התקנה
לדגם .ICBCT36E
על מנת להקל על פעולות ההתקנה של
כיריים מדגם  ,ICBCT36Eמומלץ
להשתמש בארונות ברוחב של  991מ"מ.
ניתן להתקין תנור מובנה בודד של
ברוחב של  762מ"מ או 914
מתחת לכריים מדגם  .ICBCT36Eעבור
התקנה זו ,מומלץ כי אספקת החשמל
תמוקם בארון הבסיס שבצד הימני של
התנור ,אלא אם אתם משתמשים בארונות
מטבח בעומק הגדול מ 610 -מ"מ.

למידע נוסף עיינו בהוראות ההתקנה
המסופקות עם התנור המובנה.
אם הכיריים מדגם  ICBCT36Eמותקנים
מעל יחידת מטבח ,מיקום תשתית החשמל
אינו קריטי .את תיבת חיבורי החשמל
המוארקת יש למקם כ 1.2 -מ' מהחלק
האחורי של הכיריים.
הערה חשובה :אל תחסמו את מאוורר
הקירור הממוקם בתחתית הכיריים.

מידות ההתקנה לכיריים מדגם ICBCT 36E

מידות כוללות
החתך במשטח העבודה

רוחב כולל

 914מ"מ

גובה כולל

 96מ"מ

עומק כולל

 533מ"מ

עומק כולל של יחידת
המטבח

 578מ"מ

מרווח גובה מינימאלי*

 102מ"מ

רוחב החתך במשטח
העבודה

 873מ"מ

עומק החתך במשטח
העבודה

 489מ"מ

*נדרש מרווח מינימאלי של 146
מ"מ בין משטח העבודה ומשטח
דליק כלשהו ישירות מתחת
לכיריים.
למידע לגבי מידות פס החיבורים,
עיינו בתרשים שבעמוד .7
המידות עשויות להשתנות בתחום
של  3 ±מ"מ.
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כיריים ממוסגרים מדגם ICBCT36E

*נדרש מרווח מינימאלי משני קצוות הצד של פתח הכיריים למשטחים מחומרים דליקים
של עד  457מ"מ מעל השיש.
**מרווח מינימאלי של עד  457מ"מ מהקצה האחורי של החתך למשטחים דליקים שמעל
למשטח העבודה.
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התקנה משולבת של מספר כיריים
התקנה
אם אתם מתקינים כיריים ממוסגרים
בשילוב עם יחידות כיריים או מודולים
נוספים עם רצועת מילוי ,רוחב החתך
מחושב באמצעות הוספת  32מ"מ לרוחב
החתך של כל יחידה נוספת .עייינו באיור
למטה.
הערה חשובה :בכיריים מדגם ,ICBCT15E
יש להגדיל את רוחב החתך מ 340 -מ"מ ל
 356מ"מ בעת התקנתם עם יחידות
נוספות.

כאשר שניים או יותר מודולים מותקנים
יחד ,מומלץ להשתמש בפס מילוי למודול
משולב ) .(IFILLER/Sאם מותקנת גם
מערכת אוורור  762מ"מ יש להתקין גם
מודול תמיכה משולב עבור מערכת
האוורור ).(ISUPPORT
למידע נוסף לגבי אביזרים אלו ,פנו
למחלקת התמיכה של

.

הערה חשובה :כיריים ללא מסגרת מדגם
 ICBCT30EUו ICBCT36EU -לא תוכננו
להתקנה משולבת עם יחידות אחרות.
הערה חשובה :כאשר מספר יחידות
מותקנות אלו לצד אלו ,לכל יחידה חייב
להיות מעגל חשמלי נפרד משלו.

מידות חיתוך הפתח במשטח העבודה להתקנה משולבת של מספר כיריים
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כיריים לא ממוסגרים מדגם ICBCT30EU
האיורים שלהלן מספקים מפרט התקנה
לדגם .UICBCT30E
על מנת להקל על פעולות ההתקנה של
כיריים מדגם  ,ICBCT36Eמומלץ
להשתמש בארונות ברוחב של  838מ"מ.
ניתן להתקין תנור מובנה בודד של
ברוחב של  762מ"מ מתחת
לכריים מדגם  .ICBCT30EUעבור
התקנה זו ,מומלץ כי אספקת החשמל
תמוקם בארון הבסיס שבצד הימני של
התנור ,אלא אם אתם משתמשים בארונות
מטבח בעומק הגדול מ 610 -מ"מ.

אם הכיריים מדגם ICBCT30EU
מותקנים מעל יחידת מטבח ,מיקום
תשתית החשמל אינו קריטי .את תיבת
חיבורי החשמל המוארקת יש למקם כ-
 1.2מ' מהחלק האחורי של הכיריים.
למידע נוסף לגבי אפשרויות ההתקנה,
עיינו בהנחיות ההתקנה לכיריים לא
ממוסגרים בעמודים .15-16
הערה חשובה :להתקנה שקועה ,מומלץ
למדוד את זכוכית הכיריים לפני ביצוע
החתך במשטח העבודה כדי להבטיח
התאמה מושלמת .עלולות להיות סטיות
בין שבלונת החיתוך והכיריים.

מידות ההתקנה לכיריים מדגם ICBCT 30EU

מידות כוללות

רוחב כולל

 762מ"מ

גובה כולל

 108מ"מ

עומק כולל

 533מ"מ

עומק כולל של יחידת
המטבח

 578מ"מ

מרווח גובה מינימאלי*

 114מ"מ

רוחב החתך במשטח
העבודה

 721מ"מ

עומק החתך במשטח
העבודה

 492מ"מ

*נדרש מרווח מינימאלי של  159מ"מ בין
משטח העבודה ומשטח דליק כלשהו
ישירות מתחת לכיריים.
למידע לגבי מידות פס החיבורים ,עיינו
בתרשים שבעמוד .7
המידות עשויות להשתנות בתחום של 3 ±
מ"מ.
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כיריים לא ממוסגרים מדגם ICBCT30EU
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התקנת כיריים לא ממוסגרים
זהירות
התקנה שקועה מיועדת למשטח עבודה
מגרניט ,משטח מחומר קשיח או משטחי
אבן בלבד .אי שימוש בחומר העמיד
בחום גבוה עלול לגרום נזק אם כלי
הבישול יועבר בטעות מהכיריים למשטח
העבודה.

דגם ICBCT30EU
את הכיריים המיועדים להתקנה שקועה
 ICBCT30EUניתן להתקין בתוך מסגרת
שקועה במשטח העבודה.
הערה חשובה :החומרים הנדרשים
להתקנה מסופקים עם הכיריים המיועדים
להתקנה שקועה .ICBCT30EU
למידע נוסף ,עיינו בהוראות התקנה
המסופקות עם ערכת ההתקנה לכיריים
הלא ממוסגרים ).(#811358

התקנה שקועה
קיימות שתי אפשרויות להתקנה שקועה
של כיריים ללא מסגרת;
אפשרות  1ואפשרות 2
אפשרות  :1להתקנה שקועה זו ,יש להכין
אזור שקוע מסביב לפתח במשטח
העבודה .את הכנת השקע יש לבצע לפני
ההתקנה הסופית של השיש .שבלונה
מיוחדת להכנת הפתח לכיריים מסופקת
עם הכיריים הלא ממוסגרים.
הערה חשובה :שיטת התקנה זו אינה
מומלצת למשטחי עבודה יצוקים.
למידות החיתוך במשטח העבודה ,עיינו
בתרשים ההתקנה לכיריים מדגם
 ICBCT30EUשבעמוד הקודם.
על מנת לכרסם את האזור השקוע הנדרש
עבור התקנה שקועה זו ,יש להכין תבנית
שנייה העשויה מדיקט בעובי של  13מ"מ.
תבנית זו מיועדת להובלת הקצה העליון
של כלי הכרסום.
הכינו את שבלונת הדיקט מספיק רחבה כך
שתוכלו להשתמש במהדק כדי שיהדק את
השבלונה למשטח העבודה ושהיא לא
תפריע לתנועת מכשיר הכרסום .מידות
החתך בשבלונת העץ חייבות להתאים
למעגל החיצוני של השבלונה המסופקת
עם הכיריים.
מרכזו את שבלונת העץ מעל הפתח הקיים
והדקו אותה למשטח העבודה .תוכלו
להשתמש במדבקה דו-צדדית איכותית כדי
להדביק את השבלונה למשטח העבודה
הדלפק ,ולסייע לכם למנוע מהתבנית לזוז
במהלך ניתוב הכרסום .וודאו כי סרט
הדבק ניתן להסרה בקלות .השתמשו
בכרסום וכרסמו תוואי שקוע בעומק של 8
מ"מ מסביב לפתח במשטח העבודה.
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התקנת כיריים לא ממוסגרים
אפשרות  :2להתקנה שקועה זו ,את
הפתח בשיש יש לחתוך בממדים זהים
לקצוות החיצוניים של כיסוי הזכוכית.
מומלץ כי הכיריים עצמם ישמשו כשבלונת
החיתוך .הפכו את הכיריים מעל סימן
החתך והשתמשו בכיסוי הזכוכית כשבלונת
חיתוך.

התקנה ללא מסגרת
כיריים לא ממוסגרים מדגם ICBCT30EU
ניתן להתקין ככיריים ללא מסגרת על גבי
משטח העבודה משיש .לגבי מידות
החיתוך של הפתח עיינו בתרשים התקנה
שבעמוד .16

יש צורך לצרף תומך בצורת  Lאו סוליות
על התוואי החיצוני של החתך כדי לתמוך
את הכיריים .הקצה העליון של המסגרת
לא יהיה רחב מ 22 -מ"מ ויש לחברו 8
מ"מ מתחת לפני השטח של משטח
העבודה .עיינו בתרשים שלהלן.
חיבור התומכים נתון לשיקול דעתו של
המתקין ,בכל מקום שקיים מרווח מספיק
מתחת למשטח העבודה.
לקבלת תמיכה נוספת באזור פתח החתך,
הדביקו בצד התחתון של משטח השיש
עודפי חומר חתוך .התייעצו עם ספק
משטח העבודה שלכם ,לגבי שיטות
הדבקה נכונות של שאריות החומר.

תומכים להתקנה שקועה
39

דרישות תשתית החשמל
אזהרה
לפני תחילת הפעולות להתקנת הכיריים,
וודאו שקופסת חיבורי החשמל מנותקת
מרשת החשמל.

מתח ההפעלה הנדרש
 דגם ICBCT15E
230V ~ 50Hz
 דגמי  ICBCT30EוICBCT30EU -
400V 3N~ 50Hz
 דגמי  ICBCT36EוICBCT36EU -
400V 3N~ 50Hz

צריכת הספק מרבית
 דגם ICBCT15E
3.7 kW
 דגמי  ICBCT30EוICBCT30EU -
8.1 kW
 דגמי  ICBCT36EוICBCT36EU -
10.5 kW

 עבודות הכנת תשתית החשמל חייבות
להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד
ובהתאם לחוק החשמל.
 את הכיריים )למעט דגם (ICBCT15E
יש לחבר לזינה תלת פאזית ,באמצעות
שקע כוח תקני המוארק בהארקה תקנית
ומוגן בנתיך של  3 X 25אמפר .או
באמצעות מנתק רב קוטבי עם מרווח
ניתוק של  3מ"מ לפחות.
 שקע החשמל חייב להיות נגיש בכל עת
לאחר ההתקנה.
 במקרה שאין למשתמש גישה לשקע ,יש
להתקין במקום נגיש ,מערכת לניתוק
הזינה.
 מומלץ לחבר את המכשיר לשקע המוגן
במפסק נגד התחשמלות בזרם זליגה
של .30 mA
 את הנתונים החשמליים של הכיריים
ניתן למצוא על תווית הנתונים בתחתית
הכיריים
 במקרה שכבל החשמל לא תקין או פגום
אין להשתמש בכיריים ויש לפנות מיד
למוקד שרות 'ישפאר'.

הארקה
שרטוט החיווט החשמלי
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התקנת הכיריים
הרכיבו את רצועת ההדבקה המוקצפת
לחלק התחתון של מסגרת הכיריים .עיינו
באיור למטה.
הערה חשובה :להתקנת כיריים ללא
מסגרת ,הדביקו את רצועת ההדבקה
המוקצפת על המסגרת החיצונית של
הזכוכית ,אך לא על מסגרת תמיכה.

אזהרה
אם מתגלה סדק או שבר במשטח
הזכוכית הקרמית ,כבו מיד את הכיריים
ונתקו אותם מרשת החשמל .אל
תשתמשו בכיריים עד שטכנאי מורשה
ומיומן משרות 'ישפאר' ,יחליף את
החלקים הנדרשים.

הערה חשובה :החומרים הנדרשים
להתקנה שקועה מסופקים עם הכיריים
להתקנה שקועה מדגם .ICBCT30EU
עיין בהוראות ההתקנה המסופקים עם
ערכת התקנה לכיריים ללא מסגרת
).(#811358
הורידו בעדינות את יחידת הכיריים לתוך
פתח החתך במשטח העבודה ומרכזו
אותם .בדקו וודאו שהקצה הקדמי של
הכיריים מקביל לקצה הקדמי של משטח
העבודה .בדקו וודאו כי קיימים כל
המרווחים הנדרשים.
הרכיבו את התומכים לחלק התחתון של
יחידת הכיריים כמתואר באיור שלהלן.
התקינו את האחיזה לתוך המסגרת והדקו
אותם עד שהברגים יבואו במגע עם
תחתית משטח העבודה .אל תהדקו את
הברגים יתר על המידה.
הערה חשובה :אל תאטמו את הכיריים
למשטח העבודה כדי לאפשר הוצאתם
מתוך משטח העבודה במקרה של צורך
בפעולות שרות ותחזוקה.
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התקנת הכיריים
לפני השימוש בכיריים בפעם
הראשונה
נקו בזהירות את משטח הזכוכית הקרמית
באמצעות משחת הניקוי המסופקת עם
הכיריים .לאחר מכן הסירו את כל שאריות
תכשיר הניקוי.
קראו את חוברת השימוש והטיפול
המצורפת לכיריים.

הסרת הכיריים
הערה חשובה :פעולה זו תתבצע על ידי
טכנאי מורשה ומיומן בלבד של שרות
'ישפאר' )עיינו ברשימה שבגב החוברת(.
אם יש צורך להסיר את הכיריים לניקוי
יסודי או למטרת שירות ותחזוקה ,כבו
ונתקו את הכיריים מרשת החשמל.
הסירו את סוגרי התמיכה בצד הימני
והשמאלי של יחידת הכיריים והסירו את
הכיריים ממשטח העבודה .הרכיבו את
הכיריים חזרה ,בסדר פעולות הפוך.
הערה חשובה :להסרת כיריים המותקנים
בהתקנה שקועה ,השתמשו בסכין גילוח
כדי לחתוך בזהירות את פס האטימה מ-
.RTV
לאחר הרכבת הכיריים חזרה ,עליכם
להשתמש בערכת התקנת  RTVחדשה
) (#811358אותה תוכלו לרכוש בשרות
'ישפאר' )עיינו ברשימה שבגב החוברת(.
למידע נוסף כנסו לאתר האינטרנט של
בכתובת:
www.wolfappliance.com
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מדריך לאיתור תקלות
אם הכיריים אינם פועלים
הערה חשובה :אם הכיריים אינם פועלים
כראוי ,בצעו את הפעולות והבדיקות
המפורטות להלן:
 בדקו וודא כי קו החשמל המזין את
הכיריים תקין.

אזהרה
הכיריים יתוקנו ויטופלו על ידי טכנאי
מורשה ומיומן בלבד.
יש לנתק את הכיריים מרשת החשמל
לפני תחילת פעולות תיקון ותחזוקה.

 בדקו את חיבורי החשמל על מנת להבטיח
כי ההתקנה הושלמה כראוי.
 בצעו את הפעולות לאיתור ופתרון בעיות
המפורטות בחוברת הוראות השימוש
והטיפול המצורפות לכיריים.
 אם הכיריים עדיין לא פועלים ,צרו קשר
עם מוקד שרות 'ישפאר' )עיינו ברשימה
שבגב החוברת( .אל תנסו לתקן את
הכיריים בכוחות עצמכם.
היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק
כלשהו שייגרם כתוצאה מהתקנה לקויה
או טיפול בכיריים בידי אדם לא מורשה.
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שרות

כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם ,חייבת להיות מבוצעת ע"י טכנאי
שהוסמך על ידי חברת "ישפאר".
על-מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר ,בעת
שתתקשרו תתבקשו לציין את מס' הלקוח שלכם ופרטי המוצר שברשותכם
)סוג ודגם( .פרטים אלו ,מופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או
בחזית המוצר.

לתשומת ליבכם

חברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המוצר בתנאי עבודה ואחזקה
נכונים.
אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למוצר כתוצאה
מתקלות והפרעות חיצוניות ,או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות
הפעלה אלו.
מחלקת השרות של חברת "ישפאר" תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה,
הדרכה ,ייעוץ ושרות בכל עת ,בין הימים א' – ה' בין השעות  08:00עד
 17:00ובימי שישי וערבי חג ,בין השעות  08:00עד .12:00

ליצירת קשר עם מוקד השרות ,נא חייגו:

1-800-308-090
Email: sherut@isfar.co.il
פקס09-9554776 :
לשירותכם בכל עת!

