
 בס"ד

 
 
 

 הוראות שימוש
 
 
 
 

 
 לקוח יקר,

 
        עוד מוצר מבית רכשתםש חברת "שאוליאן סחר בע"מ" מברכת אתכם על

בפיתוח וייצור  (,1956-שנים )מעם ניסיון של  איטליה.תוצרת    
אמין  ,מכשירי חשמל איכותיים, הנכם יכולים להיות בטוחים שרכשתם מכשיר

 י.ואיכות
 
 

, ולשים לב יש לקרוא היטב את הוראות השימוש זהלהפקת המיטב ממכשיר 

במיוחד לזמני הבישול והטמפרטורות שכן הם עלולים להיות שונים ממכשירים 
 שהשתמשתם בעבר.

 
 אנא שמרו הוראות אלו לכל צורך שעלול לעלות בעתיד.

 
 

לוודא שהשימוש  יש לקרוא את כל חוברת ההוראות לפני השימוש במכשיר, על מנת
 נעשה נכון ועל פי המלצות היצרן.

 תנורים משולבים
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 , ופעילותו התקינה.תהמקסימאלישימוש נכון יאריך את תוחלת המכשיר, יעילותו 
 
 

 תוכן עניינים:
 
 

 3 הוראות בטיחות חשובות

 4 הכרת המכשיר

 6  הפעלת טיימר דיגיטאלי

 8 הוראות שימוש בגריל

 8 הפעלת התנור

 9 שימוש בכיריים

 10 וי ותחזוקהניק

 11 הצבת תנור

 12 מאפיינים טכניים

 13 הוראות שימוש משטח קרמי

 16 המלצת בישול

 17 הוראות נוספות

 
 
 
 
 
 

 חשובות: הוראות בטיחות
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 .אין לנסות להרים או להזיז את המכשיר ע"י משיכה בידית הדלת 

 .התקנת המכשיר חייבת להיעשות ע"י אדם מוסמך ומורשה 

  לשנות את תכונות המכשיר בכל דרך.מאוד מסוכן 

 .המכשיר מיועד לשימוש ע"י מבוגרים. יש לדאוג שילדים לא יתעסקו לחלוטין עם המכשיר 

  במהלך הפעלת התנור יש לנקוט באמצעי זהירות שלא לנגוע בחלקים החמים בתוך
 התנור.

 .אזהרה: יש לדאוג שילדים שומרים מרחק כאשר מוציאים חלקים חמים מהתנור 

  לשים לב כאשר מחממים שומנים ושמן, מחשש להצתה ע"י חימום יתר.יש 

 .המכשיר מיועד אך ורק לבישול אוכל, אין להשתמש בו למטרה אחרת 

 .אין להכניס פלסטיק או כל חומר אחר שעשוי להינמס בתנור 

  יש לוודא שהכלי המשמש להכיל את המזון הינו בגודל מתאים, על מנת למנוע נזילות
 והתזות.

 ד יש להשתמש בכפפות כאשר מוציאים או מחליפים אוכל בתנור.תמי 

  תמיד יש לעמוד במרחק מהמכשיר בזמן פתיחת הדלת, על מנת לאפשר לאדים ולחום
 לצאת.

 .אין לשים במכשיר תרסיסים ופחיות מכיוון שהם עלולים להתפוצץ 

 ם לשריפה.יש לנקות את המכשיר מטעמי היגיינה ובטיחות. שומנים שרופים עלולים לגרו 

  .שירות המכשיר ייעשה ע"י טכנאי מורשה בלבד 

 .להחלפת חלקים, יש להשתמש בחלקים מאושרים בלבד 

 .למען הסביבה, אנא זרקו את עטיפת המכשיר למחזור 

 
 דגשים לשימוש, תיקון ותחזוקת המכשיר

 
 אין להניח בקרבת המכשיר חומרים דליקים ו/או שרופים. .1
 יבות על הרצפה.רגלי התנור צריכות להיות יצ .2
 יש לאוורר במידת הצורך את מקום המכשיר. .3
היצרן אינו נוטל אחריות על בעיות שנגרמות כתוצאה מהפעלת המכשיר ללא  .4

 הארקה.
 התייעצו עם מוקד שירות במקרה של נפילת מתח של המכשיר. .5
  אין למקם את הכבל בשטח פתוח כך שלא יגרום להיתקלויות. .6
 החליף אותו אך ורק בכבל של חברת היצרן.במקרה ונגרם נזק לכבל, יש ל .7
 הספק החשמל צריך להיות בהתאם למכשיר. .8
יש לוודא שהמבער אכן בוערים לפני ששמים את כלי הבישול מחשש לנשימת  .9

 הגז.
 לאחר הבישול יש לוודא שהתנור, או המבערים, מכובים.  .10
 יש לוודא שחלקי הכיריים מותקנים נכון והיטב.  .11
 חשמל לפני תיקון המכשיר.תמיד לנתק את תקע ה  .12
 לשם הביטחון, נתקו את זרם הגז אחרי הבישול.  .13
 יש למקם את צינור הגז במקום מאוורר.  .14
 יש לבדוק לעיתים קרובות את צינור הגז מחשש לדליפה או שחיקה.  .15
 להתעסק עם המכשיר. אין לתת לילדים  .16
 אין להשתמש במכשיר למטרות שלא מיועדות לו. )למשל אחסון וכדו'( .17
 אין למשוך את ידית הדלת בשום מצב.  .18

 

 
 

    הכרת המכשיר
 : דגמים דו תאים לשבת חלק העליון
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 חימום סטטי רגיל 1
 גוף חימום עליון ותחתון עובדים ביחד החום מתפזר באופו אחיד לכל חלל התנור. מתאים לאפיה , בישול וגריל.

 

 הפעלה חימום תחתון בלבד 2
 רק גוף חימום התחתון פועל.

 

 הפעלת חימום העליון בלבד 3
 רק גוף חימום העליון פועל.

 

 גריל 4
במצב זה יש  .החום מוקרן עם כוח מקסימאלי מגוף חימום העליון, מצב זה מתאים לגריל, צלייה והשחמת התבשיל

 תבשיל בשרי ממקמים בחלק התחתון של המכשיר.לשים לב לשרוף את התבשיל, בדרך כלל 
 

 ת באופן אוטומטי בסיבוב הכפתור בכיוון השעון.פנימית מופעל תאורה 

 .אי אפשר להפעיל את חלק העליון ותחתון של המכשיר ביחד 

 .חשוב: אין להפעיל את מפסק השבת כאשר תא האפייה העליון פועל  
 

 90C(, תא התנור העליון כשהדלת סגורה, שומר על טמפרטורה אחידה של Sבלחיצה על לחצן מצב שבת)
 

 : התחתוןם לשבת חלק דגמים דו תאי

 חימום סטטי רגיל 1
 גוף חימום עליון ותחתון עובדים ביחד החום מתפזר באופו אחיד לכל חלל התנור. מתאים לאפיה , בישול וגריל.

 

 בישול עם טורבו 2
 גוף חימום עליון ותחתון כולל מאוורר לפיזור יותר טוב של החום בחלל התנור.

 

 הפעלה חימום תחתון בלבד 2
 ק גוף חימום התחתון פועל.ר
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 גוף חימום התחתון עם מאוורר טורבו 
 לבישול חלק התחתון של המכשיר כולל אוורור לחלל הפנימי של התנור.

 
 

 הפעלת חימום העליון בלבד 3
 רק גוף חימום העליון פועל.

 

 תאורה פנימית 
 

  לכיוון הטמפרטורה, סובבו את כפתור התרמוסטט(60-260C)  

  התחתון מופעל , אין אפשרות להפעיל את תא העליון או את מצב שבת!כאשר תא 
 

     רשימת מצבי פעולה לדגמים השונים

 תאורה פנימית 1
 

 חימום סטטי רגיל 2
 גוף חימום עליון ותחתון עובדים ביחד החום מתפזר באופו אחיד לכל חלל התנור. מתאים לאפיה , בישול וגריל.

 

 בדהפעלה חימום תחתון בל 3
 רק גוף חימום התחתון פועל.

 
 

 הפעלת חימום העליון בלבד 4
 רק גוף חימום העליון פועל.

 

 גריל עם מתקן מסתובב 5 
 החום מוקרן מגוף חימום העליון מתאים לגריל, השחמה ותבשילים המוקרמים.

 

 גריל עם מתקן מסתובב 6 
 ק יותר מתאים לגריל, השחמה ותבשילים המוקרמים.עם גוף חימום חז 5החום מוקרן מגוף חימום העליון כמו במצב 

 
 

 גריל חזק עם מתקן מסתובב ומאוורר 7 
 החום מוקרן מגוף חימום העליון ובעזרת המאוורר החום מתפזר לתוך חלל התנור, ומונע את ייבוש המזון. 
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 אחיד טורבו  בישול 8 
 וך חלל התנור. החום של גוף חימום העליון והתחתון, בעזרת המאוורר מתפזר לת

 

 טורבו אקטיבי 9 
מצב זה מתאים  .בצורה אחידהומאוורר טורבו כולל גוף חימום חזק מפזר את החום לתוך חלל התנור בעוצמה, 

לבישול בו זמני של כמה מגשים בכמה קומות. להפשרה מהירה של מזון קפוא ניתן להשתמש במצב זה על חום של 
,50C    

 

 הפשרה  10 
 " . תוכלו להפשיר מזון בעזרת המאוורר ללא חימום. 0רמוסטט למצב "כוונו את הת

 
 
 

 טיימר דיגיטאלי אלקטרוני. שימוש ב
 
 
 

 
 

טיימר האלקטרוני בעלת טכנולוגיה עלית, המאפשרת לבצע את כל הפעולות התכנות באמצעות שימוש בכפתור אחד 
 במקום כפתורים רבים.

 
 . הבהבבעת חיבור התנור לחשמל התצוגה בצג ת

 

 
 
 
 
 

 כיוון ראשוני של השעון 
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 כיוון השעה מחדש

 
 

 כיוון טיימר לתזכורת

 
 

 עתידי של הטיימר תתכנו
 

 
 
 

 שניות אחרת פעולת התכנות תתבטל. 60-את פעולת התכנות צריך לסיים פחות מחשוב: 

 הוראות שימוש טיימר דגם כפרי

 

 ונו את השעות והדקות.סובבו את כפתור העגול וכו
 
 
 

 אשרו את כיוון בלחיצה על הכפתור.
 

 

-תחילה לחצו על הכפתור במשך כ ,כיוון השעון מחדשלשינוי 
שלוש שניות לפחות, ולאחר מכן כוונו את השעון כפי שתואר 

 בסעיף הקודם.
 

 

 
 לחצו פעמיים על כפתור העגול.

 
תזכורת סובבו את הכפתור שמאלה או ימינה וקבעו את זמן ה

ותתחיל ספירה לאחור של  נורית חיווי הטיימר תהבהבבדקות.
הזמן שקבעתם. בסיום זמן התזכורת שקבעתם יישמע צליל התרעה 

 " יופיע בצג.ENDוחיווי "
 
 
 

 

 תהבהבא. לחצו על הכפתור כשתנור כבוי, ונורית חיווי זמן סיום הבישול 
 
 

 שול, ואשרו בלחיצה על הכפתור.סובבו את הכפתור כדי לכוון את זמן תחילת הבי
 
 

ב. סובבו פעם נוספת את הכפתור כדי לכוון את משך זמן הבישול. נורית חיווי זמן 

 תהבהבנה.ונורית חיווי זמן סיום הבישול  הבישול 
ג. לחיצה על הכפתור תחזיר את תצוגת השעון לצג. פעולת התכנות הסתיימה 

 תמשיך להבהב(.הבישול  ואוחסנה בזיכרון )נורית חיווי זמן סיום
כעת תוכלו לכוון את מצב פעולת הבישול הרצויה ואת הטמפרטורה. כשיגיע זמן 

, התחלת הבישול המתוכננת, התנור יכנס לפעולה ובסיום זמן הבישול שתוכנת
  " ENDיישמע צליל הרתעה ובצג יופיע סיום "
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 טיימר לבישול

 כיוון שעה
פעמים את הכפתור עד שסמל "שעון" מהבהב. להעלות או להוריד את הזמן,  4עה בשעון, לחץ על מנת לכוון את הש

שניות מהכיוון   10סובב את הכפתור עם כיוון סיבוב השעון או נגדו, מחוג הדקות יזוז במרווחים של דקה. לאחר 

 האחרון הטיימר יתייצב אוטומטית.

 בישול ידני
 דני על ידי לחיצה על הכפתור הכללי של התנור.כשהטיימר מכובה יש אפשרות לבישול י

 תכנות סיום הבישול
 תכנות סיום זמן הבישול מאפשר התחלה וסיום באופן אוטומטי לפי השעה המתוכנתת.

שניות רצוף מהתכנות  10לתכנת את סיום הבישול , לחץ בקצרה על הכפתור פעמיים עד שיופיע סמל "עצור" במשך 

 ה עד לזמן זה, הפונקציה מסתיימת והידית תחזור להראות את השעה. האחרון, אם התכנות לא נעש

דקות( כדי שהבישול יתחיל. להצגת התוכנית הנבחרת לחץ את  2לחץ את הכפתור לאשר את התוכנית )לפחות 

 הכפתור במהירות.

ך להבהב בסיום הבישול סמל "עצור" יהבהב והאזעקה תצפצף. לאחר דקה האזעקה תפסיק, אבל סמל "עצור" ימשי

 עד ללחיצה על הכפתור.

 שניות: התוכנית תמחק והטיימר יחזור לבישול ידני. 3לעצירת התוכנית לפני הזמן שנקבע, לחץ על הכפתור 

 תכנות התחלת בישול דיגיטלית
תכנות תחילת זמן הבישול מאפשרת להתחיל ולהפסיק בישול באופן אוטומטי. לתכנות התחלת זמן הבישול, לחץ 

כפתור עד שמהבהב סמל       "התחלה". להעלאה או הפחתה של תחילת זמן הבישול, סובב את בקצרה על ה

 שניות לאחר התכנות האחרון. 10הכפתור עם כיוון סיבוב השעון או נגדו. ההבהוב של סמל "התחלה" ממשיך למשך 

 אם התכנות לא נעשה עד לזמן זה, הפונקציה מסתיימת והידית תחזור להראות את השעה.

ם לוחצים על הכפתור תחילת זמן הבישול נקבעת )לפחות דקה אחת( )סמל "התחלה" דולק באופן יציב(. השלב הבא א

 לקבוע את זמן סיום הבישול )סמל "עצור" מתחיל להבהב(.

 לתכנות סיום זמן הבישול בצע את התהליך המתואר למעלה.

 צלח."עצור" יישארו דלוקים לסמן תכנות מו -"התחלה" ו שני הסמלים

 תכנות טיימר
 תכנות הטיימר מאפשר לקבוע אזעקה פשוטה בסיום הזמן המתוכנת  בלי להתחיל בישול.

 פעמים עד להבהוב סמל " טיימר". 3לכיוון האזעקה, לחץ בקצרה על הכפתור 

 עתה סובב את הכפתור, תכנות הטיימר זהה לתכנות זמן סיום הבישול )ראה פסקה רלוונטית(.

 מר רק כשאין פונקציה שנמשכת.ניתן להשתמש בטיי

 תצוגת התוכנית הנבחרת
להצגת התוכנית הנבחרת לחץ בקצרה על הכפתור, באותו זמן הטיימר מציג את התוכנית בעת הזזת היד על הזמן 
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 שנבחר. הבהוב הסמל הרלוונטי מראה את השלבים השונים.

 חרה.הטיימר יחזור אוטומטית להציג את השעה ואת הביצוע של התוכנית שנב

 מחיקת התוכנית שנבחרה
 למחיקת התוכנית שנבחרה, לחץ על הכפתור לכמה שניות עד שתשמע צפצוף והסמלים הרלוונטיים מכובים.

 הטיימר יחזור אוטומטית למצב בישול ידני.

 סמל הפסקת חשמל
 הטיימר לא מבטל את התוכנית במקרה של הפסקת חשמל.

 וב סמל "שעון", על מנת לוודא שהזמן המכוון נכון.הטיימר מסמן חוסר באספקת חשמל על ידי הבה

 במקרה זה, להפסקת האזעקה לחץ במהירות על הכפתור.

 
 הוראות שימוש בגריל

בהתאם לסוג המזון החרו את גובה המגש. במקרה ואתם מניחים את המזון על הרשת תקפידו 
 ל.להכניס מגש מתחת לרשת כדי שהמגש יקלוט את הטפטוף שנובע מפעולת הגרי

 

 
 

 שימוש במתקן שיפוד מסתובב
מתקן זה מיועד לצליה תוך כדי סיבוב המזון בעזרת המתקן. חשוב להניח את המגש המדף 

 התחתון כדי לקלוט את הטפטוף של המזון.
הכניסו את המזון לתוך מתקן השיפוד בתורה אחידה ויציבה ככול שניתן, העבירו את בורר המצבים 

 את התנור.והפעילו  של התנור למצב 
 

  תנורים משולבים
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 שימוש בכיריים בהתאם לדגמים שונים
חשוב: כיריים של כל הדגמים בעלי מנגנון בטיחותי מיוחד, שמפסיק את זרימת הגז למבערים 

 של כיבוי המבערים מכל סיבה שהיא. באופן אוטומטי במקרה 
 י:אופן הדלקת הכיריים שונה מכיריים ללא מנגנון בטיחות

דגמים עם הצתה אלקטרונית, לחצו פנימה עד הסוף על כפתור ההפעלה של הכיריים, סובבו ל
  שניות ועזבו את הכפתור.    10אותו עד הסוף תוך כדי שהכפתור לחוץ, המתינו 

לדגמים עם לחצן הצתה בנפרד יש לחזור על ההוראות לעיל תוך כדי לחיצה על לחצן ההצתה 
 בו זמנית.

 שמאלה של כפתור ההפעלה ניתן לבחור את גובה הלהבה הרצויה. עם סיבוב ימינה או
 גודל המבער.מומלץ להתאים את גודל הסיר ל

 
 
 
 
 
 
 

 הרכבת המבערים
                                           

 קוטר הסיר הספק מבער

 מ"מ 1000W 120-180 קטן

 מ"מ 1750W 120-220 בינוני

 מ"מ 3000W 180-280 גדול 

 מ"מ 3900W 240-300 טורבו
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 יש לוודא כי מבערי הגז והכיפות מותקנים בצורה תקינה על התושבות. .1
  -סוגי מבערים 2קיימים  .2
 איור ימני -מבער גז עם מצת וחיישן (א
 איור שמאלי -מבער גז עם מצת (ב
 בעת פירוק או הרכבת חלקי המבער, יש להיזהר שלא לפגוע במצת ו/או בחיישן. .3
 התקנה והחיבור לגז יש לבדוק שהוסרו כל אביזרי השינוע, וכן את תקינות החיבור.לאחר ה .4
לאחר ההתקנה אפשר, ורצוי לבצע בדיקת דליפה ע"י שימוש קל במי סבון, כמובן לא בזמן  .5

 שהגז דלוק.
 יש לוודא שפעולת המבערים תקינה ושניתן לווסת את עוצמת הלהבה. .6

 
 
 
 
 
 

 חיבור הכיריים למערכת הגז
 החיבור יעשה ע"י אדם מוסמך בלבד ב:חשו

המכשיר שרכשתם מתאים לשימוש בגז בישול מסוג גפ"מ)בוטן/פרופן( ויש לוודא שמערכת הגז תקנית 
 ותקינה.

 . 30mbarלעבודה התקינה של הכיריים יש לבדוק את לחץ הגז המגיע לכיריים: 

 
 חיבור התנור לרשת החשמל

 אמפר לפחות. 16וגן בנתיך של הארקה תקינה ומוודאו שבית התקע בעלת 
במידה וכבל החשמל ניזוק נתקו מיד את התנור מרשת החשמל ופנו למרכז השרות הארצי. החלפת כבל 

 החשמל תיעשה על ידי טכנאי מוסמך בלבד.
 אסור לחבר את המכשיר לרשת החשמל ע"י רב שקע או תכנת זמן )שעון שבת(.

 

 תהוראות השימוש בתנור לפי פונקציות השונו
במצב זה החום נוצר מגוף חימום עליון ותחתון של התנור, ניתן להפעיל את חלק עליון או חימום סטטי: 

 התחתון של התנור גם בנפרד בהתאם לבישול או לסוג המזון.

 
מצב זה דומה למצה שתואר לעיל בתוספת הפעלת מאוורר, מזרז את הבישול תוך : חימום עם מאוורר

מעלות פחות ממצב חימום  15C-ור. במצב זה ניתן לכוון את הטמפרטורה כהתנכדי פיזור החום לחלל 
 הסטטי.

 

 כיפה

 מבער

 תושבת

 כיפה

 מבער

 תושבת
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 תחזוקה וניקוי
לפני ביצוע פעולות ניקוי ותחזוקה, נתקו את התנור מרשת החשמל וסגרו את ברז אספקת הגז לתנור.אם 

רק טכנאי  למרכז השירות. את הפעולות שלהלן רשאי לבצעיש צורך להחליף רכיבים ן/או אביזרים, פנו 
 מורשה בהתאם לחוקי החשמל ולתקנות משרד התשתיות הלאומיות.

 
 צינורית גומי לאספקת גז

בדקו את מצב צינורית אספקת הגז בקביעות והחליפו אותו במועד התפוגה המודפס על חלקו החיצוני של 
שותו והתקשה. הצינור, או אם מופיעים סימני סדקים,חתכים,שריפה,שריטות או אם הצינור איבד את גמי

 הצינור חייב להיות צינור תקני לגז בישול גפ"מ.

 
 כבל אספקת חשמל

במידה וקיים צורך להחליף את כבל אספקת החשמל, אנא זכרו שרק טכנאי מורשה רשאי להחליפו. יש 
מ"מ  9ובקוטר חיצוני של   מ"מ3X1.5       בלבד בשטח חתך של  HO5RR-Fלהשתמש בכבלים מסוג 

 לפחות.

 
 והרכבת דלת התנור הסרת

להסרת הדלת לצורכי ניקוי ותחזוקה, פתחו את דלת התנור במלואה, הכניסו את מנגנון החסימה הסיבובי 
(A לקרס שבציר כמתואר באיור )7. 

 אחזו את הדלת משני צדדיה וסגרו אותה באיטיות עד שתחושו בהתנגדות קלה.
י לשחרר אותה מנעילת ציר התנור ולאפשר את ברגע זה דחפו והרימו בו זמנית את הדלת כלפי מעלה כד

 הסרתה.
 להרכבה חזרה של הדלת, פעלו בסדר פעולות הפוך, והקפידו שמנגנון נעילת הציר מותאם היטב למקומו.

 
 החלפת נורת תאורה

נתקו את התנור הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר ונתקו את התנור מרשת החשמל לפני תחילת 
 התאורה. הפעולות להחלפת נורת

 פתחו את דלת התנור, הסירו את כיסוי המגן מזכוכית, החליפו את נורת התאורה 
לפחות( והרכיבו חזרה את כיסוי  C300)זהירות: נורת התאורה חייבת להיות עמידה בטמפרטורה של 

 הזכוכית.

 
 התקנה

לחות )לא ניתן להתקין את התנור במטבח, וכל מקום יבש וסגור עם פתחי אוורור וחלונות ללא 
מדינת ישראל, וע"י בחדרי אמבטיה או מקלחת(. חשוב שהתקנה תעשה ע"פ חוקי גז וחשמל של 

 אדם מוסמך בלבד. 

 
 אוורור

  BS5440לפי תקן הבטיחות 
 , או מאוורר חזק לפיזור האוויר.חדר עם חלון או פתחי אוורור קבועים

 מ"ר  20אין להתקין את המכשיר בחדר הקטן מ
 המכשיר קולט אדים חזק או ונטה, מאוורר השואב את האוויר החוצה.יש להתקין מעל 



 13 

  

 הצבת התנור
 

 בת התנור בגומחה שבארונות המטבח:הצ
עליכם להציב את יחידת הארון כך שישמר 

ס"מ מהכיריים.  5מרווח בטחון של לפחות 
מותאם לתנור לוח בסיס, וודאו קיום אם 

ס"מ לרוחב כל החלק  2מרווח אוורור של 
הקדמי של התנור. הארונות הצמודים 

למכשיר חייבים להיות עמידים בפני חום 
 ת לפחות.מעלו 120של 

 
משטח התחתון של קולט אדים עד  בין

משטח העבודה של התנור חייב להיות 
 ס"מ.  75מרווח מינימאלי של 

מצופה מציפוי  חשוב: כל דופן וחזית התנור
 מגן מניילון

יש להסיר את הציפוי בזהירות מרבית כדי 
 לא לשרוט את פני המכשיר.

 
כעט ניתן להרכיב את רגליות התנור, ניתן 

ן את גובה המכשיר ע"י סיבוב של לכוו
 הרגליות ימינה ושמאלה.

 הקפידו שמתנור יהיה יציב.
 

הניחו את המבערים והרשתות על משטח 
 העבודה

 
להבטחת היציבות של התנור, מומלץ 

 לחבר את התנור לקיר באמצאות שרשרת 
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 הוראות שימוש לדגם עם משטח קרמי 
 

 משטח זכוכית ויטרוסרמיק
 

תכנון החדש של משטח הקרמי מאפשר להפיק חום מקסימלי במספר שניות. יתר על כן, המשטח 
החימום ולא מחוצה לו.כל אזורי  בנוי בצורה שהחום מתמקד בגבולות השטח המצויר של כל אזור

מתגים, כל אזור בנפרד. אזורי חימום חד אזורי בעל מתג חד כיווני להגברה או  5חימום נשלט ע"י 
הנמכה של החום של אזור החימום, ולהבות דו אזוריים הם בעלי מתג  דו כיווני לשליטה מלאה על 

 חלק מאזור החימום או על כל השטח.
 

תנהלת  ע"י מערכת טרמוסטט אוטומטית השומרת על רמה אחידה בכמות דרגות החום בלהבות מ
החום בכל דרגה. טרמוסטט אוטומטי ידליק ויכבה את גופי החימום בצורה אוטומטית כדי להפיק 

 את דרגת החום הרצוי.
 

אזורים 4דרגות החום לפי הטבלה לדגם   

  מיקום
 

 סוג המתג
אזור חום 
 אפקטיבי

סיבוב 
 המתג

כח 
מקסי
 מאלי

 דרגות החום

1 2 3 4 5 6 

 קדמי שמאל
בורר 

 טמפרטורה

 הכל 
כיוון 

 השעון
2200W 

10 % 25 % 50 % 65 % 90 % 100 % 

 מרכז 
נגד כיוון 

  השעון
750W 

אחורי 
 שמאלי

  מתג
נגד כיוון  הכל

  השעון
1200W 150 W 200 W 350 W 500 W 850 W 1200 W 

  מתג קדמי ימני
נגד כיוון  הכל

 השעון
1700W 180 W 300 W 450 W 750 W 1200 W 1700 W 

 אחורי ימני

 
 

בורר 
 טמפרטורה

 
כיוון  הכל

  השעון
2400W 

10 % 25 % 50 % 65 % 90 % 100 % 

 עיגול 
נגד כיוון 

 השעון
1500W 
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    טבלת הספק התנור

 

 דגמים

גוף חימום 
 תחתון

 

גול חימום 
 עליון

 

 גריל
 

 

 מקסי גריל
 
 
 
 

  

טורבו 
 אקטיבי

 

 
MXV66MFR – MXV76MFR - PG96MFR/V 
PXV66MFR – PXV76MFR 1900W 700W 1800W 2500W 2000W 

MXGV96AMFR -  PXGV96AMFR 1750W 1000W 2000W 3000W 2500W 

MXDV96AMFRE-PXDV96AMFRE – STANDARD OVEN 1900W 700W 1800W 2500W 2000W 

MXDV96AMFRE- PXDV96AMFRE – SMALL OVEN 1200W 500W 1000W - - 

MXUDV66AMFE – MXUDV76AMFE - PXUDV66AMFE -  
.UDV66MFE DOWN OVEN 1650W 900W 1500W 2100W 2000W 

MXUDV66AMFE – MXUDV76AMFE - PXUDV66AMFE – 
.UDV66MFE UP OVEN   1200W 950W 1900W - - 

 

 
 

אזורים 5דרגות החום לפי הטבלה לדגם   

  מיקום
 

 סוג המתג
אזור חום 
 אפקטיבי

סיבוב 
 המתג

כח 
מקסימ

 אלי

 דרגות החום

1 2 3 4 5 6 

קדמי 
 שמאל

בורר 
 טמפרטורה

 הכל 
כיוון 

 השעון
2200W 

10 % 25 % 50 % 65 % 90 % 100 % 

 מרכז 
נגד כיוון 

  השעון
750W 

אחורי 
 שמאלי

  מתג
נגד כיוון  הכל

  השעון
1200W 150 W 200 W 350 W 500 W 850 W 1200 W 

  מתג קדמי ימני
נגד כיוון  הכל

 השעון
1700W 180 W 300 W 450 W 750 W 1200 W 1700 W 

 אחורי ימני

 
 

בורר 
 טמפרטורה

 
כיוון  הכל

  השעון
2400W 

10 % 25 % 50 % 65 % 90 % 100 % 

 עיגול 
נגד כיוון 

 השעון
1500W 

 מרכז
בורר 

 הכל  טמפרטורה
כיוון 

 השעון
2000W 10 % 25 % 50 % 65 % 90 % 100 % 

 
הקרמי יהיו דלוקות גם אחרי שמעבירים את מתג  חשוב: נוריות ביקורת של אזורי חימום במשטח

 " . מצב זה מעיד על אזהרת על משטחים חמים )נוריות יכבו שהמשטח יתקרר(0ההפעלה למצב "
 

 איך להשתמש במשטח הקרמי:
את אזורי החימום, אחד אחד מספר דקות. פעולה לשימוש ראשוני במשטח הקרמי מומלץ להפעיל 

 וי של גופי החימום. זאת כדי להסיר את שכבת הציפ
אזור החימום ממשיך להיות חם גם אחרי שמכבים אותו, כדי לחסוך אנרגיה מומלץ לכבות את 

 האזור לפני הזמן. 
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בסיסם אינו כלים מיוחדים אשר בלשימוש במשטח הזכוכית חובה להשתמש   אזהרה:
בכלים  למשטח הזכוכית( כמו כן יש להשתמש ת)העלולים לגרום נזק ושריטו מחוספס
 גבול המסומן על פני המשטח.הלא עובר את  םשבסיס

 

לשימוש במשטח הזכוכית  יש להקפיד על כללי זהירות מירביים, יש להניח את  אזהרה:
הכלים במשנה זהירות על פני המשטח. להמנע מגרירת הכלים על פני המשטח. אין לזרוק 

ן להשתמש במשטח הזכוכית חפצים על פני המשטח. אין להניח פלטות לשבת למינהן ואי
 כשטח להנחת דברים מכל סוג.

 

לניקוי פני הזכוכית יש לנקוט באמצעי זהירות מרביים. תחילה יש לכבות את   אזהרה:
המכשיר ולהניח לו להתקרר. ניתן לנקות את פני הזכוכית אך ורק בעזרת מטלית לחה ומעט 

, מטלית מחוספסת או גסה עלולה צמר פלדה לסוגיו ,סבון. אסור להשתמש בכלי ניקוי כגון
לגרום לשריטות על פני משטח הזכוכית. הימנעו משפיכת סוכר חם על פני משטח הזכוכית, 

ניקוי חומר זה מאוד קשה וכמעט בלתי ניתן לניקוי, יש לנסות להסיר בעזרת מטלית רכה 
 ומעט חומץ.   

 

בתנור במצב גריל שימוש  תמאוד, וגם בע מיםפני המשטח בזמן הבישול ח  אזהרה:
לכן יש לנקוט בזהירות מרבית בזמן השימוש ובמיוחד הקפידו להרחיק ילדים  ,התנור לוהט

 ואנשים בעלי מוגבלויות.
 

במקרה של כל תקלה טכנית בכל חלק של התנור או הכיריים או שבר לרבות   אזהרה:
 טפל בתנור(. משטח הזכוכית יש לפנות אך ורק לשרות של החברה )רק אדם מוסמך רשאי ל

 נתונים טכניים לחיבור חד פזי וחיבור תלתפזי

220-240 V ~ 
3  x  6 sq.mm 

H05VV-F 
 

380-415V 3N~ 
5  x 2,5 mmq 

H05VV-f 
 



 17 

 
 

 בישול וגריל המלצת טבלת
 

 גריל הפעלת שני גופי חימום המנה
מיקום  טמפרטורה

 בשלבים
זמן 

 הבישול
מיקום  הטמפרטור

 בשלבים
זמן 

הבישול 
 בדקות

    25-35 3 175 עוגה 

    20-25 3 175 עוגת פירות

    20-30 3 175 שטרודל

    30-35 3 175 מאפים

    30-40 3 200 עוגיות

    30-40 3 200 עוגה אוורירית
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Pound cake 175 3 30-40    

    15-25 3 175 ביסקוויטים

 8-10 2-3 260 25 3 225 בשר טלה

 8-10 2-3 260    צלעות טלה

    50-60 3 250 בשר בקר

 10-15 2-3 260    בשר עגל טחון

    25 3 225 בשר עגל

    25 3 240 בשר כבש

 8-12 2-3 259    בשר כבש קצוץ

    40-50 3 250 עגל

    45 3 225 צלי עגל

    30 3 175-200 עוף

    30-35 3 200 עוף מחולק

    30-40 3 200 דגים

    35-45 3 200 הודו

    20-30 3 210 אטריות

    30-40 3 190 מאפה אוורירי

Meat 
puddings 

175 3 23-30    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 הוראות חשובות נוספות

 תנור בישול ואפייה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
 

ורשה בהתאם להנחיות ההתקנה את כל פעולות ההתקנה, ההתאמה והתחזוקה יש לבצע בידי טכנאי מ
שבחוברת זו, בהתאם לתקנות החשמל ובהתאם לדרישות משרד התשתיות. היצרן והיבואן לא ישאו 

 באחריות כלשהי להתקנה, כיוון,טיפול ושימוש בתנור שלא בהתאם להוראות הפעלה אלו.
 

 הנתונים לגבי דגם זה ותכונותיו מופיעים על גבי תווית הנתונים.
 

שירות תיקונים למכשיר זה, הציגו בפני הטכנאי את תעודת האחריות והחשבונית עם תאריך בעת הזמנת 
 הרכישה.
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לפני ביצוע פעולות תחזוקה או חיבורים, נתקו את התנור מרשת החשמל וסגרו את ברז הגז הראשי 
מקוריים  המספק גז למכשיר. אם קיים צורך להחליף רכיבים ו/או אביזרים, השתמשו אך ורק בחלקי חילוף

אותם ניתן לרכוש במחסני החלפים של אלקטרה. רק טכנאי מורשה רשאי לבצע את פעולות ההתקנה 
 והתחזוקה.

 
שמרו חוברת הוראות זו בקרבת התנור, כך שתוכלו לעיין בה בעת הצורך. בדרך זו, ההוראות והעצות 

 יימצאו בקרבתכם לשימוש נכון והשגת הביצועים הטובים ביותר.
 

חלד -מוש בתנור,הסירו את שכבת המגן מפלסטיק המודבקת על השטחים העשויים מפלדת אללפני השי
 )נירוסטה(, אלומיניום ו/או חלקים צבועים כדי למנוע את הימסותה בחום.

 נקטו במירב הזהירות בעת הסרת שכבת מגן זו כדי למנוע נזק מהחלקים המוגנים.
 

אנשים נכים, מאחר ודפנות החיצוניות מתחממות. כמו כן אל כאשר התנור בפעולה, הרחיקו ממנו ילדים ו/או 
 תאפשרו לילדים לשחק או להשתמש בבקרי התנור.

 
בדקו בקביעות שלא קיימות דליפות גז בצנרת המחברת את התנור לבלון הגז או למערכת אספקת הגז 

 המרכזית, החליפו את הצינור בעת הצורך.
 

פתורים נמצאים במצב כיבוי, יתר על כן אם זמן מה אינכם כאשר התנור אינו בשימוש, וודאו שכל הכ
משתמשים בו, סגרו את ברז אספקת הגז המרכזי, וכמו כן נתקו את התנור מרשת החשמל באמצעות 

 הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר.
 

 על מנת לאפשר פעולה טובה בטיחותית ויעילה יותר. וייבשים שמרו את המבערים, נקיים
 

 אשון בתנור, אנו ממליצים לחמם אותו במצב חימום מרבי במשך שעה.לפני השימוש הר
ייתכן ויופיעו עשן וריחות בלתי נעימים, הנגרמים מהתחממות חומרי הדבקה במבודדי החום או 

יא תופעה טבעית וכדי להיפטר מריחות השאריות שמן הגנה על רכיבי מתכת. היווצרות ריחות ועשן 
 פתחו חלון. אלו, אווררו את החדר, כלומר,

 
 הסירו את כל החפצים המונחים על המכסה לפני פתיחתו.

 
אל תשליכו את חומרי האריזה, אביזרים או חלקים של התנור הישן לרחוב. סלקו חומרים אלו למרכז פינוי 

  .למחזור בהתאם חוקי העזר העירוניים או בהתאם לתקנות המשרד לאיכות הסביבה
 
 

ל על תחתית התנור ואל תצפו את החלל הפנימי של התנור ברדידי אל תניחו סירים או כלי בישו
אלומיניום. היווצרות חימום יתר פוגע בתוצאות הבישול והצלייה, ועלול לפגוע ולגרום נזק בלתי הפיך 

   לציפוי האמייל הפנימי.

  


