
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תנור בישול ואפייה
 HB 48154דגם 

 - הוראות הפעלה -



2

 

 
 
 
 

 ,לקוחות נכבדים
 

 תנור בישול הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי 
 .סימנסחברת ואפייה של 

בטוחים שהוא יקנה כי רכשתם מוצר מהימן ומושלם ו, אנו משוכנעים
 . לכם בישול מהנה

כדי להבטיח ניצול כל היתרונות פעלה אלה הוראות האנא קראו בעיון 
 .הטכניים הטמונים בו

בראשיתה של חוברת זו מפורטות הוראות חשובות המתייחסות 
חלקיו השונים של התנור  לאחר מכן תיערך לכם היכרות עם. לבטיחות

 . ויוסבר לכם כל אשר עליכם לדעת אודות פעולותיו והפעלתו

ו אתכם צעד אחרי צעד אודות ידריכהטבלאות בחוברת זו נבנו כך ש
, הן כוללות מידע שימושי אודות כלי בישול מתאימים. הגדרות התנור

שכולן נבדקו כמובן , גובה הכנסת התבניות ואודות ההגדרות המיטביות
 .במטבח שלנו

כלולות בחוברת זו גם , כדי להבטיח אורך חיים מרבי של התנור
 .  הוראות ועצות אודות ניקוי התנור ותחזוקתו

 .B/S/H הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של :שימו לב
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 שמירה על איכות הסביבה
 הערות אודות סילוק חומרי אריזה ותנור ישן

כל חומרי האריזה בהם אנו . שלכם מוגן בחומרי אריזה מתאימיםהתנור החדש , בדרכו אליכם
אנא תרמו את חלקכם לשמירה על איכות . משתמשים הם ידידותיים לסביבה ומתאימים למחזור
 . הסביבה על ידי סילוק נאות של חומרי האריזה הללו

יכות בחברה עם מודעות לשמירה על א. לא כדאי להשליך תנור ישן למצבורי האשפה הרגילה
 . קים של תנור ישןתן לעשות שימוש חוזר גם בחלק מהחלהסביבה ני

הבטיחו להשבית את פעולתו או אף להדביק עליו מדבקה שתציין , לפני סילוקו של תנור ישן
 . שהוא אינו ניתן לשימוש

פנו לרשות המקומית , לקבלת מידע מדויק אודות אפשרויות הסילוק של תנור ישן וחומרי אריזה
 . כם מתגורריםבה הנ

 חיסכון בחשמל
חממו את התנור לפני הבישול או האפייה רק כאשר הדבר מומלץ במפורש במתכון או  

 . בטבלאות שבחוברת זו

משום שאלה , עם גימור כהה או מצופות באמאייל, השתמשו בתבניות אפייה כהות 
 . מוליכות בדרך הטובה ביותר את החום

כך , התנור עדיין יהיה חם. תן אחת לאחר השנייהעדיף לאפות או, לאפיית מספר עוגות 
, זמנית שתי עוגות-ניתן גם לאפות בתנור בו.  יתקצרהבאותשזמן האפייה של העוגות 

 .אחת לצד השנייה

 דקות לפני הזמן 10ניתן לכבות את התנור , כאשר זמן הבישול או האפייה הוא ארוך 
 . או האפייהובדרך זו להשתמש ביתרת החום כדי לסיים את הבישול 

הפעילו את הגריל המיועד לשטח . הניחו נתחים קטנים במרכזו של מדף הרשת: צלייה 
 .קטן

 

 לפני חיבר התנור לחשמל
 אלה הוראות. אנא קראו בעיון חוברת הוראות הפעלה זו, לפני השימוש בתנור בפעם הראשונה

 . מכילות מידע חשוב אודות השימוש ותחזוקת התנור

אלה במקום בטוח ומסרו אותן לבעליו החדשים של התנור במקרה אנא שמרו הוראות  
 . של העברת בעלות עליו

 . אל תפעילו את התנור אם הנכם מבחינים בו נזקים עקב ההובלה 
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התקנת התנור וחיבורו לחשמל חייבים להיעשות על ידי טכנאי שרות מוסמך ובהתאם  
ואן חבות כלשהי בגין נזקים או היב/לא תחול על היצרן ו. להוראות ההתקנה המצורפות

 . שייגרמו עקב התקנה וחיבור לא ראויים של התנור

 מידע חשוב
 מידע בטיחותי

הקפידו . התנור עומד בכל תקני והוראות הבטיחות המתייחסים למכשירים חשמליים 
תחנות השרות מפורטות על (לבצע תיקונים באמצעות תחנת שרות מוסמכת בלבד 

כל ניסיון לתקן את התנור בדרך אחרת מהווה סכנה ).  זוהכריכה האחורית של חוברת
 . למשתמש

במיוחד המשטחים הפנימיים , משטחים מסוימים של התנור מתחממים בזמן פעולתו 
 !סכנת כוויה –הקפידו שילדים יהיו במרחק בטוח מהתנור . שלו וגופי החימום

אחרת , הקפידו שכבל החשמל של התנור לא ייתפס בדלת התנור כאשר הוא חם 
 !סכנת התחשמלות –הבידוד שלו עלול להיפגם 

חומרים אלו עלולים להתלקח עם הפעלת . אל תאחסנו בתוך התנור חומרים דליקים 
 !סכנת שרפה –התנור 

 . נתקו את התנור מהחשמל ופנו לתחנת השרות הקרובה, במקרה של תקלה 

כאשר מפעילים . תנור זה עומד בכל התקנים והדרישות המתייחסים למכשירי חימום 
 וידית הדלת עלולים הזכוכית, הכפתורים, את התנור בדרגת חום גבוה זמן ממושך

 .להתחמם

 . להכנת מזון בלבדלשימוש ביתי ותנור זה מיועד  

 מניעת נזק לתנור
משום שהדבר , לעולם אל תניחו תבנית אפייה או נייר אלומיניום על רצפת חלל התנור 

ור ולהשפיע על זמני האפייה והצלייה בתנור וכן לגרום עלול לגרום ללכידה של חום התנ
 . נזק לציפוי האמאייל שלו

 . הדבר עלול לגרום נזק לציפוי האמאייל שלו; לעולם אל תשפכו מים לתוך תנור חם 

מיצי פירות המטפטפים מתבנית אפייה עלולים להותיר כתמים עיקשים שלא ניתן יהיה  
עדיף להשתמש בתבנית האפייה , ת רכותבזמן אפיית עוגות פירו. להסיר אותם
 .העמוקה יותר

 . אל תשבו ואל תעמדו על דלת התנור כאשר היא פתוחה 

הקפידו על ניקיון אזור האטם של . הקפידו תמיד שדלת התנור תהיה סגורה היטב 
 .הדלת
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 הכרת התנור
 לוח הבקרה

 

 לחצן טיימר
לחצן 

לחצן זמן  הארכת זמן
 סיום

לחצן קיצור
 זמן

לחצן שעון
לחצן זמן 
 הבישול

 פעולות התנורבורר 
באמצאות בורר הפעולות ניתן לבחור במצבים

 :הבאים
 תאורת חלל התנור  
 הפשרה  
 חימום עילי ותחתי  
 אוויר חם  
 ממדי-אוויר חם תלת  
 צלייה עם סחרור אוויר חם  
  שטח קטן–צלייה על ידי הקרנת חום   
  שטח גדול–צלייה על ידי הקרנת חום   

תרמוסטט לאחד המצביםעם סיבוב כפתור ה
עם סיום השימוש. תאורת התנור נדלקת, ל"הנ

הקפידו להחזיר את בורר הפעולות, בתנור
 ".0"למצב 
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 כפתור תרמוסטט עם נורית חיווי

 לבחור באפשרויות באמצעות הכפתור ניתן
 :הבאות

 דרגות חום במעלות צלסיוס = 300-20
 :הקרנת חוםצלייה על ידי 

 צלייה קלה =  1
 צלייה בינונית =  2
 צלייה חזקה =  3

עם סיבוב כפתור התרמוסטט לאחד המצבים 
הנורית כבית . נורית החיווי נדלקת, ל"הנ

כאשר מושגת דרגת החום המבוקשת והיא 
נור מתחמם פעם  כאשר התבנדלקת שו

נורית החיווי אינה נדלקת בזמן צלייה . נוספת
 או בזמן צלייה יחד עם הקרנת חוםעל ידי 

 .סחרור אוויר

 שקועיםכפתורי בקרה 
 הכניסאת בורר פעולות התנור ניתן ל. בכל מצבפנימה  את כפתור התרמוסטט הכניסניתן ל
 . רק כאשר הוא נמצא במצב כבויפנימה 

ניתן לסובב את כפתורי . פשוט לחצו עליו, את כפתור הבקרהפנימה  ניסהככדי לשלוף או ל
   .הבקרה גם ימינה וגם שמאלה

 מאוורר קירור
אפשר . המאוורר נדלק וכבה באופן אוטומטי כל עוד התנור חם. התנור מצויד במאוורר קירור

 . שהמאוורר יפעל גם זמן רב לאחר כיבוי התנור
 .האוויר החם נפלט מעל או מתחת לידית הדלת, רתלוי בסוג ידית הדלת של התנו
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 כיבוי בטיחות אוטומטי
במקרה זה . התנור כבה באופן אוטומטי כאשר הגדרות התנור לא השתנו במשך מספר שעות

חיווי זה נשאר דולק עד שתעבירו את בורר  ."S"מופיע בחלון התצוגה של דרגת החום החיווי 
 .התוכניות למצב כבוי

 סוגי חימום
 

 הפשרה
מאוורר שנמצא בדופן האחורי של התנור מסחרר את האוויר בחלל 

לחם ועודות , עוף, נתחי בשר קפואים. התנור מסביב למזון הקפוא
 . מופשרים במהירות ובצורה אחידה

 חימום עילי ותחתי
מהחלק שיטה זו מבטיחה פיזור אחיד של החום על העוגה או הצלי 

 . העליון והתחתון של חלל התנור

ביסקוויטים ועוגות גבינה ,  סוג זה של חימום אידיאלי לאפיית לחם
חימום עילי ותחתי מתאים גם לבישול של צלי בקר רזה . במפלס אחד

 . ועגל בתבנית צלייה פתוחה או סגורה

 סחרור אוויר חם
מאוורר שנמצא בדופן האחורי של התנור מפזר בצורה אחידה את 

סוג זה של חימום . התחתון של התנורהחום מגופי החימום העליון ו
, עוגיות, תבניתמגש ב עוגות ספוג בתמבטיח תוצאות מיטביות באפיי

כוונו את כפתור , זהצב מב .במפלס אחדקונכיות קרם ופשטידות 
זמן שימוש במצב של  מדרגת החום הנהוגה בC300-200-התרמוסטט לדרגת חום נמוכה ב

 .חימום עילי ותחתי

 ממדי-סחרור אוויר חם תלת
גוף : בבישול מסוג זה מעורבים חום המופק על ידי שלושה גופי חימום

העגול שנמצא על גוף החימום התחתון וגוף החימום , החימום העליון
 . הדופן האחורית של חלל התנור

 קונכיותביסקוויטים ו. בשני מפלסיםזמנית -ניתן לאפות בובמצב זה 
 .בשלושה מפלסיםזמנית גם -קרם ניתן לאפות בו

  .מצב זה אידיאלי גם עבור ייבוש וחיטוי
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 צלייה עם סחרור אוויר
בזמן הפסקת . רוגין החימום העליון והמאוורר פועלים לסיףבפעולה זו גו

המאוורר מסחרר את החום את החום שנוצר על ידי הגריל , החימום
פעולה זו מבטיחה שנתחי בשר יהיו פריכים ומושחמים . מסביב למזון

בצורה אחידה מכל הצדדים ושהתנור יישאר נקי יותר בהשוואה למצב 
 . של חימום עילי ותחתי

גים מבלי לחמם את התנור עוף וד, ניתן לצלות נתחים גדולים של בשר
 . מראש

  שטח קטן– צלייה על ידי הקרנת חום
מצב . במצב זה מופעל החלק המרכזי בלבד של גוף החימום של הגריל

. תוך כדי חיסכון בחשמל, כמויות קטנות של מזוןזה אידיאלי עבור 
 . הניחו את נתחי הבשר במרכז מדף הרשת

 

  שטח גדול–צלייה על ידי הקרנת חום 
פעולה זו . גוף החימום של הגריל מתחמםמצב זה כל השטח של ב

נתחי דג או , נקניקיות, אידיאלית אם ברצונכם לצלות מספר אומצות
 . פרוסות של צלי

 

  נלווים לרכישהמדפיםתנור ו

 
 

 בחמישה המדפים והתבניותניתן להכניס את 
 .מפלסים שונים בתוך התנור

ניתן להשתמש במסילות הנשלפות במפלסים 
 . כדי למשוך החוצה מדפים ומגשים 4- ו3, 2

 

 



11

 

 

 

 
 

 

 

 מסילות נשלפות

 

 HEZ 21301תכליתי -מגש רב
מזון קפוא ונתחי צלי , עבור עוגות רכות

ניתן להשתמש במגש זה גם לאיסוף . גדולים
שומנים המטפטפים מהמזון בזמן צלייה 

 . ישירה על מדף הרשת

 HZ 21101 מגש אפייה מאמאייל
 . ועוגיותעבור עודות רכות 

 

 

  HZ 21401 מדף רשת 
תבניות , עבור כלי בישול המיועדים לתנור

הכניסו את מדף . צלייה ומזון קפוא, צלי, עוגה
הרשת כאשר הצד הקמור שלו פונה כלפי 

 .מטה 

 

 HZ 22500מגש צלייה 
נקניקיות או המגן מפני נתזים , צלי, עבור דגים

השתמשו . בזמן צלייה של עופות גדולים
 . תכליתי בלבד- זה בתוך המגש הרבבמגש

 

  

 

בכל אחת מהמסילות הנשלפות קיים יתד 
 . בחזית שמחזיק את המדף או המגש במקומו

 גיליונות אפייה ומגשים רב תכליתיים
הניחו על המסילות כאשר החורים בחזית 

וודאו . והחליקו פנימה עד שהם נעצרים
 . שהיתדות נכנסים לתוך החורים

 מדף רשת
ת מדף הרשת כאשר הצד הקמור שלו הניחו א

החליקו את המדף פנימה עד . פונה כלפי מטה
וודאו שהיתדות נמצאים לפני . שהוא נעצר

 .המוט הרוחבי הראשון

את האבזרים ניתן לרכוש גם בשלב מאוחר 
 של (HZ)ציינו את המספר הקטלוגי . יותר

 .האבזר אותו ברצונכם לרכוש
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 נהלפני השימוש בתנור בפעם הראשו
 כיוון השעון

בחלון התצוגה , או לאחר הפסקת חשמל, כאשר מחברים את התנור בפעם הראשונה לחשמל
 .מהבהבים שלושה אפסים

 .כוונו את השעון

 
 כדי להגדיר את – או +השתמשו בלחצן  .2

השעה נשמרת באופן . השעה הנכונה
 .אוטומטי בזיכרון לאחר מספר שניות

 .לחצו על הלחצן  .1

 )משעון קיץ לשעון חורף למשל( השעה שינוי
 .לא ניתן לשנות את השעה כאשר מוגדרים זמן בישול או מועד סיום הבישול: הערה

 .לחצו על הלחצן  .1

 .  כדי להגדיר את השעה הנכונה– או +השתמשו בלחצן  .2

 הערה
השעה אינה מוצגת בחלון , זמן הבישול או מועד סיום הבישול, לאחר הגדרת הטיימר 

השעה מופיעה בחלון . לחצו על הלחצן ,  אם ברצונכם לבדוק את השעה.התצוגה
 .התצוגה למספר שניות

 חימום התנור
כאשר הוא ריק ,  דקות60חממו את התנור במשך , ר חדשתנוכדי להיפטר מהריח האופייני של 

- ואת כפתור התרמוסטט לסובבו את כפתור בורר הפעולות למצב . ודלת התנור סגורה
C2400. 

 



13

 

 טיימר
לרבות לאחר הגדרת זמן הבישול או מועד סיום , באפשרותכם להגדיר את הטיימר בכל עת

 . הבישול

הטיימר מצויד גם בצליל . בחלון התצוגה מופיע הספירה לאחור שלו, לאחר הגדרת הטיימר
 .המאפשר להבחין בינו לבין ההתראה עם סיום זמן הבישול, מיוחד

 נוהל הגדרת הטיימר

 
 כדי להגדיר את – או +ו בלחצן השתמש .2

 .הטיימר
 .לחצו על הלחצן  .1

בחלון התצוגה מופיע הספירה . ההגדרה נשמרת באופן אוטומטי בזיכרון לאחר מספר שניות
 .לאחור של הטיימר

 בחלוף הזמן שהוגדר
 .לחצו על הלחצן . סמל הטיימר מהבהב בחלון התצוגה. נשמע צליל

 תיקון
 .– או +נו באמצעות הלחצן תק. לחצו על הלחצן 

 ביטול
 . פעמיים ברציפותעל הלחצן לחצו 

 הערה
 .דקות ושניות, ניתן להגדיר שעה 
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 אפייה וצלייה
 הגדרת נוהל עבור התנור

 
השתמשו בכפתור התרמוסטט כדי לבחור  .2

 .בדרגת החום או במצב צלייה
השתמשו בכפתור בורר הפעולות כדי  .1

 .המבוקשלהגדיר את סוג החימום 

 .סובבו את כפתור בורר הפעולות למצב כבוי ,כאשר הארוחה מוכנה

  ברצונכם שהתנור יכבה באופן אוטומטיאם
 . לעיל2- ו1כאמור בסעיפים סובבו את כפתור בורר הפעולות ואת כפתור התרמוסטט 

 

 כדי לשנות את – או +השתמשו בלחצן  .4
 . זמן הבישול המוצע

ל מפסיק הבישול מתחיל כאשר הסמ
 .להבהב

 .לחצו על לחצן זמן הבישול  .3
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 בחלוף זמן הבישול
במקרים בהם הצלצול מטריד . התנור כבה. "0.00"בחלון התצוגה מופיע החיווי . נשמע צלצול

 . לבטל אותו לפני הזמן על ידי לחיצה על לחצן זמן הבישול ניתן , אתכם
במידה ובחלון התצוגה . ופיעה השעההפעולה האוטומטית מתבטלת כאשר בחלון התצוגה מ

 . בחלון התצוגה תופיע השעה. לחצו על לחצן זמן הבישול , "0.00"מופיע החיווי עדיין 
 במקרים בהם הארוחה עדיין אינה מוכנה

 . לעיל4- ו3הגדירו את זמן הבישול מחדש כאמור בשלבים 
 כאשר הארוחה מוכנה

 ".0"סובבו את כפתור בורר הפעולות למצב 
 קוןתי

 .– או +תקנו באמצעות הלחצן . לחצו על הלחצן 
 ביטול

 ".0"סובבו את כפתור בורר הפעולות למצב 
 הערות

אם ברצונכם לבדוק כמה . בתצוגת השעה מתנהלת ספירה לאחור של זמן הבישול שהוגדר 
 זמן הבישול שנותר מופיע בחלון התצוגה .לחצו על הלחצן , זמן נותר עד לסיום הבישול

 . שניותלמספר
 . דקות59- שעות ו23-מן בין דקה לבאפשרותכם להגדיר כל ז 

 יכבה באופן אוטומטיואם ברצונכם שהתנור יידלק 

 
 כדי להגדיר – או +השתמשו בלחצן  .6

 . המועד החדש לסיום הבישול
 

בחלון . לחצו על לחצן זמן הבישול  .5
דהיינו , התצוגה מופיע מועד סיום הבישול

שנו זמן . ר יכבה באופן אוטומטיהזמן בו התנו
 . זה לזמן מאוחר יותר

. בתצוגת השעון מופיע הזמן שנותר עד להפעלת התנור. התנור מופעל וכבה באופן אוטומטי
 .לאחר מכן מתחילה ספירה לאחור של זמן הבישול
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 בחלוף זמן הבישול
בהם הצלצול מטריד במקרים . התנור כבה. "0.00"בחלון התצוגה מופיע החיווי . נשמע צלצול

 . לבטל אותו לפני הזמן על ידי לחיצה על לחצן זמן הבישול ניתן , אתכם
במידה ובחלון התצוגה . הפעולה האוטומטית מתבטלת כאשר בחלון התצוגה מופיעה השעה

 . בחלון התצוגה תופיע השעה. לחצו על לחצן זמן הבישול , "0.00"מופיע החיווי עדיין 
  עדיין אינה מוכנהבמקרים בהם הארוחה

 . לעיל4- ו3הגדירו מחדש כאמור בשלבים 
 כאשר הארוחה מוכנה

 ".0"סובבו את כפתור בורר הפעולות למצב 
 תיקון

 ותקנו לחצו על הלחצן . ניתן לשנות את זמן סיום הבישול, לפני תחילת הבישול, בכל עת
 .– או +באמצעות הלחצן 

 ביטול
 ".0"ב סובבו את כפתור בורר הפעולות למצ

 הערות
 .בחלון התצוגה מופיעה למספר שניות שעת סיום הבישול ,כאשר לוחצים על הלחצן  

 

 עוגות ועוגיות
 תבניות אפייה

ועבור , שעשויות ממתכת דקה, עבור תבניות אפייה קלות. רצוי להשתמש בתבניות אפייה כהות
אריכה את זמני האפייה שיטה זו מ, יחד עם זאת. רצוי להשתמש בסחרור אוויר, צלחות זכוכית

 . ואינה משחימה את העוגה באופן אחיד

 .הניחו תמיד את העוגה על מדף הרשת

 טבלאות
הערכים בטבלה מתייחסים להכנסת התבנית לתנור כאשר הוא קר והם מיועדים לצריכה 

 10 עד 5-קצרו את זמן האפייה ב, אם ברצונכם לחמם את התנור מראש. מיטבית של חשמל
 . דקות

זו הסיבה לכך . בכמות התערובת ובמידת הסמיכות שלהת החום וזמן האפייה תלויים דרגו
התחילו כאשר הנכם מגדירים את הערך הנמוך של התחום . שבטבלאות ניתנים תחומים

דרגת חום נמוכה יותר מבטיחה השחמה . הגדילו את הערך בפעם הבאה, ובמידת הצורך
 . אחידה יותר של העוגה

 . שלהלןטבלאותב" עצות לאפייה"מצוא במידע נוסף ניתן ל
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סוג מפלס סוג הכלי על מדף הרשת  עוגהעוגות בתבנית

החימום
דרגת החום 

C)0( 
זמן אפייה 

 )דקות(
  פשוטהספוגעוגת 

 עוגת ספוג עדינה
 תבנית עגולה  

 תבנית כיכר לחם
2 
2 

 
 

170-150 
160-140 

60-50 
70-60 

 35-25 190-170  1 תבנית קפיצית בסיס עוגה מפירורים
בסיס עוגה מתערובת עוגת 

 30-20 170-150  2 עוגת פירותבסיס של  ספוג

על בסיס עוגת (לחמניות 
 40-30 170-150  2 תבנית קפיצית )ספוג

גבינה או , עוגת פירות
 90-70 200-170  2 תבנית קפיצית כהה *פירורים

תערובת ספוג , עוגת פירות
 עדינה

תבנית  /   תבנית קפיצית
 60-50 170-150  2 קעורה

 60-50 200-180  1 תבנית קפיצית )בצל/ קיש (פשטידות 
 . דקות20-הניחו לעוגות להתקרר בתוך התנור במשך כ* 
 

סוג מפלס   אפייהמגשעוגות ב
החימום

דרגת החום 
C)0( 

זמן אפייה 
 )דקות(

כמו (עוגות עם ציפוי יבש 
 )תערובת ספוג

 תבנית אחת
  תבניות2

3 
2+4 

 
 

170-150 
170-150 

35-25 
40-30 

כמו (עוגות עם ציפוי עסיסי 
עוגיות שמרים עם ציפוי 

  *)תפוחים

 תבנית אחת
  תבניות2

3 
2+4 

 
 

190-170 
170-150 

50-40 
60-50 

חימום מוקדם של (לחמניות 
 20-15 200-180  2 מגש אפייה )התנור

 גרם 500חלה קלועה עם 
 35-25 170-150  3 מגש אפייה  קמח

לחם מבצק שמרים עם 
 65-55 160-140  3 מגש אפייה   גרם קמח500- מפירות

לחם מבצק שמרים עם 
 100-90 150-130  3 מגש אפייה   גרם קמח1000- מפירות

 מגש אפייה פיצה 
 מגשי אפייה 2

3 
2+4 

 
 

200-180 
180-160 

40-30 
50-40 

 .תכליתי-ו במגש הרבהשתמש, עבור עוגת פירות מאד עסיסיות* 

סוג מפלס  לחם ולחמניות
החימום

דרגת החום 
C)0( 

זמן אפייה 
 )דקות(

 *ג קמח" ק1.2לחם עם 
 50-40 210-190  2 תכליתי-מגש רב )חימום מוקדם(

 1.2לחם מבצק שמרים עם 
 *ג קמח"ק
 )חימום מוקדם(

  2 תכליתי-מגש רב
 

270 
190 

10-8 
50-45 

 30-20 230-210  4 מגש אפייה לחמניות 
 . חםלעולם אל תשפכו מים ישירות לתוך תנור *
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סוג  מפלס  עוגיות

החימום
דרגת החום 

C)0( 
זמן אפייה 

 )דקות(

 עוגיות
 מגש אחד

 מגשים 2
 *מגשים 3

3 
2+4 

1+3+4

 
 
 

180-160 
160-140 
160-140 

25-10 
35-25 
40-30 

 )וינאיות (עוגיות עגולות

 מגש אחד
 מגש אחד

 ם מגשי2
 * מגשים3

3 
3 

2+4 
1+3+4

 
 
 
 

170-150 
150-130 
150-130 
150-130 

30-25 
25-20 
45-35 
50-40 

150-120 90-80  3 מגש אפייה  )מארנג(עוגיות מקצפת 
 35-25 190-170  2 מגש אפייה   קרם קונכיות

 מקרונים
 מגש אחד

  מגשים2
 * מגשים3

2 
2+4 

1+3+4

 
 
 

140-120 
120-100 
120-100 

40-30 
45-35 
50-40 

 עוגיות מבצק עלים
 מגש אחד

  מגשים2
 * מגשים3

3 
2+4 

1+3+4

 
 
 

190-170 
190-170 
190-170 

30-20 
35-25 
40-30 

 . ניתן להוציא לפני כן את המגש העליון.  במרכזתכליתי-המגש הרבהכניסו את * 

 ות לאפייהעצ
 במקרים בהם ברצונכם לאפות מרשם משלכם

 . ל"ייה שלכם עם פריט מטבלאות האפייה הנהשוו את האפ

 כיצד לבדוק האם עוגת ספוג אפויה
נקבו את החלק הגבוה ביותר של העוגה ,  דקות לפני מועד סיום האפייה המצוין במרשם10-כ

 .העוגה מוכנה כאשר לקיסם לא נדבקת תערובת. בעזרת קיסם

 העוגה נופלת
הקפידו על זמן . C100-רגת החום בבפעם הבאה השתמשו בפחות נוזלים והפחיתו את ד

 .הבחישה שבהוראות

  באמצע אך לא בקצוותההעוגה גבוה
שחררו בזהירות את העוגה , לאחר האפייה. אל תשמנו את השוליים של התבנית הקפיצים

 . בעזרת סכין

 העוגה כהה מדי למעלה
 אותה זמן רב בחרו בדרגת חום נמוכה יותר ואפו, הכניסו את העוגה לתנור במפלס נמוך יותר

 .יותר

 העוגה כהה מדי למטה
בחרו בדרגת חום נמוכה יותר ואפו אותה זמן רב , הכניסו את העוגה לתנור במפלס גבוה יותר

 .יותר
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 העוגה יבשה מדי
 טפטפו על העוגה מיץ פירות או לאחר מכן. השתמשו בקיסם כדי לנקב חורים בעוגה האפויה

 .  וקצרו את זמן האפייהC100-הה יותר בבחרו בדרגת חום גבו, בפעם הבאה. ליקר

 )לא אפוי(אך הם רטובים בפנים , נראים טוב) עוגת גבינה למשל(הלחם או העוגה 
. אך בדרגת חום נמוכה יותר, בפעם הבאה השתמשו במעט פחות נוזלים ואפו זמן רב יותר

עליו שקדים או אפו תחילה את בסיס העוגה ולאחר מכן הבזיקו , בזמן הכנת עוגות עם ציפוי רך
 . הקפידו על הוראות הבישול ועל זמני האפייה. פירורי לחם ולבסוף הוסיפו את הציפוי

 העוגיות או העוגות נדבקו לתבנית
בפעם הבאה . שחררו את העוגיות מיד. הכניסו את התבנית בחזרה לתוך התנור לפרק זמן קצר

 .רפדו את התבנית בנייר אפייה לא דביק

 מהתבנית כאשר הופכים אותההעוגה אינה יוצאת 
 דקות ולאחר מכן יהיה קל יותר 10 עד 5הניחו לעוגה להתקרר במשך , לאחר סיום האפייה

, אם גם לאחר המתנה כאמור לא ניתן להוציא את העוגה מהתבנית. להוציא אותה מהתבנית
ם הפכו שוב את העוגה וכסו אותה מספר פעמי. שחררו אותה בזהירות בשוליים בעזרת סכין

שמנו את התבנית חזק יותר והבזיקו מעט פירורי לחם לתוך , בפעם הבאה. במגבת קרה ולחה
 .התבנית

 חום ומצאתם שקיימת סטייה-מדדתם את דרגת החום בתוך התנור בעזרת מד
הערך . דרגת החום של התנור נמדדת על ידי היצרן באמצעות מדף בדיקה במרכז התנור

מכאן שבכל מדידה , יה ובאבזרים בהם הנכם משתמשיםהנמדד תלוי במידה רבה בכלי האפי
 .שלכם תקבלו תוצאה שונה

 העוגיות אינן מושחמות באופן אחיד
אפו עוגיות . בחרו בדאגת חום נמוכה מעט, כדי להבטיח שהעוגיות ייאפו בצורה אחידה יותר
 להשפיע על נייר אפייה שבולט מעל המזון יכול. רגישות על ידי חימום עילי ותחתי ובמפלס אחד

 .חתכו תמיד את נייר האפייה בהתאם לגודל התבנית. סחרור האוויר בתוך התנור

 מיץ הפירות נוזל.  מדי למטהרכהעוגת פירות 
 . בפעם הבאה השתמשו בתבנית עמוקה יותר

 ן התחתומגשהמזון במגש העליון כהה מזה שב. אפיתם במספר מפלסים
אינן , עוגות המוכנסות לתנור באותו זמן. ממדי -השתמשו תמיד בפיזור אוויר חם תלת

 דקות נוספות 10 עד 5השאירו את העוגה שבתחתית התנור לאפות . בהכרח מוכנות באותו זמן
 . הכניסו אותה לתנור מוקדם יותר, או לחילופין

 חלה התעבות בזמן אפייה של תערובות עוגה רטובות יותר
אדי המים . לטים מעל או מתחת לידית הדלתהאפייה עלולה לגרום להיווצרות של אדי מים הנפ

 .זו תופעה רגילה. יכולים להתעבות על לוח הבקרה או על רהיטים סמוכים
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  עופות ודגים, בשר
 כלי בישול

. תכליתית-עבור צלי גדול ניתן להשתמש גם בתבנית הרב. ניתן להשתמש בכל כלי עמיד בחום
 .הניחו תמיד את כלי הבישול במרכזו של מדף הרשת

הזכוכית עלולה . הניחו כלי בישול חמים מזכוכית על מגבת יבשה, לאחר הוצאתם מהתנור
 . להתפוצץ אם תניחו אותה על משטח קר או רטוב

  בתנורעצות לצלייה
 . תוצאות הצלייה תלויות בסוג הבשר ובאיכותו

 . בהתאם לגודלה,  כפות לצלי בקדרה8-10- כפות של נוזל ו2-3הוסיפו , לבשר רזה

 . ג באמצע זמן הבישול" ק1.5פכו נתחי בשר שמשקלן עולה על ה

, השאירו אותו בתוך התנור, כאשר הצלי מוכן וכדי לאפשר פיזור טוב יותר של מיצי הבשר
 . דקות נוספות10למשך , כאשר הוא כבוי והדלת סגורה

 עצות לצלייה בגריל
 . ור את דלת התנורהקפידו תמיד לסג, זמן השימוש בגרילב

נתחים כאלו . מ" ס2-3השתמשו בנתחי בשר בעובי דומה ולפחות בעובי של , ת האפשרבמיד
מליח לאחר הצלייה האומצות יש ל. מושחמים בצורה אחידה ונותרים עסיסיים ורכים גם בפנים

 . בלבד

, במקרים בהם הנכם צולים נתח אחד בלבד. הניחו את נתחי הבשר ישירות על מדף הרשת
 .  אותו במרכז מדף הרשתהטוב ביותר הוא להניח

כדי שתאסוף את מיצי הבשר , 1' תכליתית למפלס מס-הכניסו את התבנית הרב, בנוסף
 .הנפלטים מהבשר וכדי להשאיר את התנור נקי

 . מזמן הצלייה המומלץ2/3הפכו את הבשר לאחר 

. תופעה זו היא רגילה;  נדלק וכבה לסירוגין באופן אוטומטיגוף החימום של הגריל :הערה
 . תדירות ההדלקה והכיבוי של גוף חימום זה תלויה במצב הצלייה שנבחר על ידיכם
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 בשר
הטבלה שלהלן מתייחסת למצב בו התנור קר וזמני הבישול הם להכוונה בלבד ויש לשנות אותם 

 . בהתאם לסוג ואיכות הבשר

סוג  מפלס כלי בישול משקל בשר
החימום

 חוםדרגת 
C)0( ,גריל 

זמן 
 )דקות(

י בקר בקדרה צל
 )צלעות, למשל(

 ג" ק1
 ג" ק1.5
 ג" ק2

 סגור
2 
2 
2 

 
 
 

230-210 
230-210 
230-210 

80 
100 
120 

 (Sirloin)אומצת בקר 
 ג" ק1

 ג" ק1.5
 ג" ק2

 פתוח
2 
2 
2 

 
 
 

220-200 
210-190 
200-180 

70 
80 
90 

 40 240-220  2 פתוח ג" ק1 *נא-חצי, בשל צלוי
 אומצות צלויות היטב

 מדף רשת  נא-מצות חציאו
 מדף רשת

5 
5 

 
 

 3שלב 
 3שלב 

20 
15 

 70 170-150  2 פתוח  גרם750 בשר טחון

  גרם750-כ נקניקיות
מדש צלייה 
-בתוך מגש רב
 תכליתי

 15 3שלב   4

 ג" ק1 צלי עגל
 2 פתוח ג" ק2

2 
 

 
200-180 
180-160 

80 
150 

 120 180-160  2 פתוח ג" ק1.5 רגל כבש ללא עצמות
לאחר הבישול עטפו בנייר אלומיניום והשאירו . הפכו את הבשר לאחר מחצית זמן הבישול*   

 . דקות נוספות10בתנור למשך 

 עופות
 . קרהטבלה שלהלן מתייחסת למצב בו התנור

, עוף צלוי נעשה פריך ומושחם במיוחד אם לקראת סיום זמן הצלייה מתיזים עליו מי מלח
 .  מלח או מיץ תפוזיםמי, מטפטפים עליו שומן

 .הפכו עוף שלם לאחר שני שליש מזמן הצלייה
כדי לאפשר יציאה , נקבו את העור שלו או בצעו חריצים מתחת לכנפיים, אם הנכם צולים ברווז

 .של השומן
- הרבמגשהכניסו את הו הניחו אותם ישירות על מדף הרשת', הודו וכו, אם הנכם צולים עוף
 .תכליתי-הניחו את מגש הצלייה בתוך המגש הרב, מניעת נתזיםל. 1' תכליתי למסילה מס

סוג  מפלס כלי בישול משקל עופות
החימום

 חוםדרגת ה
C)0( 

זמן 
 )דקות(

 60-40 220-200  2 *מגש צלייה א" גרם כ400 ) נתחים4-1(חצאי עוף 
 40-30 220-200  2 *מגש צלייה  גרם500 נתחי עוף

 80-50 210-190  2 מדף רשת א"כ  ג" ק1  עופות שלמים4-1
 100-90 210-190  2 מדף רשת ג" ק1.7 ברווז
130-110 180-160  2 מדף רשת ג" ק3 אווז

 110-90 200-180  2 *מגש צלייה א" גרם כ800  רגלי הודו2
 
 .תכליתי-הניחו את מגש הצלייה בתוך המגש הרב *
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 דגים
 . הטבלה שלהלן מתייחסת למצב בו התנור קר

סוג  מפלס כלי בישול משקל יםדג
החימום

 חוםדרגת ה
C)0( ,גריל 

זמן 
 )דקות(

 דגים צלויים
 א" גרם כ300

 ג" ק1
 ג" ק1.5

 *מגש צלייה
3 
2 
2 

 
 
 

 2שלב 
200-190 
190-180 

20-18 
50-45 
60-50 

 25-20 3שלב   4 *מגש צלייה א" גרם כ300 נתחי דג
 .יתיתכל-הניחו את מגש הצלייה בתוך המגש הרב *
 

 עצות לצלייה בתנור ובגריל
 במקרים בהם בטבלה לא מופיע משקל הצלי

 .בחרו במשקל נמוך יותר בטבלה והאריכו את זמן הצלייה

 כיצד לדעת שהצלי מוכן
לחצו עם הכף על ". בדיקת כף"או בצעו ) ניתן לרכוש בחנויות(השתמשו במד חום של בשר 

 .המשיכו בצלייה, אם הכף נלחצת. הצלי מוכן, אם הנכם חשים בהתנגדות. הצלי

 הצלי כהה מידי והקרום נשרף בחלקו
 . בדקו את מפלס הצלייה ואת דרגת החום

 אך הרוטב שרוף, הצלי נראה טוב
 . בפעם הבאה השתמשו בכלי קטן יותר לצלייה והוסיפו יותר נוזלים

 אך הרוטב בהיר מידי ומימי, הצלי נראה טוב
 . ר והוסיפו פחות נוזליםבפעם הבאה השתמשו בכלי גדול יות

 יוצאים אדים מהצלי כאשר מוסיפים לו נוזלים
הגבר מבטיח שמיצי . השתמשו בצלייה עם פיזור אוויר במקום באמצעות חימום עילי ותחתי

 .הבשר לא יתחממו יותר מידי ועקב כך יגרמו לפליטת אדים

 פשטידות וקלי, מנות אפויות
 . רהטבלה שלהלן מתייחסת למצב בו התנור ק

סוג  מפלס כלי בישול סוג המזון
 החימום

 חוםדרגת ה
C)0(  זמן)דקות( 

 50-40 190-170  3 כלי עמיד בתנור מנות אחרונות, פודינג אפוי
פשטידה עם , מנה אפויה

 רכיבים מבושלים מראש
, כלי עמיד בתנור
 מגש רב תכליתי

3 
3 

 
 

230-210 
230-210 

40-30 
30-20 

פשטידה עם , מנה אפויה
תפוחי אדמה (רכיבים טריים 

 )מוקרמים

כלי עמיד בתנור או 
 70-55 170-150  2 מגש רב תכליתי

כלי עמיד בתנור או  שטרודל
 65-55 170-150  2 מגש רב תכליתי
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 קלי ריק
  פרוסות4

  פרוסות12

 או מגש מדף רשת
 *צלייה

5 
5 

 
 

 3שלב 
 3שלב 

7-6 
5-4 

 קלי עם ציפוי
  פרוסות4

  פרוסות12

 רשת או מגש מדף
 *צלייה

4 
4 

 
 

 3שלב 
 3שלב 

10-7 
8-5 

 .תכליתי-הניחו את מגש הצלייה בתוך המגש הרב *

 מזון קפוא 
 .הקפידו על ההוראות שעל אריזת המזון

 . הטבלה שלהלן מתייחסת למצב בו התנור קר

סוג  מפלס כלי בישול המזון
 החימום

 חוםדרגת ה
C)0(  זמן)דקות( 

י עוגת שטרודל עם מילו
 50-40 190-170  2 תכליתי- רבמדש *פירות

 30-25 250-240  3 **מגש צלייה יפס'צ
 30-20 190-170  2 מדף רשת *פיצה

 25-15 210-190  3 מדף רשת *פיצה בגאט
וודאו שנייר האפייה מתאים לדרגות . רפדו את התבנית או את מדף הרשת בנייר אפייה *

 .החום המדוברות

 .תכליתי-ש הצלייה בתוך המגש הרבהניחו את מג **

 הערה
עיוות זה .  עלולה להתעוות כאשר אופים בה מזון קפואתכליתית-רבהתבנית ה, השינויים הגדולים בדרגת החוםעקב 

 . נעלם במהלך האפייה
 

 הפשרה
 . הוציאו את המזון מהאריזה והניחו אותו בכלי מתאים על מדף הרשת

 .ןהקפידו על ההוראות שעל אריזת המזו

 .סוג המזון וכמותובזמני ההפשרה תלויים 
)C)0 חוםדרגת הסוג החימום מפלס אבזר המזון
כמו עוגת (מזון קפוא רגיש 

 20  2 מדף רשת )'עוגת שוקולד וכו, קרם

* מוצרים קפואים אחרים
, נקניקיות ובשר, עופות(

 )'עוגות וכו, לחמניות, לחם
 50  2 מדף רשת

  
 .הניחו עוף על צלחת כאשר צד החזה למטה. ה עמידה בחוםכסו את המזון ביריע *
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 יבוש י
 .השתמשו בפירות טריים מעולים בלבד ורחצו אותם היטב 

 .הניחו למזון להתייבש היטב מהמים 

 .רפדו את תבנית האפייה ואת מדף הרשת בנייר אפייה או בנייר עמיד בפני שומנים 

דרגת חום  סוג החימום מסילה המזון
(0C) 

 )שעות(זמן 

טבעות תפוחי עץ 
 5-כ 80-50  2+4 ) גרם600(

 800(פרוסות אגסים 
 8-כ 80-50  2+4 )גרם

 10-כ 80-50  2+4 )ג" ק1.5(שזיפים 
עשבי תיבול טריים 

 3-כ 80-50  2+4 ) גרם200(ורחוצים 
 

 הערה
מיד מתוך הוציאו את הפירות , לאחר הייבוש. הפכו מספר פעמים פירות או ירקות עסיסיים מאד

 . הנייר
 

 עיקור
 הכנות

השתמשו , במידת האפשר.  נקו היטב את הצנצנות ואת אטמי הגומי שלהןעיקורלפני ה 
ההוראות שבטבלה מתייחסות לצנצנות עגולות בתכולה של ליטר . בצנצנות מאותו גודל

 .המכסה עלול להיסדק. אל תשתמשו בצנצנות גדולות או גבוהות יותר! זהירות. אחד

 .רחצו אותם היטב.  בפירות וירקות טריים ומאיכות מעולה בלבדהשתמשו 

עליהן . נגבו היטב את הצנצנות, במידת הצורך. שפכו את הפירות או הירקות לתוך הצנצנות 
הניחו על כל צנצנת אטם גומי רטוב ומכסה ונעלו את הצנצנות . להיות נקיות לחלוטין
 .באמצעות מלחציים

 .זמנית-נצנות בו צ6-אל תכניסו לתנור יותר מ 

זמנים אלו יכולים להיות מושפעים מדרגת . הזמנים המצוינים בטבלה הם להכוונה בלבד 
 דרגת החוםלפני שינוי .  ממספר הצנצנות כמו גם מדרגת החום של תכולתן, החום בחדר

  .וודאו שתוכן הצנצנות אכן מבעבע, או כיבוי התנור
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 נוהל ביצוע
. 1'  למסילה מסתיתתכלי-רבהתבנית ההכניסו את  1

הניחו את הצנצנות בתוך התבנית והקפידו שלא תיגענה 
 . אחת בשנייה

 -בחום של כ( ליטר מים חמים 1/2לתוך התבנית שפכו  2
C800.( 

 . סגרו את דלת התנור 3

 .סובבו את כפתור בורר הפעולות למצב  4

 .C150-1400-סובבו את כפתור התרמוסטט ל 5

 עיקור פירות
העבירו , ) דקות40-30 לאחר –נוצרות הרבה בועות ברצף (תחיל לבעבע כאשר תוכן הצנצנת מ

 . C300 של את כפתור התרמוסטט למצב

אם תשאירו את המזון להתקרר בתוך .  דקות35-25הוציאו את הצנצנות מהתנור רק לאחר 
עם . עלולות להיווצר בקטריות שתאצנה את קלקול המזון המעוקר, התנור לפרק זמן ארוך יותר

 ". 0"סובבו את כפתור בורר הפעולות למצב , את הצנצנות מהתנורהוצ

 להשאיר בתנור לאחר הבעבוע  ליטר1פירות בצנצנת של 
  דקות25-כהקטינו את דרגת החום תות שדה, תפוחי עץ
  דקות30-כהקטינו את דרגת החום אפרסקים , משמשים, דובדבנים

  דקות35-כת החוםהקטינו את דרג שזיפים, אגסים, מחית תפוחי עץ

 עיקור ירקות
 ולאחר מכן C140-1200-העבירו את כפתור התרמוסטט ל, כאשר תוכן הצנצנת מתחיל לבעבע

 . C300של למצב של סובבו אותו למצב 

 . עיינו בטבלה לקביעת מועד כיבוי התנור

 לאחר בעבוע   ליטר1 בצנצנת של ירקות עם נוזל קר
 C140-1200-ב

 להשאיר בתנור

  דקות25-כ - ניםמלפפו
  דקות30-כ  דקות30-כ סלק

  דקות30-כ  דקות50-כ כרוב אדום, קולרבי, שעועית
  דקות30-כ  דקות60-כ אפונה

 

 הוצאת הצנצנות מהתנור
משום שהדבר עלול לגרום להיסדקות , לעולם אל תניחו צנצנת חמה על משטח קר או רטוב

 .הזכוכית
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 ניקוי ותחזוקה
 .  לניקוי התנור בתרסיסים בלחץ גבוה או באדיםבשום מקרה אל תשתמשו

 ניקוי התנור מבחוץ
הוסיפו למים מספר טיפות של נוזל , להסרת לכלוך עיקש. נגבו את התנור בעזרת מטלית לחה

 . ייבשו בעזרת מטלית יבשה. לשטיפת כלים

 .לעולם אל תשתמשו בחומרי מירוק חזקים משום שבם עלולים להקנות למשטחים מראה עמום
 . שטפו מיד את המשטח במים, במקרים בהם נשפך חומר ניקוי כזה על התנור

פלסטיק או , דהייה של הצבע בחזית התנור עלולה להיגרם עקב שימוש בחומרים כמו זכוכית
 .מתכת

 אטמיםניקוי 
). אל תרחצו במדיח כלים(ניתן להסיר את האטמים מהתנור ולנקות אותם בעזרת חומר ניקוי 

 . משו בחומרי ניקוי חריפים או ממרקים לניקוי האטמיםלעולם אל תשת

 ניקוי מגשים ומדפים
לאחר מכן ניתן . מומלץ להשרות את האבזרים בחומר ניקוי ביתי מיד לאחר השימוש בהם

 . להסיר שאריות של לכלוך בעזרת מברשת או ספוג ניקוי

 חלל התנורניקוי 
 :כללים הבאיםהקפידו על ה, כדי להבטיח את אורך חייו של התנור

השתמשו בחומרי ניקוי . לעולם אל תשתמשו בכריות ניקוי ממרקות או בספוג ניקוי מחוספס
 . מיוחדים עבור תנורים על המשטחים המצופים באמאייל בלבד

 להקלת הניקוי
 . .סובבו את כפתור בורר מצבי הפעולה למצב . באפשרותכם להדליק את תאורת התנור 

 : התנורבאפשרותכם להסיר את דלת 

 .פתחו את דלת התנור לרווחה 1

 .סובבו את שתי הידיות כלפי מעלה ככל שניתן 2

 . פתחו את הדלת עד שתוכלו למשוך אותה כלפי מעלה והחוצה 3

 .וודאו שהחריצים נתפסים נכון מתחת לצירים, בזמן החזרת הדלת למקומה
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 וי אמאייל קטליטיקני

משטח זה מנקה עצמו . אמאייל קטליטיהדופן האחורית של חלל התנור מצופה בשכבה של 
ייתכן שיהיה עליכם להפעיל את התנור , במקרה של שפיכה בכמות גדולה. בזמן שהתנור פועל

תבלינים , ניתן להסיר שאריות של עשבים. עד שהדופן תחזור לנקות את עצמה, מספר פעמים
 .בעזרת מטלית יבשה או מברשת' וכו

 .וריםאל תשתמשו בחומר המיועד לניקוי תנ

 .אין לדבר כל השפעה על יכולת הניקוי העצמי שלו, במקרים בהם האמאייל מקבל כתמים קלים

 ניקוי שאר משטחי האמאייל
 .מעט לכלוך ניתן לנגב עם מי סבון חמים בתמיסה מהולה של חומץ

מומלץ להשתמש בחומר ניקוי , כדי להסיר כתמים עיקשים מהרצפה והתקרה של חלל התנור
 . יםמיוחד לתנור

 .  השתמשו בחומר לניקוי תנורים רק כאשר התנור קר 

 . רססו את חומר הניקוי והניחו לו לפעול 

 . אל תרססו על הדופן האחורית של חלל התנור:הערה

,  דקות2 למשך C500ניתן לחמם את התנור עד לדרגת חום של ,  לכלוך עיקש במיוחדעבור
 .מיםאחרת ציפוי האמאייל עלול לקבל כת, אך לא יותר

 . נגבו את התנור היטב 

 כיסוי הזכוכית של הנורהניקוי 
 . עדיף לנקות במי סבון

 הערות
יש לשרוף את האמאייל בדרגת חום גבוהה מאד . חלל התנור ותבניות האפייה מצופים באמאייל

 . כדי שתהייה דהיית מה של הצבע

 ולפיכך הם עלולים ,לא ניתן לצפות לחלוטין באמאייל את השוליים הדקים של מגשי האפייה
 .הגנה מפני איכול מובטחת. להיות מחוספסים
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 ניקוי המסילות הנתלות
הסירו כתמים . השתמשו בנוזל לשטיפת כלים ובמטלית לשטיפת כלים. 0 שחררו את המסילות

 .אל תרחצו את המסילות במדיח כלים. עיקשים בעזרת כרית קרצוף

 
 מסנן האדיםניקוי 

סנן אדים שמסנן חלקיקי שומן מהאוויר הנפלט מהתנור ומפחית את בתקרת חלל התנור קיים מ
 .הריחות הבלתי נעימים

 .נקו את המסנן מעת לעת

 
 .1 איור –השתמשו במפתח אלן כדי לסובב את המסנן נגד כיוון השעון  .1

ניתן לנקות את שני החלקים בעזרת נוזל לשטיפת כלים . הסירו את שני החלקים של המסנן .2
משום , שכבתי-לא ניתן לנקות את המסנן העבה הדו. ם במדיח כלים"כואו בסלסילת הס

 .שהציפוי שלו עלול להיפגם

הניחו תחילה את החלק החד שכבתי ולאחר מכן הכניסו את . חברו מחדש את המסנן .3
 .שכבתי-החלק הדו

הקפידו להרכיב אותו בדיוק . השתמשו במפתח אלן כדי לחזק את המסנן בחזרה למקומו .4
 .2ור כמתואר באי
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 איתור תקלות
אנא קראו את , לפני פנייה לתחנת שרות. ייתכן שהיא נובעת מסיבה פשוטה, במקרה של תקלה
 .ההוראות הבאות

 תיקון/הערות סיבה אפשרית הבעיה
 .התנור אינו פועל .בדקו בארון החשמל ".שרוף"נתיך 

בדקו האם קיימת אספקת  .הפסקת חשמל
 .חשמל

 סמל סוג החימום שנבחר
 .מהבהב

העבירו את בורר מצב  .הפסקת חשמל
ובחרו שוב " 0"-ההפעלה ל

 .במצב ההפעלה המבוקש
 .כוונו מחדש את השעון .הפסקת חשמל תצוגת השעון מהבהבת

בחלון התצוגה של דרגת 
 "S"החום מופיע החיווי 

התנור פעל זמן ממושך מבלי 
. נתה הגדרה כלשהיששו

מנגנון הבטיחות לכיבוי 
 .פעלאוטומטי הו

העבירו את בורר מצב 
 ".0"-ההפעלה ל

בחלון התצוגה של דרגת 
 או "Er1"החום מופיע החיווי 

"ER4". 

 .פנו לתחנת שרות .תקלה בחיישן החום

בחלון התצוגה של דרגת 
 ."Er2"החום מופיע החיווי 

תקלה בחיבור התנור 
 .לחשמל

נתקו את הנתיך בארון 
החשמל וחברו את התנור 

 .היטב לחשמל
אדים בין שתי מצטברים 

 .זכוכיות הדלת
להפחית את הצטברות האדים על ידי ניתן . זו תקלהאין 

 . לפני הבישול או האפייהחימום מוקדם של התנור
 
 . קפידו לבצע תיקונים בתחנת שרות מוסמכת בלבדה

 .תיקון לקוי עלול לגרום נזק גופני חמור למשתמש
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 החלפת נורת התאורה בדופן הימנית של חלל התנור
ניתן להשיג . באפשרותכם להחליף את הנורה בעצמכם. החליפו את הנורה כאשר היא נשרפת
השתמשו בנורה זהה לזו הקיימת .  חשמלכמו גם בחנויות, נורה עמידה בחום בתחנות השרות

 . בלבד

 
 .נתקו את הנתיך של התנור בארון החשמל ונתקו את התנור משקע החשמל שבקיר 1

 . הניחו מגבת מטבח בתוך חלל התנור כדי למנוע נזק 2

 . A איור -הסירו את מכסה הזכוכית של הנורה על ידי הכנסת ידית של כף וסיבובה  3

 . B איור –אותו סוג והספק החליפו את הנורה בנורה מ 4

 .הקפידו שכל התפסים ננעלים במקומם. C איור –הרכיבו בחזרה את מכסה הזכוכית  5

 . הוציאו את המגבת מתוך התנור 6

 . הדליקו את הנתיך וכוונו מחדש את השעון 7
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 החלפת נורת התאורה בתקרת חלל התנור
ניתן להשיג . נורה בעצמכםבאפשרותכם להחליף את ה. החליפו את הנורה כאשר היא נשרפת
השתמשו בנורה זהה לזו הקיימת . כמו גם בחנויות חשמל, נורה עמידה בחום בתחנות השרות

 . בלבד

 ונתקו את  את הנתיך של התנור בארון החשמלנתקו 1
 .התנור משקע החשמל שבקיר

 . הניחו מגבת מטבח בתוך חלל התנור כדי למנוע נזק 2

של הנורה על ידי שחררו בהברגה את מכסה הזכוכית  3
 . סיבובה נגד כיוון השעון

 . החליפו את הנורה בנורה מאותו סוג והספק 4

 . הרכיבו בחזרה את מכסה הזכוכית 5

 . הוציאו את המגבת מתוך התנור 6

 . הדליקו את הנתיך וכוונו מחדש את השעון 7

 החלפת מכסה הזכוכית של הנורה
שיג מכסה זכוכית להחלפה בתחנות ניתן לה. החליפו אותו, במקרה של נזק למכסה הזכוכית

 . השרות

 החלפת אטם 
 .פנו לתחנת השרות הקרובה, המקרה שהאטם פגום

 

 ,לקוחות נכבדים
 

 ושהוא סימנס של תנורשהוראות הפעלה אלה סייעו לכם להפעיל את ה, אנו מקווים

 להגיש לכם מוצר מושלם וללא ליקויים נואם למרות מאמצי. פועל לשביעות רצונכם

אנא פנו בכל עת לאחד מסניפי השרות , התנור   תקלה כלשהי בפעולתו שלתתגלה

 המיומנים םטכנאיהמעבדות השרות ו. הרשומים על הכריכה האחורית של חוברת זו

. לפעולה תקינהתנור ישמחו להגיש לכם במהירות את כל העזרה הדרושה להחזרת ה

 !בהצלחה

 
 .שינויים ללא הודעה מוקדמתהחברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים או 
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