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    ,נכבדים לקוחות
  .תדיראןאנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת 

מיושמות , תדיראןי חברת "חדשים המיובאים ע התנורים המובניםב
ביצועי חימום ובישול מעולים הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות 

  .יחות מושלמת ונוחות מרבית בשימושומבטיחים בט
 רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור תדיראןב

  .השירות המוענק ללקוחות
נא .  תנורהוראות ההתקנה וההפעלה מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל ב

 בעיון רב את ההוראות ואנו משוכנעים שתופק הנאה מושלמת מתנור קראו
  .משולבהבישול והאפייה ה

  

  
  באיחולי הצלחה והנאה       
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  הוראות בטיחות חשובות
באמצעות תכונות רבות ויתרונות שאנו מקווים .  על רכישת המוצר שלנוכםאנו מודים ל

בקפידה או רק אנא,  זהבתנורלפני השימוש .  מהתנורת תוכלו ליהנושהיא מציעה
. עתידיעיון כל צורך ב במקום בטוח לוהוראות הפעלה אלשמרו . הוראות הפעלה אלו

 .היטב את הוראות הבטיחותמכירים במוצר זה  אחרים שגם משתמשים וודא

 אזהרות
 ריח לא אתם עלולים לחוש ב, בעת הפעלת התנור בפעם הראשונה

. התנורדפנות  בתוך מחומרי הדבקה של לוחות הבידוד  הנוצרנעים
מסורתית שול פעולת ביבמצב  החדש והריק התנור את ילוהפע

זיהומים  כדי לסלק  דקות90 - במשך כC2500 בטמפרטורה של
 . התנורמנים בתוך חללוש
 עשן וריחותשייוצרו מעט לחלוטין טבעי, במהלך השימוש ראשון  .

 עד שהריח והעשן אווררו את החדר והמתינו מעט, אם זה קורה
 .תנורתוך ה מזון לשתכניסו לפני ,יתפזרו

 נקטו בכל . שימושמתחממים בעת ה ום של והחלקים הנגישיתנורה
יש . החמיםחימום הגופי ממגע ב להימנע אמצעי הבטיחות כדי

 מהתנור אלא אם הם נמצאים בפיקוח 8מגיל ילדים פחות להרחיק 
   .רציף

  כבו אותו ונתקו אותו מרשת החשמל, מתגלה נזק כלשהו בתנוראם 
 . התחשמלותסכנתכדי למנוע 

 עם  ועל ידי אנשים 8על על ידי ילדים מגיל תנור זה יכול להיות מופ
אלא סיון וידע י או חסרי נ,תחושתיות או נפשיות, תוגופנימוגבלויות 

תחת פיקוח של אדם  בצורה בטוחה בתנור אם הם משתמשים
אל . במכשיר בשימוש הכרוכות הסכנותוהם מבינים את , בוגר

 לבצע אל תאפשרו לילדים לנקות או. תאפשרו לילדים לשחק בתנור
 .תחזוקת המשתמש ללא השגחה

 להימנע ממגעיש .  מתחמם מאודתנורה, במהלך השימוש 
 . בתוך התנורבמשטחים חמים

  במיוחד כאשר , בעת הפעולהאל תאפשרו לילדים להתקרב לתנור
 .בפעולההגריל 

 בתנור כדי למנוע נורת תאורה כבוי לפני החלפת תנור כי הוודא 
 . התחשמלותסכנת
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  התנור חייב להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנהתקע החשמל של.  
מפסק   יש לחבר את התנור לרשת החשמל באמצעות, אם לא כך

 .מ לפחות בין המגעים" מ3ניתוק רב קוטבי עם מרווח ניתוק של 
 להגברת  .חברו את התנור לקו חשמל המוארק בהארקה תקנית

מומלץ לחבר את התנור לקו חשמל המוגן בממסר זרם , בטיחותכם
 .30mAבזרם דלף של ) ממסר פחת(דלף נגד התחשמלות 

 תנורב להבטיח כי הם אינם משחקים כדי פקחו על ילדים. 
 יכולות עם ) כולל ילדים (בני אדם זה אינו מיועד לשימוש תנור

אלא אם , או חסרי ניסיון וידע,  מופחתותחושיות או נפשיות, גופניות
 על ידי אדם בתנורהודרכו כיצד להשתמש בבטיחות פיקוח או בהם 

 .האחראי לבטיחותם
 על ידי החלפתו תבוצע, למניעת סיכונים, אם כבל החשמל ניזוק 

 .טכנאי מורשה ומיומן משרות תדיראן
 אל תגעו בגופי החימום או במשטחים , בעת השימוש ולאחריו

 או לפריטי לבושו אל תאפשר .סכנת כוויות -הפנימיים של התנור 
עד , א במגע עם משטחי התנור החמים לבואחרים חומרים דליקים

 .שהם יתקררו לחלוטין
 דלת נקטו בכל אמצעי הזהירות בעת פתיחת ,הבישול בסיום 

לפני  להשתחרר בהדרגה או האדים  לאוויר החםואפשרו, התנור
 משחרר אוויר חם, סגורה התנור כאשר דלת. לתנור שתיגשו

 .רהאוורו פתחי אל תחסמו את .ללוח הבקרה שמעל הפתחיםמ
 ואביזרים  סירים כדי להוציא בכפפות מגן מבודדות לחום השתמשו

 .בגופי חימום לגעת היזהרו לא. מתוך התנור
 עלולה אש; התנור בתוך או בקרבת דליקים חומרים אל תניחו 

 .בשוגג יופעל אם התנור לפרוץ
  לעולם אל תשתמשו במכשירי ניקוי באדים או קיטור כדי לנקות את

 .התנור
  בתכשירי ניקוי חריפים או במגרדות מתכת חדות אל תשתמשו

לניקוי זכוכית דלת התנור שכן הם עלולים לשרוט את פני השטח 
 .ולגרום לניפוץ הזכוכית

 ברדיד אלומיניום את החלל הפנימי או את תחתית התנור אל תכסו ,
 .ואל תניחו על תחתית התנור סירים או כלי בישול

 רחוק  חיצוני או מערכת שלט באמצעות טיימר אין לחבר את התנור
 .נפרדת
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 יותעצות בטיחות
 אל תפעילו את , במקרה של נזק. וודאו שהתנור לא ניזוק, לאחר הסרת חומרי האריזה

 .התנור ופנו מיד לנקודת המכירה של התנור
  הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים קטנים העלולים לשחק בחומרי

 .חנקהאריזה להילכד בתוכם ואך להי
  רגליים לחות בתנור בידיים רטובות או ואל תיגעו, ברגליים יחפותאל תשתמשו בתנור. 
 אל תפתחו את דלת התנור לעתים קרובות בעת הבישול. 
  היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק כלשהו שייגרם כתוצאה מהתקנה שגויה שלא

 .בהתאם להוראות ההתקנה שבחוברת זו
 מהשארת והימנע .הדלת תנור פתוחה או למעוד עלימ כםפצוע את עצמעלולים ל םאת  

  .דלת התנור פתוחה
 וודאו כמו כן . חפצים כבדיםואל תניחו עליה,  על דלת פתוחהתישענו על או ואל תשב 

 .עלול להינזקהתנור  .ילכד בין הדלת והתנורישדבר לא 
  נו עד המתי;  לאחר סיום הבישול זמן רבהתנור נשארים חמיםחלקים מסוימים של

 .לחוםישירות  החשופים במקומות מגעלפני שהחלל הפנימי של התנור יתקרר 
  לנתק אותו מרשת החשמלמומלץ , ממושכת בתנור להשתמש תקופה אין בכוונתכםאם. 

 התקנת התנור ביחידת מטבח
 עבודה לשולחן מתחת ניתן להתקינו; מטבחת ביחידש בתוך גומחהתנור התקינו את ה

בורגי קיבוע  באמצעות שני ליחידת המטבח את התנור קבעו. ן זקופהיחידת ארותוך באו 
 ו פתח,הקיבועכדי לאתר את חורי .  התנורבתוך מסגרתש הקיבועחורי המוכנסים דרך 
התקינו את התנור בהתאם ,  לאפשר אוורור הולםכדי.  פנימהוהביטואת דלת התנור 

 .9וד בשרטוט ההתקנה שבעמלמידות ההתקנה והמרווחים הנדרשים 

 חשוב
 יחידת המטבח דפנות. מה להיות מתאית חייביחידת המטבח, כדי שהתנור יפעל כהלכה

שחומרי ההדבקה  ודאו, כמו כן.  מחומר עמיד בחוםעשויות להיות ותתנור חייבל שבסמוך
 C1200יהיו עמידים בחום של  המטבח שבקרבת התנוריחידות של הציפויים בדפנות 

 ביחידות המטבח הסמוכות שלא עמידיםדבקים  או חלקים מפלסטיק .לפחות
 בתוך יחידתלהיתקע תנור ולגרום ל עלולים להימס או להתעוותבטמפרטורות כאלה 

וסכנת חלקי חשמל ל האל תסירו את כיסויי התנור כדי למנוע חשיפ. המטבח
 ימת האחורי של יחידת המטבח כדי להבטיח זרמומלץ להסיר את הקיר. התחשמלות

  .מ מגב התנור לקיר שמאחוריו" מ45יש להשאיר מרווח של . מסביב לתנור הנאותאוויר 

 לפני השימוש בתנור
אל , במקרה של ספק. בעת ההובלהלא נפגע שהתנור  וודא, הסרת חומרי האריזהלאחר 

  . ופנו מיד לנקודת המכירה של התנור, תשתמשו בתנור תחברו או
 מחוץ להישג ידם של סיכותאו , וליסטירןפ,  כגון שקיות ניילון, האריזההרחיקו את חומרי

  . העלולים להילכד בתוך חומרי האריזה ולהיחנקילדים
בבוא היום השליכו אותו .  זה מיוצר מחומרים המיועדים למחזור או לשימוש חוזרנורת

המשרד להגנת תקנות או במקום מגוריכם רשות המקומית לחוקי העזר בבהתאם 
   . הסביבה
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  השימוש בתנור
 סובבו את כפתור הטיימר ,  להגדיר את זמן הבישולו להפעיל את התנור מבליאם תרצ

והתנור , )כבוי(" 0"באופן אוטומטי למצב  הטיימר לא יחזור". "נגד כיוון השעון 
  ".0"ימשיך לפעול עד שתכבו אותו באמצעות העברת כפתור הטיימר למצב כבוי 

  כיוון השעון עד זמן כפתור הטיימר בסובבו את ,  להגדיר את זמן הבישולתרצואם
 באופן אוטומטיכפתור הטיימר יחזור ,  בסיום זמן הבישול שהוגדר.הבישול הרצוי

  .ויישמע צליל קולי, "0"למצב כבוי 
  סובבו את כפתור בורר מצבי הפעולה כדי לבחור את מצב פעולת התנור הרצוי

    . בהתאם למתכון וסוג המזון המבושל
 ת הבישול הרצויהטמפרטורכדי להגדיר את  הטמפרטורה וררסובבו את כפתור ב .  

הבישול זמן , מצב הפעולהבישול לאחר קביעת  את פעולת ההתנור יתחיל
  .והטמפרטורה

 כפתורי הבקרה למצב כבוי את כל להעבירהקפידו תמיד , אם התנור אינו בשימוש 
"0."  

  

  תיאור התנור

  כפתור הטיימר     כפתור בורר התוכניות     כפתור בורר הטמפרטורה                 

מצב 
  תיאור הפעולה פעולה

  
התקדמות הבישול מבלי לפתוח ב למשתמש לצפות מאפשרת: תנורתאורת ה
  .בכל מצבי הבישול התאורה מוארת . את הדלת

  

 מזון יר במהירות אוויר בטמפרטורת החדר מאפשרת להפשהזרמת: פשרהה
 זמן ההפשרה לזירוזהי דרך עדינה אך מהירה זו). בחימוםללא שימוש (קפוא 
    .'מוצרי מזון מוקרמים וכו, מוכנותמנות 

  

לתחתית  בתחתית התנור מספק חום מרוכז יותר גוף חימום חבוי:  תחתוןחימום
 תבשילי,  פשטידות, של למשל איטילבישולאידיאלי . השחמהמזון ללא ה

    .נדרש בסיס פריךופיצות שבו דברי מאפה מ, קדירה

  
 יחד כדי לספק בישולפועלים  העליון והתחתון גופי החימום: בהולכת חוםבישול 

    .במצב פעולה זה ניתן לבשל ולאפות מזון במפלס גובה אחד בלבד .בהולכת חום

  

פיזור חום אחיד  מספק  גופי החימוםשילוב של מאוורר ושני: הולכת חום עם מאוורר
במצב פעולה זה ניתן לבשל .  ואחידה יותרוהמזון מתבשל בצורה מהירה, יותר

    .ולאפות מזון בשני מפלסי גובה בו זמנית
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מצב 
  תיאור הפעולה פעולה

  
 .ומקרין חום ישירות כלפי מטה למזון מופעל הפנימי גוף חימום הגריל: גריל צר

  .  מצב פעולה זה מתאים לצלייה והשחמה של כמויות מזון קטנות

  
מצב . ום הגריל הפנימי וגוף החימום העליון מופעלים יחדגוף חימ: גריל כפול

  .פעולה זה מתאים לצליית כמויות בשר גדולות יותר

  
גוף החימום העליון והמאוורר , גוף חימום הגריל הפנימי:  עם מאווררגריל כפול

  . מצב פעולה זה מתאים לצלייה בגריל של כמות גדולה של בשר. מופעלים יחד
  

  אביזרים
  
  

, לסירים לתבשילי קדירה, מיועד לצליית מזון: ף רשתמד
  .לטיגון וצלייההמיועדים  עם פריטים תבניות לעוגה

  
  
  
  

בדופן  המותקנות ה למדפיםמסילות תמיכ: מסילות החלקה
 וניתנות להסרה כדי לאפשר, הימנית והשמאלית של התנור

  ).מסוימים בלבדדגמים ב (דפנות התנורניקוי 
  
  
  
  

לבישול כמויות גדולות של מזון כגון עוגות : ילא אוניברסמגש
נוזלים הנוטפים  לקליטתאו , ' וכו מזון קפוא,מאפים, לחות

  .מבשרים
  
  
  
  
  

 עם דגמי תנורים מסוימים מסופקים: יות טלסקופמסילות
  .ת כדי להקל על השימוש בתנורו טלסקופימסילות

באמצעות הוצאת  ניתן להסיר לניקוית וטלסקופיאת המסילות ה
  .המקבעים אותן לדפנות הצד בתנור הברגים

  )בדגמים מסוימים בלבד(
  
  

  .האביזרים המצורפים לתנור שברשותכם תלויים בדגם התנור: הערה



  8

  :הכנסה נכונה של מדפים ומגשים
מיקום נכון של המדפים בין נדרש ,  בבטחהיתפקדומדפי התנור שמסילות כדי להבטיח 
 ומגשים הממוקמים בין מפלסי הגובה הראשון השתמשו אך ורק בסירים. מסילות הצד

  .והחמישי
 יחליקופריטי מזון חם לא , זהירה של מדף או מגשהוצאה פעולה זו תבטיח כי במהלך 

  .החוצה

      

או 

           

  נורת התאורההחלפת 
  : כדלקמןפעלו, להחלפה

 או ,נתקו את התנור מרשת החשמל באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר> 1
    .הורדת הנתיך של קו החשמל המזין את התנור בלוח החשמל הדירתי

סיבוב נגד בהנורה של בית  כיסוי הזכוכיתפתחו את > 2
ייתכן ועליכם יהיה להפעיל מעט , שימו לב(כיוון השעון 

  :בנורה חדשה זהה בלבד את הנורה החליפוו) כוח
עמידות , W25-40/V230הספק , נורת הלוגן

  .C3000 בטמפרטורה של
  .למקומה חזרה התאורה נורת כיסויהבריגו את > 3
   
  

  
  ארוןליחידת ה התנור חיזוק

   .ביחידת המטבח הכניסו את התנור לתוך הגומחה. 1
  . את דלת התנורופתח. 2
" A "המרווחיםמטבח עם שני הארון ל את התנור חזקו. 3

שני הברגים ותנור המסגרת בחורים ל מותאמיםאשר 
"B") איורכמתואר ב(.  
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  פתחי האוורור
הטמפרטורה במרכז אם ,  או המתנהעצירה במצב כשהתנור או לאחר סיום הבישול

כאשר .  דקות15מאוורר הקירור ימשיך לפעול במשך , C750 -מהתנור גבוהה 
לפעול קודם קירור יפסיק המאוורר , C750 -מ יותר נמוכההטמפרטורה במרכז התנור 

  .לכן

  
  

  החשמלחיבור התנור לרשת 

  
  

  תקנהה
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :הערות
  .מידותכל הב מותרותרק סטיות פלוס . 1
  . החשמל את שקעות לא כוללמידות יחידת המטבח. 2
  

  .האביזרים המצורפים לתנור שברשותכם תלויים בדגם התנור: הערה

  פתחי האוורור
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  )בדגמים מסוימים בלבד, אופציונאלי(הסרת דלת התנור 
ומהירה לכל הסרת דלת התנור מאפשרת גישה קלה 

    של התנור הפנימיהחלל
  
לאחר . ככל שניתן אותה ופתח, כדי להסיר את הדלת. 1

  ).1איור (התפס שבציר הדלת  את כו לאחורמש, מכן
  
  
  
אחזו את דלת . 150 -של כ את הדלת לזווית גרוס. 2

והסירו , הרימו אותה באיטיות, התנור משני צדדיה
  ).2איור  ( מהתנוראותה

  
  
  

 כאשר הכיסוי העליון את הדלת על משטח שטוחהניחו . 3
 הידיים על הזכוכית הניחו את .מופנה כלפיכם הדלת של

  .)3איור  ( לכיוון התנורומשכו אותה

  

 את שמשת הזכוכית באמצעותבזהירות הפרידו . 4
  ).4איור  (250 -זווית של כהרמתה ב

  

  

 .5באיור  המסומן בחץ למצב דחפו את שמשת הזכוכית. 5
המחזיק  שמשת הזכוכית מתוךעדינות את  בכומש

  .שלה

משכו את שמשת , לאחר משיכת הזכוכית הפנימית. 6
  .6 באיור מתואר כפי שהאמצעיתזכוכית ה

  
הרכיבו את דלת , לאחר השלמת הניקוי. 7

    .התנור חזרה למקומה בסדר פעולות הפוך
   
   
 

        זכוכית
        גומי   

  1איור 

  

  

  

  

  
  2איור 
  
  
  
  
  
  3איור 
  
  
  
  

  4איור 

  

  

  

  

  5איור 

  

  

  

  

  

 6איור 
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  ניקוי ותחזוקה
העיצוב המודרני של . על ניקיון התנורשמרו , שמירת חזות התנור ופעולתו התקינהל

 ישבאים במגע עם מזון את חלקי התנור ה. מינימאליות תחזוקה התנור מצריך פעולות
  .בקביעותלנקות 

  נתקו את התנור מרשת החשמל, פעולות ניקוי ותחזוקה כלשהןלפני . 
  כוונו את כל בקרי התנור למצב כבויOFF.  
 קרר לטמפרטורה מעט חמה מכיוון שקל יותר התנור ית הפנימי של שהחלל עד המתינו

  .לנקות משטחים חמים
 הטבולים , עדיןמברשת רכה או ספוג ,  באמצעות מטלית לחהמשטחי התנור את ונק

  .שטפו ויבשו ,לאחר מכן. בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין
 ת  מתכמגרדותאל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים או , לניקוי הזכוכית של דלת התנור

  .  ות העלולים לשרוט את משטחי הזכוכית ולגרום להתנפצותהחד
  על חלקי נירוסטה) חומץ, מיץ לימון(אין להשאיר חומרים חומציים.  
  במכשיר ניקוי באדים או קיטוראין להשתמש . 
  עדיןלשטוף בנוזל ניקויתבניות האפייה ניתן את .  

  
  השלכת מכשירי חשמלי ואלקטרוניקה ישנים

 לסילוק ציוד חשמלי EC/2002/96מן בהתאם לדירקטיבה האירופאית מכשיר זה מסו
  .(WEEE) ואלקטרוני 

תסייע למנוע תוצאות שליליות , הקפדה על סילוק מכשיר זה בדרך הנכונה
 העלולות להיגרם על ידי טיפול ,אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם

  .בלתי הולם בסילוק מוצר זה
 או על התיעוד הנלווה מציין כי אין להתייחס  שעל גבי המוצרהמכולהסימן 

ויש לפנותו למרכז איסוף מתאים למחזור , אליו כאל פסולת ביתית רגילה
  .של ציוד חשמלי ואלקטרוני



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   
   

   
  
  
  


