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לקוחות נכבדים,
.

חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם טוסטר אובן זה מתוצרת
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ,כדי שתפיקו את מרב ההנאה והתועלת מהמוצר,
תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
 .1קראו את כל ההוראות.
 .2יש לוודא שמתח החשמל בשקע הוא .230V
 .3אין לגעת במשטחים חמים .השתמשו בידיות או כפתורים.
 .4יש צורך בהשגחה צמודה כאשר נעשה שימוש במתקן כלשהו בקרבת ילדים.
 .5להגנה מהתחשמלות ,אל תשקיעו את הכבל ,התקע או חלק כלשהו של התנור במים או נוזל
אחר.
 .6יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל טיפול או ניקוי של המכשיר.
 .7אל תניחו לכבל לתלות מעבר לקצה השולחן או הדלפק או לגעת במשטחים חמים.
 .8אם פתיל הזינה ניזוק ,כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.
 .9השימוש באביזרי חיבור אינו מומלץ על ידי היצרן ועלול לגרום לסכנה או פציעה.
 .10אל תניחו על או סמוך לכיריים חמים של גז או חשמל ,או בתנור מחומם או בתנור מיקרוגל.
 .11בעת הפעלת התנור ,שמרו על מרחק של לפחות  10ס"מ מכל צד של התנור כדי לאפשר זרימת
אוויר נאותה.
 .12לניתוק מן החשמל ,העבירו את מתג הבקרה למצב  ,OFFואז הוציאו את התקע .אחזו תמיד
בתקע ,אין למשוך את הכבל.
 .13יש לנקוט בזהירות יתרה בעת העברת מתקן המכיל שמן חם או נוזלים חמים אחרים.
 .14עלולה לפרוץ שריפה אם התנור מכוסה או בא במגע עם חומר דליק ,כולל וילונות ,בדים ,קירות
וכדומה ,בעת פעולת התנור .אל תאחסנו פריט כלשהו על התנור בעת ההפעלה.
 .15לבשו תמיד כפפות בידוד להגנה בעת הכנסת או הוצאת פריטים מתנור חם.
 .16במכשיר זה דלת בטיחות מזכוכית מחוסמת .הזכוכית חזקה מזכוכית רגילה ועמידה יותר בפני
שבירה .זכוכית מחוסמת עלולה להישבר ,אך לרסיסים לא יהיו קצוות חדים .הימנעו משריטת
משטח הדלת או חריצת הקצוות .אם יש בדלת שריטה או חריץ ,התקשרו למחלקת קשרי
הלקוחות שלנו לפני השימוש בתנור.
 .17אל תשתמשו במתקן מחוץ לבית.
 .18מכשיר זה לשימוש ביתי בלבד.
 ,שימוש באביזרים
 .19יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת
שאינם מומלצים על-ידי היבואן עלול לגרום לשריפה ,להתחשמלות או לפציעה.
 .20כל תיקון שיש לעשות במכשיר ייעשה אך ורק על-ידי תחנת שירות מורשית .תיקון לא מקצועי
עלול לגרום לפציעה ,יסיר את אחריות היבואן מהמוצר ויהיה באחריותו הבלעדית של
המשתמש.
 .21הטמפרטורה של הדלת או מעטפת חיצונית עלולה להיות גבוהה כאשר המכשיר בפעולה.
 .22מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות ,החושיות או
מנטליות מופחתות ,או העדר הניסיון והידע ,אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על
ידי האדם האחראי לבטיחותם .המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה,
וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה ,כדי להבטיח ,שהם משחקים עם המכשיר.
 .23הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן ,עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים.
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חלקי המכשיר

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

גוף חימום
דלת זכוכית
תא החימום
מסילות תמיכה
ידית הדלת
מעטפת
ווסת טמפרטורה

נורית חיווי
בורר תוכניות
טיימר/הפעלה/כיבוי
מעמד
רשת אפייה
ידית התבנית
תבנית המזון

אזהרות
הערה חשובה:
תמונות האביזרים נבדלות בין הדגמים השונים .השוו אל הדגם הספציפי שקניתם.

השתמשו בידית התבנית ( )13בעת הכנסת או הוצאת התבנית.
נגיעה בתבנית ביד עלולה לגרום לכוויות חמורות.
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כאשר המכשיר חם ,אל תרטיבו את חלון הזכוכית שכן הזכוכית עלולה
להישבר.

בעת הוצאת התקע משקע החשמל ,אחזו תמיד בשקע עצמו .לעולם אל
תמשכו את השקע באמצעות הכבל .משיכה עלולה לקרוע את החוטים
המרכיבים את הכבל.
אל תעמידו את המכשיר ליד מבער גז או מקורות חום גבוה אחרים ,ואל
תכוונו מאוורר או מכשיר דומה אל המכשיר בזמן שהוא פועל .הדבר
עלול לגרום לשיבוש בקרת החום.
אל תרטיבו את כבל החשמל ואל תגעו במכשיר בידיים רטובות .נתקו
תמיד את תקע משקע החשמל לאחר השימוש או כאשר המכשיר נמצא
ללא השגחה .תקלה בתפקוד המכשיר בעת שהוא מחובר לחשמל
עלולה לגרום לשריפה.
בעת בישול מזון שמתיז שמן כגון עוף צלוי ,מומלץ להניח  2דפי אלומיניום על התבנית כדי להפחית
את התזת השמן .הניחו דף אחד על התבנית .באופן זה השמן ייזל אל הרווח שבין הדפים.

תבנית המזון ורשת האפייה
כיצד להשתמש בידית התבנית
תבנית המזון

עוף צלוי ,המבורגר ,סטייק,
הקרמה ,עוגת ספוג וכמעט
כל מנה שאפשר להכין
בתנור.
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רשת מוטות
תפוחי אדמה אפויים ,מזון
יבש

תבנית מזון ורשת מוטות
עבור מזון העשוי לטפטף  /דג אפוי וכדומה.

התבניות אינן מרובעות לחלוטין.
הערה :היזהרו בעת הוצאת פודינג ונוזלים חמים אחרים.
טיימר
 .1כוונו את הטיימר על ידי סיבובו עם כיוון השעון .התנור
יכבה באופן אוטומטי עם תום הזמן שנבחר וישמע
צלצול פעמון.
 כאשר מכוונים את הטיימר לפרק זמן הקצר מ5-
דקות ,כוונו אותו ליותר מ 6-דקות ואז חזרה אל הזמן
הרצוי.
* תוכלו לראות האם גופי החימום
פועלים או לא על פי נורית החיווי
הקדמית.

 .2מצב  .ONסובבו את כפתור הטיימר נגד כיוון השעון.
במצב זה התנור יעבוד ללא הפסקה עד שתכבו אותו.
במצב זה טיימר אינו עובד.

כפתורי הפעלה
כוונו את "בורר הטמפרטורה" על ידי סיבוב עם כיוון השעון
כדי לבחור בטמפרטורה הרצויה בהתאם לתבשיל אותו
אתם מבשלים( .טווח הטמפרטורה נע בין  0עד )230
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בורר תוכניות

חימום עליון ותחתון +
טורבו
חימום עליון +
טורבו
חימום תחתון  +טורבו
חימום עליון ותחתון
חימום עליון

חימום תחתון
מסילות תמיכה
תוכלו להציב את התבנית בארבעה מצבים שונים
בהתאם לתבשילים השונים .לדוגמא ,בעת הכנת
מקרוני מוקרם תרצו שהחלק העליון יאפה יותר מן
החלקים האחרים ,השתמשו במסילת התמיכה
העליונה או השנייה .לצורך צליית עוף ,השתמשו
במסילת התמיכה השלישית או הנמוכה ביותר.

עליונה
שניה
שלישית
רביעית

אופן הניקוי
לפני ביצוע כל פעולת ניקוי ,נתקו מהחשמל והמתינו להתקררות מוחלטת
של התנור והאביזרים.
נגבו באמצעות מטלית לחה את החלק הפנימי והחיצוני .אין להשתמש
במברשת נוקשה או בשום כלי דומה כדי לא לגרד את המשטח הפנימי של
התנור ולהגן על המגש ,והרשת.
אין להשתמש בחומרי ניקוי רעילים או שוחקים כגון אבקת ליטוש ,ממסים או
בנזין.
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הנחיות אפייה למאכלים נפוצים
מיקום (מדף)
3
2
2
2
1
2
2
2
2

טמפרטורה
180
180
250
220-250
160
250
125-150
200
240

משך הכנה
9-13
25-35
10-15
30-45
7-10
8-15
6-10
6-10
10-14

סוג מזון
לחם
עוגה
דג
עוף/ברווז
פנקייק
בקר
ביצה/בוטנים
נקניקייה
המבורגר
הוראות הפעלה
לפני השימוש הראשון במכשיר:
( )1הכניסו את המגש ואת רשת האפייה.
( )2כוונו את מתג ההפעלה של התנור ל"עליון ותחתון" ( ,)UPPER & LOWERכוונו את חוגת
הטמפרטורה למצב " "230וחממו את התנור הריק למשך כ 10-דקות.
הערה:
ייתכן שיעלה מעט עשן וריח שרוף בשימוש הראשון ,אך זו אינה תקלה.
כוונו את חוגת הטמפרטורה בהתאם למאכלים שבכוונתכם להכין.
מתג הפעלת החימום:
בחרו באפשרות "תחתון"" ,עליון" או "עליון ותחתון" בהתאם למנה שבכוונתכם להכין .תוכלו לראות אם
התנור פועל או לא אם תביטו בנורית המחוון הקדמית.

 .1כוונו את החץ על חוגת הטיימר למספר המייצג את משך
ההכנה הרצוי (דקות) בהתאם למנה שבכוונתכם להכין.
 .2כדי לכוון את הטיימר ,סובבו אותו בכיוון השעון .התנור יכבה אוטומטית בתום הזמן שנבחר
והפעמון יצלצל.
 כאשר ברצונכם לכוון את הטיימר לפחות מ 5 -דקות ,כוונו אותו ליותר מ 6 -דקות .לאחר מכן,
חזרו לזמן שנבחר.
 .3אפשר לכבות את התנור ידנית בזמן ההכנה באמצעות סיבוב הטיימר נגד כיוון השעון למצב
"."OFF
 .4מצב  .ONסובבו את כפתור הטיימר נגד כיוון השעון .במצב זה התנור יעבוד ללא הפסקה עד
שתכבו אותו .במצב זה טיימר אינו עובד.
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זהירות
אם התנור ממוקם בקרבת קיר ,הקיר עלול להישרף או
להתלכלך .הקפידו לוודא שווילונות וכדומה אינם באים
במגע עם גוף התנור.
אין להניח שום דבר בין תחתית גוף התנור למשטח שעליו
הוא ניצב ,משום שהחפץ עלול להישרף.
אין להניח שום דבר על התנור בזמן השימוש ,החום עלול
לגרום לעיוות ,בקעים וכדומה.

אי אפשר לחמם מזון ישירות בתוך בקבוקים או בתוך
פחיות ,משום שהבקבוק או הפחית עלול להתנפץ ולגרום
לכוויות לבני אדם.

היזהרו מכוויות בזמן השימוש בתנור או מיד בתום
השימוש .חלקי המתכת וחלון הזכוכית של הדלת חמים
בזמן השימוש .הקפידו לא לגעת בהם כאשר אתם פותחים
או סוגרים את הדלת.
יש לחבר את התקע לנקודת חשמל שהותקנה
בצורה נאותה .הכניסו את התקע במלואו לתוך השקע.
אם התקע לא הוכנס כשורה ,הוא עלול להתחמם יתר
על המידה .אין להשתמש בשקע תאורה .בשום אופן
אין לחבר כמה תקעים לתוך אותה נקודת חשמל.

הגנה על סביבה
כדי להימנע מבעיות סביבתיות ובריאותיות עקב חומרים מסוכנים בציוד חשמלי ואלקטרוני ,אין
יחד עם האשפה הביתית הלא-ממוינת,
להשליך מכשירים שעליהם מופיע סמל זה
וחובה למחזר אותו כראוי.
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