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מידע כללי 1

קהל יעד

הוראות הפכיה ותחזוקה איה ימוכלות יקהימ המכל הבאמם:

דרישותקהל יעד

מילמם יכי גמי 8, אנשמם בכימ יוגביומות ישתישמם
פמזמות, חמשתמות או נפשמות ואנשמם חסרמ 

נמסמון או מלכ מעוימם יהשתיש ביעשמר 
תחת השגחתך, או יאחר שהלרעת אותם 

עמצל יהשתיש ביעשמר באופן בטמחותמ והם 
יבמנמם את הסענות האפשרמות הערועות 

בהפכיתו. מש יהשגמח כי מילמם בכת 
השמיוש ביעשמר. מש יצממת יעי הוראות 

הבטמחות והאזהרות ויכקוב בקפמלה 
אחר שיבמ ההימעמם היתוארמם בהוראות 

ההפכיה.

 חובבמ 
“כשה זאת בכציך“ 

ו“שמפוצנמקמם“

בכימ ייאעה חובבנמם רשאמם יבצכ בכצים 
את עי כבולות הנגרות וההרעבה, בתנאמ 

שמש יהם את העמשורמם, הימוינות והמלכ 
הטענממם הנחוצמם ישם עך. בשום יקרה, 
אסור יהם יבצכ את החמבורמם ייכרעות 

החשיי והגז.

טענאמ התקנה רשאמם יבצכ את עי כבולות טענאמ התקנה
הנגרות וההתקנה, בעפוף יתקנות ויהנחמות 

התקפות. החמבורמם ייכרעות החשיי 
והגז חממבמם יהמבלק כי-מלמ אנשמ יקצוכ 

יוסיעמם בתחום הריוונטמ יפנמ הפכיתם 
הראשונמת.

הימך החמבור ירשת החשיי חממב יהתבצכ חשייאמ יוסיך
כי-מלמ חשייאמ יוסיך. אלם זה גם נושא 

באחרמות ינאותות ההתקנה וההפכיה 
הראשונמת שי הרעמבמם החשייממם.

הימך החמבור יאספקת הגז חממב יהתבצכ טענאמ גז יוסיך
כי-מלמ אמש יקצוכ יורשה. אלם זה גם נושא 

באחרמות ינאותות ההתקנה וההפכיה 
הראשונמת שי רעמבמ יכרעת הגז.

קהי מכל:  ט.טטביה 

,BORA Holding GmbH מידע  החברות 
  ,BORA Vertriebs GmbH & Co KG   

 BORA Lüftungstechnik-ו BORA APAC Pty Ltd
GmbH  - יהין BORA - אמנן נושאות באחרמות ינזקמם 
שנגריו כקב התכייות יתמכול זה, אמ צמות יהוראות 

ויהנחמות היופמכות בו, או התקנה יא נאותה! 
חמבורמ היעשמר ירשת החשיי וייכרעת הגז חממבמם 

יהתבצכ כי-מלמ טענאמ יוסיך. ההתקנה חממבת 
יהתבצכ בעפוף יתקנות החוק הריוונטמות ובהתאם 

יעי התקנמם, ההנחמות וההוראות התקפות. מש יצממת 
יעי הוראות הבטמחות והאזהרות ויכקוב בקפמלה 

אחר ההנחמות והימעמ ההפכיה, התחזוקה וההתקנה 
היתוארמם בילרמך.

תוקף הוראות ההפעלה וההתקנה

תמכול זה תקף ייספר לגימם שונמם. יען, ממתען שפרמטמ אבזור 
יסומימם היתוארמם בו אמנם קממימם ביעשמר שברשותך.

תיעוד נלווה

בנוסף יחוברת הוראות הפכיה והתקנה זו, יצורף ייעשמר 
תמכול ניווה נוסף, שחובה יפכוי כי פמו.

קרא בכמון את עי התמכול והיסיעמם שצורפו ייעשמר בכת 
הישיוח והקפל יפכוי כי פמהם.

מידע  חברת BORA יא תמשא באחרמות עישהמ ינזקמם 
שנגריו עתוצאה יאמ-צמות יהוראות ויהנחמות 

שבתמכול!

תקנות והנחיות
יעשמר זה תואם יתקנות ויהנחמות שי האמחול האמרופמ 

בנושאמם הבאמם:
  (EMC Directive 204/30ט/EC)  תאמיות איקטרויגנטמת

  (LVD Directive 204/35ט/EC) יתח ניוך
 (Ecodesign Directive 2009/25ט/ EC) תענון אקויוגמ

 (RoHS Directive  2065/טט/EC)  הגבית חוירמם יסוענמם
 (WEEE Directive  209ט/2ט/EC)  הוראה כי צמול חשיימ ואיקטרונמ

הצגת מידע במדריך זה

בילרמך זה נכשה שמיוש בכמצוב, יספור, סיימם, אזהרות, 
יונחמם וקמצורמם אחמלמם, כי ינת יסממכ יך יהשתיש 

בהוראות הפכיה והתקנה איה ביהמרות ובבטחה.
הפעולות ושלבי ההליכים שעליך לבצע מסומנים באמצעות חץ.

W	 בצכ את עי ההימעמם היתוארמם בהוראות יפמ סלר השיבמם 
הרשום.

 רשימות פריטים מסומנות באמצעות 
ריבועים בתחילת השורה.

Q	פרמט ט
Q	2 פרמט

 מידע  “ימלכ“ יצממן הוראות ימוחלות, 
שיחובתך יפכוי כי פמהן תימל.

הוראות בטיחות ואזהרות
הוראות הבטמחות והאזהרות בילרמך זה יולגשות בכזרת 

סיימם וימיות אזהרה.
יבנה הוראות הבטמחות והאזהרות הוא: 

סמל אזהרה ומילת אזהרה!  
סוג ומקור הסכנה

 תוצאות ביקרה שי התכייות 
יהאזהרה

W	איצכמם שמש ינקוט יינמכת הסענה 
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בהקשר זה חלים הדברים הבאים:
Q	 סמלי האזהרה מפנים את תשומת לבך לסכנה
Q	 מילת האזהרה מציינת את חומרת הסכנה

סיכוןמילות אזהרהסמלי אזהרה

אזהרה מפני מצב הכרוך בסכנה סכנה
מידית, שהתעלמות ממנה עלולה 

לגרום למוות או לפציעות חמורות 

אזהרה מפני מצב הכרוך בסכנה אזהרה
אפשרית, שהתעלמות ממנה עלולה 

לגרום למוות או לפציעות חמורות 

אזהרה מפני מצב הכרוך בסכנה זהירות
אפשרית, שהתעלמות ממנה עלולה 

לגרום לפציעות קלות 

אזהרה שהתעלמות ממנה עלולה זהירות—
לגרום נזקים למכשיר ולרכוש אחר 

משמעות סמלי האזהרה ומילות האזהרה:  2 1טבלה 
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בטיחות 2

הוראות בטיחות כלליות 1 2

מידע  המכשיר תואם לתקני הבטיחות הנדרשים  
המשתמש אחראי לניקוי, לתחזוקה 

ולתפעול בטיחותי של המכשיר  שימוש 
בלתי הולם עלול לגרום פציעות לבני אדם 

ונזקים לרכוש 

Q  הוראות ההפעלה וההתקנה מכילות הוראות 	
חשובות לשמירה על הבטיחות בעת התקנת 
המכשיר והפעלתו  בכך ניתן למנוע פציעות 

ונזקים למכשיר  לקבלת מידע נוסף ולשאלות 
בנוגע לתפעול ולשימוש במכשיר, ניתן ליצור 

איתנו קשר באמצעות פרטי יצירת הקשר 
שמודפסים על גב חוברת הוראות זו 

Q  המונח “מכשיר“ מתייחס באופן כללי לכיריים, 	
לקולט אדים, או לכיריים עם קולט אדים 

 קרא בעיון את כל הוראות ההפעלה וההתקנה 	
לפני השימוש במכשיר 

 אחסן את חוברת הוראות ההפעלה וההתקנה 	
בהישג יד, כדי שתוכל לעיין בה בעת הצורך 

 אם תמכור את המכשיר, מסור לקונה גם את 	
חוברת הוראות ההפעלה וההתקנה 

 בצע את פעולות ההתקנה וההפעלה בזהירות 	
ובתשומת לב מרביות 

 לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, בדוק שאין בו 	
פגמים נראים לעין 

 אם המכשיר פגום או ניזוק, אל תחבר אותו 	
לחשמל 

 השתמש במכשיר רק לאחר שביצעת התקנה 	
וחיבור מלאים שלו, כיוון שלפני כן אין ערובה 

להפעלה בטיחותית 
 היזהר שלא לגעת באזורי בישול חמים 	
 הימנע מבישול יתר 	
שים לב לתצוגת שארית החום 	
לאחר השימוש, כבה את המכשיר 	
הרחק חיות מחמד מהמכשיר 	

מצב סחרור אוויר

מידע	 בכל תהליך בישול, משתחררת לחות לחלל 
האוויר 

מידע	 במצב סחרור האוויר, מסולקת מאדי 
הבישול כמות מזערית בלבד של לחות  

 במצב סחרור אוויר, הקפד על אוורור נאות, 	
למשל באמצעות חלון פתוח 

 שמור על תנאי אקלים רגילים ונוחים (45-60% 	
לחות) בסביבת הבישול - למשל, על-ידי פתיחת 

פתחי אוורור טבעי או הפעלת מערכת אוורור 
ביתית 

 לאחר כל שימוש במכשיר במצב סחרור אוויר, 	
הפעל את קולט האדים למשך כ-15 דקות 

בעוצמה נמוכה, או הפעל את תכונת ההפעלה 
המושהית האוטומטית 

 בבתים שיש בהם ילדים או אנשים 
בעלי מוגבלויות מיוחדות

Q  ילדים מעל גיל 8, אנשים בעלי מוגבלויות 	
פיזיות, חישתיות או נפשיות ואנשים חסרי 

ניסיון או ידע יכולים להשתמש במכשיר תחת 
השגחתך, או לאחר שהדרכת אותם כיצד 
להשתמש במכשיר באופן בטיחותי והם 

מבינים את הסכנות האפשריות הכרוכות 
בהפעלתו 

Q  השגח על ילדים שנמצאים סמוך למכשיר 	
Q  אסור על ילדים לשחק עם המכשיר 	
Q  השתמש במנגנון למניעת הפעלה על-ידי 	

ילדים כדי למנוע מילדים להפעיל את 
המכשיר או לשנות את הגדרותיו ללא השגחה 

 אל תאחסן חפצים שילדיך עשויים להתעניין 	
בהם בארונות או במקומות אחסון שמעל 

למכשיר או מתחתיו  אחרת, הילדים עלולים 
להתפתות לטפס על המכשיר 

 הרחק ילדים ואנשים אחרים מאזורי הבישול 	
החמים 

ביצוע שינויים במכשיר בעצמך
שינויים שביצעת במכשיר בעצמך עלולים להפוך 

את המכשיר למסוכן 

 אל תבצע שינויים כלשהם במכשיר 	

ניקוי ותחזוקה
יש לנקות את המכשיר באופן שגרתי  לכלוך עלול 

לגרום לנזקים או לריחות בלתי נעימים 

אם נוצר לכלוך, סלק אותו מיד 

Q  אסור שעבודות הניקוי והתחזוקה יבוצעו על-	
ידי ילדים, אלא אם כן מבוגר אחראי מפקח 

עליהם לאורך כל התהליך 
 אל תשתמש בקיטור לצורך ניקוי המכשיר  	

הקיטור עלול לגרום לקצר חשמלי בחלקים 
מוליכי חשמל ולנזק לרכוש כתוצאה מכך (ראה 

פרק ‚ניקוי ותחזוקה‘) 
 אל תניח כלי בישול חמים באזור לוח הבקרה, 	

כדי למנוע נזק לרכיבים האלקטרוניים 
שמתחתיו 

 במהלך הניקוי, ודא שמים אינם יכולים לחדור 	
לתוך המכשיר  השתמש אך ורק במטלית לחה  
לעולם אל תתיז מים על המכשיר  חדירת מים 

למכשיר עלולה לגרום לנזקים!
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זהירות!  
כיריים חמות עלולות לגרום לשרפה!

במהלך השימוש, הכיריים וחלקי 
המכשיר שניתן לגעת בהם מתחממים  

לאחר כיבוי אזור הבישול, יש להמתין עד 
    60 °C-שיתקרר לטמפרטורה נמוכה מ
נגיעה במשטחים חמים עלולה לגרום 

לכוויות קשות 
W	 לעולם אל תיגע בכיריים חמות
W	 הרחק ילדים מהכיריים החמות, או 

השגח עליהם כאשר הם נמצאים 
בקרבת הכיריים 

זהירות!  
 חפצים הנמצאים על משטחי 

הבישול עלולים לגרום לשרפה!
כאשר אזורי הבישול מופעלים ובמהלך 

שלב ההתקררות שלהם, הכיריים וחלקי 
המכשיר שניתן לגעת בהם חמים  

חפצים הנמצאים על הכיריים עלולים 
להתחמם ולהתלקח 

W	 אל תשאיר חפצים כלשהם על 
הכיריים 

זהירות!  
 התחממות חפצים המונחים על 
הכיריים עלולה לגרום לכוויות!

כאשר אזורי הבישול מופעלים ובמהלך 
שלב ההתקררות שלהם, הכיריים וחלקי 

המכשיר שניתן לגעת בהם חמים  
חפצים (כגון מכסי סירים, כיסוי קולט 
האדים של הכיריים) המונחים על גבי 

הכיריים מתחממים במהירות רבה 
ועלולים לגרום לכוויות קשות 

W	 אל תשאיר חפצים כלשהם על 
הכיריים 

W	 השתמש בכפפות מגן או במחזיקים 
לידיות סירים מבודדי חום 

 במידת האפשר, נקה את הכיריים לאחר כל 	
שימוש 

 נקה את הכיריים רק לאחר שהתקררו 	
 כדי למנוע שריטות ושחיקה של המשטחים 	

החיצוניים, אל תשתמש באביזרי קרצוף לצורך 
ניקוי המכשיר 

 ודא שתחתיות כלי הבישול ואזור הבישול נקיים 	
ויבשים 

 כדי למנוע שריטות ושחיקה של המשטחים 	
החיצוניים, הקפד להרים את כלי הבישול (ולא 

לגרור אותו על המשטח)!

הוראות בטיחות - הפעלה 2 2

כיריים

  סכנה!
יריים ללא השגחה עלולות לגרום 

לסכנת שרפה!
שמן או שומן עלולים להתחמם 

במהירות ולהתלקח 

W	 לעולם אל תחמם שמן או שומן ללא 
השגחה 

W	 לעולם אל תכבה אש שנוצרה 
מהתלקחות שמן או שומן בעזרת 

מים 
W	 לדוגמה, השתמש במכסה כדי 

לחנוק את האש 

סכנה!  
נוזלים דליקים עלולים לגרום לסכנת 

התפוצצות!
נוזלים דליקים בקרבת הכיריים עלולים 

להתפוצץ ולגרום לפציעות חמורות 

W	 אל תאחסן נוזלים דליקים בקרבת 
הכיריים 

סכנה!  
סכנת התחשמלות!

סדקים או שברים במשטח הזכוכית 
הקרמית עלולים לגרום נזק לרכיבים 
האלקטרוניים שמתחתיו  הדבר עלול 

לגרום להתחשמלות 

W	 אם משטח הזכוכית הקרמית נסדק 
או נשבר, כבה את הכיריים מיד 

W	 נתק את אספקת החשמל למכשיר 
באופן בטיחותי, באמצעות מפסק 
בארון החשמל או מפסק אוטומטי 
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זהירות! 
השתחררות של נוזלים חמים!

כאשר תהליך הבישול מתבצע ללא 
השגחה, עלולים להיווצר בישול-יתר 

והשתחררות של נוזלים חמים 

W	 יש להשגיח על תהליך הבישול
W	 במקרה של תהליך בישול קצר 

נחוצה השגחה רציפה 

הוראות בטיחות - התקנה 3 2

ההתקנה וההרכבה של המכשיר חייבת להתבצע 
רק על ידי טכנאי מוסמך, המכיר את התקנות 

הקבועות בחוק ואת תקני אספקת הגז והחשמל 
המקומיים ופועל על פיהם 

כל עבודה על הרכיבים החשמליים של המכשיר 
חייבת להתבצע על-ידי חשמלאי מוסמך 

הבטיחות החשמלית של המכשיר מובטחת רק 
כאשר הוא מחובר למנגנון הגנה חשמלי המותקן 

בהתאם לתקנות  ודא שמערכת זו תואמת לתקנות 
הבטיחות 

כיריים

סכנה!  
סכנת התחשמלות!

חיבור לא נכון של המכשיר לרשת 
החשמל עלול לגרום להתחשמלות 

W	 ודא שהמכשיר מחובר לרשת 
החשמל כראוי, באמצעות שקע 

חשמל יציב ותקין 
W	 ודא שהמכשיר מחובר למנגנון הגנה 

חשמלי המותקן בהתאם לתקנות 
W	-דאג מראש להתקנת מתג ניתוק רב 

קוטבי עם מרווח מגע מינימלי של 3 
מ“מ (מפסק ידני או אוטומטי) 

סכנה!  
סכנת התחשמלות!

מגע עם אזורי בישול חמים עלול לגרום 
נזק לכבל החשמל  כבל חשמל פגום 
עלול לגרום להתחשמלות (קטלנית) 

W	 ודא שכבל החשמל אינו בא במגע 
עם אזורי בישול חמים 

W	 ודא שכבל החשמל אינו תקוע או 
לחוץ, ושהוא אינו פגום 

זהירות!  
כלי בישול חמים עלולים לגרום 

לשרפה!
בעת הנחת כלי בישול בקצה משטח 
העבודה, ילדים עלולים להתפתות 

לאחוז בידיות כלי הבישול הבולטות 
מעבר למשטח העבודה  

W	 אל תניח סירים ומחבתות בקצה 
משטח העבודה כך שהידיות שלהם 

בולטות מעבר למשטח 
W	 כך תמנע מילדים למשוך סירים 

ומחבתות חמים ולהפילם 
W	 ניתן לרכוש מגן כיריים מיוחד עבור 

ילדים (זמין בחנויות למוצרי מטבח) 
כדי להפחית את הסיכון 

זהירות!  
סכנת כוויות!

רטיבות בין אזור הבישול לכלי הבישול 
עלולה לגרום לכוויות כאשר הנוזל 

מתאדה 

W	 הקפד לשמור על אזורי הבישול 
ותחתיות כלי הבישול יבשים 

זהירות! 
 חפצים קשים ומחודדים 

עלולים לגרום נזק למכשיר!
חפצים קשים ומחודדים עלולים לגרום 

נזק למשטח הזכוכית הקרמית של 
הכיריים 

W	 אל תשתמש במשטח העליון של 
הכיריים בתור משטח עבודה 

W	 אל תשתמש בכלים קשים ומחודדים 
בעת עבודה מעל הכיריים 

זהירות! 
 מאכלים המכילים סוכר או 

מלח עלולים לגרום נזק למכשיר!
מאכלים, רטבים ונוזלים המכילים סוכר 
או מלח הנשפכים על אזורי בישול חמים 

עלולים לגרום להם נזק 

W	 היזהר שלא לשפוך מאכלים ונוזלים 
המכילים סוכר או מלח על אזורי 

הבישול החמים 
W	 סלק מיד מאכלים או נוזלים 

המכילים סוכר או מלח שנשפכו 
מאזור הבישול החם 
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הוראות בטיחות - חלפים 5 2

זהירות!  
סכנת פציעה ונזק לרכוש!

שימוש בחלקים לא נכונים עלול לגרום 
נזקים בריאותיים לבני אדם או נזק 

למכשיר  ביצוע שינויים במכשיר והוספה 
או הסרה של חלקים עלולים לפגוע 

בבטיחות 
W	 השתמש בחלפים מקוריים בלבד 

לביצוע תיקונים 

שימוש הולם בהתאם לייעוד 6 2

המכשיר מיועד אך ורק לצורכי הכנת מזון במשקי-
בית פרטיים 

המכשיר אינו מיועד:

Q לשימוש מחוץ לבית	
Q להתקנה ברכב	
Q לחימום חללי מגורים או חדרים	
Q  להתקנה ולהפעלה במקומות שאינם נייחים 	

(כגון ספינות)
Q  להפעלה באמצעות טיימר (“שעון שבת“) או 	

באמצעות מערכת נפרדת להפעלה מרחוק 
(שלט רחוק)

כל שימוש אחר מהמתואר בחוברת הוראות 
הפעלה והתקנה זו, או כל שימוש החורג מהמתואר 

בחוברת זו, נחשב לשימוש בלתי הולם 

חברת BORA לא תישא באחריות לנזקים שנגרמו 
כתוצאה משימוש בלתי הולם או מהפעלה לא 

נכונה 

כל שימוש בלתי הולם הנו אסור לחלוטין!

  ,BORA Holding GmbH החברות 	מידע 
  ,BORA Vertriebs GmbH & Co KG 

 BORA APAC Pty Ltd ו-
BORA Lüftungstechnik GmbH לא יישאו 

באחריות לנזקים שנגרמו כתוצאה מאי-
ציות להוראות הבטיחות ולאזהרות 

זהירות!  
סכנת פציעות גב כתוצאה מהרמת 

משקל כבד!
בעת הוצאת המכשיר מהאריזה 

והתקנתו, טיפול שגוי עלול לגרום 
לפציעות בגפיים, בגב, בבטן ובחזה 

W	 הוצאת הכיריים מהאריזה חייבת 
להתבצע על-ידי שני אנשים 

W	 הצבת הכיריים בפתח המיועד לכך 
במשטח העבודה חייבת להתבצע 

על-ידי שני אנשים 
W	 במידת הצורך, השתמש באמצעי עזר 

מתאימים כדי למנוע פגיעה או 
פציעה בגפיים, בגב, בבטן ובחזה 

 לפני התקנת המכשיר, בדוק שאין בו פגמים 	
נראים לעין 

אם המכשיר פגום או ניזוק, אל תתקין אותו  	
Q  מכשיר פגום מסכן את בטיחותך 	
Q  כל עבודות התיקון חייבות להתבצע על-ידי 	

טכנאים מוסמכים מטעם היצרן בלבד 

  הוראות בטיחות - פירוק  4 2
וסילוק מכשירים ישנים

פירוק המכשיר חייב להתבצע רק על-ידי טכנאי 
מוסמך, המכיר את התקנות הקבועות בחוק ואת 
תקני אספקת הגז והחשמל המקומיים ופועל על 

פיהם 

כל עבודה על הרכיבים החשמליים של המכשיר 
חייבת להתבצע על-ידי חשמלאי מוסמך בלבד 

סכנה!   
סכנת התחשמלות!

 ניתוק לא נכון של המכשיר מרשת 
החשמל עלול לגרום להתחשמלות 

W	 נתק את אספקת החשמל למכשיר 
באופן בטיחותי, באמצעות מפסק 
בארון החשמל או מפסק אוטומטי 

W	 ודא שהמכשיר מנותק מאספקת 
החשמל בעזרת מכשיר מדידה 

מאושר 

סכנה!  
סכנת חנק!

חומרי האריזה (כגון ניילון, קלקר) 
עלולים לגרום לילדים קטנים סכנת 

מוות כתוצאה מחנק 

W	 הקפד להרחיק את חומרי האריזה  
מהישג-ידם של ילדים 

W	 השלך את חומרי האריזה בדרך  
נאותה ובהקדם האפשרי 
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מפרט טכני 3

ערךפרמטר

V 2N 415 – 380 אספקת מתח

Hz 60 / 50 תדר

kW 1 5 צריכת חשמל

x 16 A 2 מיגון מינימלי

x 540 x 50 370  מ“ממידות (רוחב x עומק x גובה)

 מידות תיבת מתגים 
(רוחב x עומק x גובה)

 x 121 x 71 190  מ“מ

1 9 ק“גמשקל (כולל אביזרים / אריזה)

כיריים

1-9, 2 מעגלים, Hyperדרגות עוצמה

 הגדרת עוצמה של אזור 
Hyper בישול קדמי

 ØW 2100  235 מ“מ
W 3200

 Ø  120 מ“מאזור בישול אחורי
Ø  200 מ“מ

W 800 
W 1900

PC32 צריכת חשמל כיריים

 Ø 185 1  235 מ“מאזור בישול קדמי
(ואט-שעה לק“ג)

 Ø  120 מ“מאזור בישול אחורי
Ø  200 מ“מ

 182 7 
(ואט-שעה לק“ג)

 9 183 סה“כ (ממוצע)
(ואט-שעה לק“ג)

מפרט טכני:  1 3טבלה 

מידות המכשיר

370
255

540

50

מידות המכשיר  1 3איור 

190121

71
50

29

90

מידות תיבת מתגים  2 3איור 
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תיאור המכשיר 4
בכל הפעלה, הישמע לנאמר בכל האזהרות והוראות הבטיחות 

(ראה הפרק ‚בטיחות‘) 

מאפייני הכיריים:
Q	(9 דרגות) ויסות טמפרטורה אלקטרוני
Q	Hyper אזור בישול
Q	תצוגת שארית חום
Q	שני כפתורי בקרה
Q	נורית חיווי הפעלה
Q	 תיבת מתגים עם מנגנון למניעת הפעלה על-ידי ילדים

(מנגנון לחיצה-וסיבוב)

מבנה 1 4

5 4

1 2

3

3

כיריים  1 4איור 

אזור בישול קדמי1 1]
אזור בישול אחורי1 2]
תצוגת שארית חום (נורית)1 3]
כפתור בקרה של אזור בישול אחורי1 4]
כפתור בקרה של אזור בישול קדמי1 5]

לוח הבקרה ועקרון הפעולה 2 4

HY

2 4 531

כפתור הבקרה PCH2  2 4איור 

נורית חיווי הפעלה 1 1]
כפתור בקרה של אזור בישול קדמי1 2]
שרוול דרגות חימום1 3]
כפתור בקרה של אזור בישול אחורי1 4]
נורית חיווי הפעלה 1 5]

משמעותתצוגהשדה תצוגה

אזור הבישול כבוי אך עדיין נוריתתצוגת שארית חום
חם (הטמפרטורה גבוהה 

(60°C-מ

משמעות התצוגות:  1 4טבלה 

אופן השימוש בכפתורים
לוח הבקרה מצויד בשני כפתורי בקרה  כדי להפעיל את 

המכשיר, סובב את כפתור הבקרה המתאים לדרגת העוצמה 
הרצויה 

נורית חיווי הפעלה
כאשר נורית החיווי דולקת, אזור הבישול המשויך לה מופעל 

עקרון הפעולה 3 4

מתחת לאזור הבישול נמצא גוף חימום המופעל באמצעות 
קרינת חום עם רכיב חימום  בעת הפעלת אזור בישול, רכיב 
החימום מפיק חום, המוקרן על אזור הבישול ותחתית כלי 

הבישול ומחמם אותם 

דרגות עוצמה 1 3 4

דרגת חימוםמשימה

1המסת חמאה, שוקולד או ג‘לטין 

1-3שמירה על חום של רטבים ומרקים, אידוי אורז 

 בישול תפוחי אדמה, פסטה, מרקים, נזידים, 
אידוי ירקות ודגים, לפתני פירות, הפשרת תבשילים

2-6

 טיגון במחבת עם ציפוי מונע הידבקות, טיגון חסכוני 
(ללא חימום יתר של השמן) של שניצלים, דגים

6-7

חימום שמן, צליית בשר, עיבוי (צמצום) רטבים סמיכים 
ומרקים, טיגון חביתות

7-8

9הרתחת כמויות גדולות של נוזלים

HYצליית אומצות (סטייקים) והרתחת מים

המלצות לבחירת עוצמה:  2 4טבלה 

הנתונים שבטבלה הם ערכים מקורבים 
מומלץ להפחית או להגביר את העוצמה בהתאם לכלי הבישול 

ולכמות המזון 
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כלי הבישול המתאימים 2 3 4

מידע  למבנה והאיכות של כלי הבישול יש השפעה 
משמעותית על משך הבישול, על פרק הזמן הדרוש 

לצורך החימום של תחתית כלי הבישול ועל תוצאות 
הבישול 

  כלי בישול המסומנים בסמל זה מתאימים לגופי 
 חימום הפועלים באמצעות קרינת חום 

כלי בישול המיועדים למשטחי חימום באמצעות 
קרינה חייבים להיות עשויים ממתכת ובעלי יכולת 

הולכת חום טובה 

הכלים המתאימים הם כלי בישול מהחומרים הבאים:
Q	פלדת אל-חלד, נחושת או אלומיניום
Q	פלדה בציפוי אמייל
Q	ברזל יצוק

W	 בדוק בקפידה את תחתית כלי הבישול  תחתית כלי הבישול 
חייבת להיות שטוחה, ללא גומחה או שקע  גומחה או שקע 

בתחתית כלי הבישול עלולים לגרום להתחממות יתר של 
כלי הבישול כתוצאה מבקרת טמפרטורה שגויה של אזור 

הבישול  אין להשתמש בכלי בישול בעלי חריצים או שוליים 
חדים בתחתית, מכיוון שהם עלולים לשרוט את משטח 

הכיריים 
W	 הנח את כלי הבישול ישירות על הזכוכית הקרמית  

(ללא תחתית חיצונית וכדומה) 

מנגנוני בטיחות 4 4

תצוגת שארית חום 1 4 4

מידע  כל עוד הנורית (תצוגת שארית החום) דולקת, אסור 
לגעת באזור הבישול או להניח עליו עצמים הרגישים 

לחום  קיימת סכנת כוויה או שרפה!

לאחר הכיבוי, הכיריים עדיין חמות  הנורית בתצוגת אזור 
הבישול תואר (תצוגת שארית חום)  הנורית תכבה אחרי קירור 

 (60°C-הטמפרטורה נמוכה מ) מספיק של אזור הבישול
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התקנה 5
W	 ציית לכל הוראות הבטיחות והאזהרות  

(ראה בפרק ‘בטיחות‘) 
W	 פעל לפי ההוראות שסופקו על-ידי היצרן

מידע  אין להתקין את הכיריים מעל מקררים והתקני קירור, 
מדיחי כלים, כיריים, תנורי אפייה, מכונות כביסה 

ומייבשי כביסה 

מידע  יש להשתמש במשטח תמיכה עבור משטחי העבודה 
 ובפסי חיבור לקיר מחומרים עמידים בחום 

(עד 100°C בקירוב) 

מידע  יש לאטום את המרווחים בפתח משטח העבודה 
בחומר מתאים להגנה מפני לחות, או במידת האפשר 

לצייד את הפתח בחומר מבודד חום 

בדיקה של תכולת האריזה 1 5

כמותשם

6לוחית כוונון בתיבת המתגים

2כפתור בקרה

1הוראות הפעלה והתקנה

2תפסי הידוק

4ברגים לקיבוע הכיריים

2ברגים לקיבוע תיבת המתגים

1תרשים קידוח

1ערכת לוחות איזון גובה

1מפתח אלן

1כיריים

2טבעות דרגות עוצמה

1תושבת התקנה

4תפסי התקנה עבור הכיריים

1הוראות לניקוי באמצעות לזכוכית קרמית

1מגדרת לזכוכית קרמית

תכולת האריזה:  1 5טבלה 

W	 ודא שהאריזה מכילה את כל החלקים ושאף רכיב לא ניזוק
W	 במקרה של חלקים חסרים או פגומים, פנה בהקדם האפשרי 

 BORA לשירות הלקוחות של
W	 לעולם אל תתקין חלקים פגומים
W	 השלך את חומרי האריזה בדרך נאותה  

(ראה בפרק ‘הוצאה משימוש וסילוק מכשירים ישנים‘) 

כלי עבודה וציוד עזר 2 5

לשם התקנה מקצועית של הכיריים, דרושים כלי העבודה 
הבאים:

Q	עיפרון
Q	 מ“מ Ø30  Forstner מקדחה חשמלית או נטענת עם מקדח
Q	(כלול באריזה) תבנית קידוח
Q	Z2 מברג פיליפס
Q	חומר איטום מסיליקון לאיטום המרווחים

הנחיות התקנה 3 5

מרווחי בטיחות 1 3 5
W	:שמור על מרווחי הבטיחות הבאים

1

3

2

מרווחים מינימליים  1 5איור 

 מרווח מינימלי של 50 מ“מ בין החלק האחורי של הפתח 1 1]
במשטח העבודה לשפה האחורית של משטח העבודה 

 מרווח מינימלי של 50 מ“מ בין הקצה הימני והקצה השמאלי של 1 2]
הפתח במשטח העבודה לבין הארון או הקיר הסמוכים  מסיבות 

ארגונומיות ולשם פעולה יעילה של קולט האדים, מומלץ 
לשמור על מרווח מינימלי של 300 מ“מ 

 מרווח מינימלי של 700 מ“מ בין משטח העבודה לארון העילי  1 3]
 מסיבות ארגונומיות, מומלץ לשמור על מרווח מינימלי של 

1000 מ“מ 

מידות הפתח 4 5

הכנת משטח העבודה
W	 בעת הכנת הפתח עבור הכיריים במשטח העבודה, יש 

לשמור על מידות הפתח שצוינו 
W	 ודא שהמרווחים בפתח משטח העבודה נאטמו כראוי
W	 ציית להוראות של יצרן משטח העבודה
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12
10

 ..
. 4

0

חתך התקנה עילית  5 5איור 

מידות פתח בעת התקנת מספר יחידות כיריים או יחידת כיריים 
ויחידת קולט אדים זו לצד זו:

B במ“מA במ“מכיריים / קולט אדים

1/0 374346

2/0745717

3/011161088

1/1485457

2/1856828

3/213381310

4/217091681

מידות הפתח:  2 5טבלה 

התקנת הכיריים 5 5

מידע  יש לשמור על מרווחים של מילימטר אחד בין היחידות 
המובנות 

מידע  יש לשמור על מרווחים של שני מילימטרים סביב 
היחידות המובנות 

מידע  יש להתקין את מסילות ההתקנה המצורפות בין כל 
שתי יחידות כיריים או בין הכיריים לקולט האדים 

מידע  יש להרכיב מתחת למכשיר משטח להגנה על הכבל 
(משטח הפרדה)  יש להתקין את המשטח כך שניתן 

יהיה להסירו לצורכי תחזוקה 

התקנה מובנית

A

B

54
4

R5<R5

> 
74

51
6

> 
70

0

התקנה מובנית  2 5איור 

6
14

10
 ..

. 4
0

מידות מופחתות עבור התקנה מובנית  3 5איור 

מידע  בעת שימוש בכיריים עם ווק אינדוקציה מזכוכית 
קרמית, יש להגדיל את המידות המופחתות עבור 

התקנה מובנית ב-7 מ“מ 

התקנה עילית

B
<R5

> 
74

51
6

> 
70

0

התקנה עילית  4 5איור 
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W	 סמן את מיקום הקדחים הדרוש בעזרת תבנית הקידוח 
שצורפה למכשיר 

1

2

90

5

5
>105

37

Ø6

Ø30

תרשים קידוח  9 5איור 

משטח עבודה1 1]
לוח קדמי1 2]

W	 קדח את הקדחים כדי למנוע מהלוח הקדמי לזוז ממקומו

חישוב מספר לוחיות הכוונון
Q	 ]3[ והלוח הקדמי ]הגודל הכולל של כל לוחיות הכוונון ]2 

צריך להיות 36 מ“מ 
Q	 הקפד לשמור על גודל כולל של 36 מ“מ כדי להבטיח את 

פעולתה התקינה של תיבת המתגים ]1[ 

עובי לוח 
]מ“מ1

עובי כולל 
של לוחיות 

הכוונון 
]מ“מ1

לוחיות כוונון ]מספר יחידות1

2 מ“מ3 מ“מ5 מ“מ10 מ“מ

342---1

333--1-

324---2

315--11

306--2-

297-1-1

288-11-

279-1-2

26101---

2511-12-

24121--1

23131-1-

22141--2

211511--

20161-2-

191711-1

1818111-

171911-2

16201111

1521112-

14221112

13231121

סקירת לוחיות הכוונון:  3 5טבלה 

> 
20 100

7

 מבט מהצד על המשטח להגנה על הכבל ועל פתחי האוורור  6 5איור 

Q	 במידת האפשר, יש להרחיק קורות רוחביות של רהיטים 
מאזור הפתח במשטח העבודה 

Q	 המגירות או המדפים התחתונים בארון התחתי חייבים 
להיות ניתנים להסרה לצורכי תחזוקה וניקוי 

 התקנת תיבת המתגים בלוח הקדמי של  1 5 5
הארון התחתי

תיבת מתגים וכיריים מובנות לאחר ההתקנה  7 5איור 

12346 5

הסרת תיבת המתגים  8 5איור 

תיבת מתגים1 1]
לוחית כוונון1 2]
לוח קדמי (אינו כלול באריזה)1 3]
טבעות דרגות עוצמה1 4]
אומים1 5]
כפתור בקרה1 6]
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התקנת הכיריים 2 5 5

1

2

הנחת מסילת ההתקנה והכיריים  13 5איור 

כיריים1 1]
מסילת התקנה1 2]

W	 מקם את מסילת ההתקנה ]2[ בפתח שבמשטח העבודה
W	 ]1[ מקם את הכיריים
W	 מקם וישר את הכיריים ]1[ באופן מדויק
W	 ישר את מסילת ההתקנה ]2[, כך שהיא מונחת במידה שווה 

 PL540 מתחת לכיריים ולקולט האדים

1

2

כיריים ולוחיות איזון גובה  14 5איור 

כיריים1 1]
לוחות איזון גובה1 2]

W	 ]2[ במקרה הצורך, יש להניח תחת המכשיר לוחות איזון גובה

קיבוע תיבת המתגים
W	 הכנס את תיבת המתגים ]1[ יחד עם לוחיות הכוונון 

המחוברות ]2[ לקדח שבלוח הקדמי מצדו האחורי 
W	 הרכב את שתי טבעות דרגות העוצמה ]4[ בחזית הלוח 

הקדמי 

הידוק אומי הקיבוע  10 5איור 

W	 הברג את אומי הקיבוע ]5[ אל תושבת ההתקנה והדק את 
 10Nm אומי הקיבוע במומנט מרבי של

W	 הרכב את העדשה בטבעת דרגות העוצמה מלפנים
W	 ]6[ חבר את כפתור הבקרה

כוונון כפתור הבקרה
ניתן לבצע כוונון עדין על-ידי התאמת המרווח שבין כפתור 

הבקרה לטבעת דרגות העוצמה 

כוונון כפתור הבקרה  11 5איור 

18,5 mm

מרווח כפתור הבקרה  12 5איור 
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יש להשתמש רק בכבל אספקת חשמל (מורכב מראש) מסוג 
 H05VVH2-F או H05VV-F

Q	 3 ממ“ר בחיבור חד-פאזיG2 5 :חתך רוחב
Q	 4 ממ“ר בחיבור דו-פאזיG1 5 :חתך רוחב
Q	 אם כבל החשמל נפגם, יש להחליפו בכבל מיוחד  הדבר חייב 

להתבצע אך ורק על-ידי טכנאי שירות מורשה 

חיבור לאספקת החשמל
W	 כבה את מתג החשמל הראשי/המפסק האוטומטי לפני 

שתחבר את הכיריים 
W	 אבטח את מתג החשמל הראשי/המפסק האוטומטי מפני 

הפעלה מחדש בשוגג 
W	 ודא שאין זרם חשמלי
W	 לאחר מכן, חבר את הכיריים לרשת החשמל באמצעות 

חיבור יציב ותקין 

1

L1 L2

2 3

N PE

220 - 240 V~

220 - 240 V~

תרשים חיבור דו-פאזי  16 5איור 

1

L1

2 3

N PE

220 - 240 V~

תרשים חיבור חד-פאזי  17 5איור 

W	 חבר את הכיריים לתיבת המתגים
W	 בדוק את נאותות ההתקנה
W	 הפעל את מתג החשמל הראשי/המפסק האוטומטי
W	 (‘ראה בפרק ‘הפעלה) בצע הפעלה ראשונית של הכיריים
W	 ודא שכל התכונות פועלות כהלכה

מסירה למשתמש 7 5

לאחר השלמת ההתקנה:
W	 הסבר למשתמש את השימושים הייעודיים של המכשיר 
W	 פרט בפני המשתמש את כל היבטי הבטיחות הרלוונטיים של 

השימוש או הטיפול במכשיר 
W	 מסור למשתמש את האביזרים ואת הוראות ההפעלה 

וההתקנה ובקש ממנו לאחסנם במקום בטוח 

2

1

תפסי הידוק  15 5איור 

בורג1 1]
תפס הידוק1 1]

W	 ]2[ בעזרת תפס ההידוק ]הדק את הכיריים ]1
W	 הדק את הברגים ]1[ של תפסי ההידוק במומנט מרבי של 

 10Nm
W	 הקפד על יישור נכון
W	 לאחר סיום כל עבודות ההתקנה, אטום את המרווחים סביב 

המכשיר בחומר איטום מסיליקון שחור ועמיד בחום 

חיבור הכיריים לתיבת המתגים
W	 חבר את הכיריים לתיבת המתגים
W	 חבר תחילה את כבל ההארקה הצהוב-ירוק למקום המסומן 

בתיבת המתגים 

סמל הארקה 

W	 לאחר מכן, חבר את התקע הדו-קוטבי המסומן בצבע של 
כל אחד מאזורי הבישול למחבר בעל הצבע המתאים בתיבת 

המתגים 

חיבור למערכת החשמל 6 5

W	 ציית לכל הוראות הבטיחות והאזהרות  
(ראה בפרק ‘בטיחות‘) 

W	 ציית לחוקים ולתקנות התקפים במדינתך ובאזורך, וכן 
לתקנים של חברות אספקת החשמל המקומיות 

מידע  הליך החיבור לאספקת החשמל חייב להתבצע על-
ידי איש מקצוע מורשה  אדם זה גם נושא באחריות 

לנאותות ההתקנה וההפעלה הראשונית 
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הפעלה 6
W	 בכל הפעלה, הישמע לנאמר בכל האזהרות והוראות הבטיחות  

(ראה הפרק ‚בטיחות‘) 

מידע  מותר להפעיל את הכיריים אך ורק כאשר מסנן 
השומן מפלדת אל-חלד של קולט האדים מותקן (ראה 

בהוראות ההפעלה לקולט האדים) 

מידע  לפני השימוש הראשון בכיריים, נקה את אזורי הבישול 
(ראה בפרק „ניקוי“) 

הפעלה/כיבוי של הכיריים 1 6

לחץ על כפתור הבקרה וסובב אותו  1 6איור 

הפעלת אזור בישול 1 1 6

מנגנון למניעת הפעלה על-ידי ילדים
מנגנון הלחיצה-וסיבוב של כפתור הבקרה מונע הפעלה בלתי 

רצויה של אזור הבישול 
W	 לחץ על כפתור הבקרה וסובב אותו לעוצמה 1 כדי להפעיל 

את אזור הבישול 
Q	 נורית מצב ההפעלה דולקת

כיוון עוצמת הבעירה

מידע  לכפתור הבקרה הימני יש מצב קצה  ניתן להגדיר 
את עוצמת החימום על-ידי סיבוב כפתור הבקרה 

השמאלי בשני הכיוונים 

W	 סובב את כפתור הבקרה לעוצמה הרצויה

כיבוי מעגלי החום הנוספים 

)גוף חימום דו-מעגלי(
W	   סובב את כפתור הבקרה אל סמל שני המעגלים
Q	 צליל נקישה („קליק“) מאשר את הפעלת מעגל החום השני
Q	 במצב זה, מעגל החום השני פועל בהספק מרבי
W	 סובב את כפתור הבקרה בחזרה לעוצמה הרצויה כדי 

להמשיך בבישול בעוצמת החימום שבחרת 

)Hyper שלב(
W	 HY  Hyper סובב את כפתור הבקרה אל סמל
Q	 השני מתחיל לפעול בהספק Hyper-במצב זה, מעגל חום ה 

מרבי 

W	 סובב את כפתור הבקרה בחזרה לעוצמה הרצויה כדי 
להמשיך בבישול בעוצמת החימום שבחרת ללא מעגל חום 

Hyper נוסף 

כיבוי אזור בישול 2 1 6

מידע  כל עוד הנורית בתצוגת אזור הבישול (תצוגת שארית 
חום) דולקת, אסור לגעת באזור הבישול או להניח עליו 

עצמים הרגישים לחום  קיימת סכנת כוויה או שרפה!

W	 סובב את כפתור הבקרה לעוצמה 0 כדי לכבות את אזור 
הבישול 

Q	 נורית מצב ההפעלה כבויה
Q	 כאשר אף אחד מאזורי הבישול אינו פעיל, הכיריים כבויות
W	 (“ראה בפרק „תיאור המכשיר) שים לב לתצוגת שארית החום 
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ניקוי ותחזוקה 7
W	 שים לב לכל הוראות הבטיחות והאזהרות  

(ראה בפרק ’בטיחות‘) 
W	 פעל לפי ההוראות שסופקו על-ידי היצרן
W	 לפני ביצוע הניקוי והתחזוקה השגרתיים, ודא שהכיריים 

וקולט האדים כבו והתקררו לחלוטין כדי למנוע פציעות 
וכוויות (ראה בפרק ”הפעלה“) 

Q	 ניקוי ותחזוקה שגרתיים וקבועים מבטיחים חיי שירות 
ארוכים ותפקוד אופטימלי 

W	:הקפד לבצע את נוהלי הניקוי והתחזוקה הבאים

נוהל ניקוי שגרתירכיבים

מיד לאחר שנוצר לכלוךכפתור בקרה

מיד לאחר שנוצר לכלוך, ניקוי יסודי פעם כיריים
בשבוע בעזרת חומר ניקוי מתאים 

נוהלי ניקוי:  1 7טבלה 

תכשירי ניקוי ואמצעי ניקוי 1 7

מידע  שימוש בתכשירי ניקוי חזקים וקרצוף אגרסיבי של 
תחתיות כלי הבישול עלולים לגרום נזק למשטח 

העליון ולהיווצרות כתמים כהים 

כדי לנקות את הכיריים, תזדקק למגרדתמיוחדת לזכוכית 
קרמית ולתכשיר ניקוי מתאים 

W	 ,לעולם אל תשתמש בקיטור, בספוגיות או במברשות קרצוף 
 או בתכשירי ניקוי המכילים כימיקלים חזקים 

(כגון תרסיס לניקוי תנורים) 
W	 ,ודא שתכשיר הניקוי אינו מכיל חול, סודה לשתייה, חומצה 

מלחים או כלוריד 

תחזוקת הכיריים 2 7

W	 אל תשתמש בכיריים בתור משטח עבודה או אזור אחסון
W	 אין לדחוף או לגרור כלי בישול על פני הכיריים
W	 הקפד להרים את הסירים והמחבתות מעל הכיריים
W	 שמור על ניקיון הכיריים
W	 סלק מיד כל לכלוך שנוצר
W	 השתמש אך ורק בכלי בישול המתאימים לכיריים מזכוכית 

קרמית (ראה בפרק ”תיאור המכשיר“) 

ניקוי הכיריים 3 7

מידע  כאשר קולט האדים מופעל, מסנן השומן מפלדת אל-חלד 
חייב להיות מותקן במקומו, כדי למנוע מחפצים קטנים 

וקלי-משקל כגון מטליות ניקוי ומגבות נייר להישאב 
פנימה (ראה בהוראות ההפעלה לקולט האדים) 

W	 (“ראה בפרק ”הפעלה) ודא שהכיריים כבויות
W	 המתן עד שכל אזורי הבישול יתקררו
W	 סלק מהכיריים את כל הלכלוך הגס ושאריות המזון בעזרת 

מגרדת לזכוכית קרמית 

W	 מרח את תכשיר הניקוי על הכיריים הקרות
W	 החדר את תכשיר הניקוי בעזרת מגבת נייר או מטלית נקייה
W	 נגב את הכיריים בעזרת מטלית רטובה
W	 ייבש את הכיריים בעזרת מטלית נקייה

כאשר הכיריים חמות: 
W	 סלק שאריות מותכות של פלסטיק, רדיד אלומיניום, סוכר 

או מזון המכיל סוכר שדבקו לכיריים החמות מיד, בעזרת 
מגרדת לזכוכית קרמית, כדי למנוע מהן להישרף 

לכלוך קשה
W	 נקה לכלוך וכתמים קשים (משקעי אבנית, כתמים בעלי ברק 

דמוי פנינה) בעזרת תכשירי ניקוי מתאימים כאשר הכיריים 
עדיין חמות 

W	 רכך שאריות מזון שרופות בעזרת מטלית לחה
W	 סלק את שאריות הלכלוך בעזרת מגרדת לזכוכית קרמית
W	 סלק מיד גרגירים, פירורים וכדומה שנפלו על הכיריים 

במהלך פעולות הבישול השגרתיות, כדי למנוע שריטות 
ושחיקה של המשטח העליון 

שינויי צבע וכתמים מבריקים אינם מזיקים לכיריים  הם אינם 
משפיעים על תפקוד הכיריים ואינם פוגעים ביציבות הזכוכית 

הקרמית 
שינויי צבע במשטחי הכיריים נגרמים כתוצאה משאריות 

ומשקעים לא מסולקים שנשרפו 
כתמים מבריקים נגרמים כתוצאה משחיקה על-ידי תחתיות 

כלי הבישול, במיוחד בעת שימוש בכלי בישול עם תחתית 
אלומיניום, או כתוצאה משימוש בתכשירי ניקוי שאינם 

מתאימים  הסרתם דורשת מאמץ רב 

ניקוי כפתורי הבקרה 1 3 7

W	 (“ראה בפרק ”הפעלה) ודא שהכיריים כבויות
W	 נקה את כפתורי הבקרה באופן ידני בלבד
W	 משוך את כפתור הבקרה והסר אותו
W	 נקה את כפתור הבקרה בעזרת מברשת רכה
W	 לאחר הניקוי, שטוף את כפתור הבקרה היטב
W	 המתן עד שכפתור הבקרה יתייבש לחלוטין
W	 לאחר הניקוי, הרכב את כפתור הבקרה הנקי והיבש בחזרה 

למקומו 
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טיפול בתקלות 8
ציית לכל הוראות הבטיחות והאזהרות (ראה בפרק ’בטיחות‘) 

פתרוןגורם לתקלהמצב הפעלה 

 הנתיך בארון החשמל של הדירה או של לא ניתן להפעיל את הכיריים 
הבניין פגום או שהמפסק האוטומטי כבוי 

החלף נתיך 

הפעל מחדש את המפסק האוטומטי

 הנתיך נשרף או שהמפסק האוטומטי 
נכבה שוב ושוב 

 BORA התקשר לשירות הלקוחות של

פנה לחשמלאי מוסמך שיבדוק את אספקת אספקת החשמל נותקה 
המתח 

 בעת הפעלת הכיריים החדשות 
משתחררים ריחות ואדים 

 זוהי תופעה רגילה במכשירים חדשים, 
שאינה מעידה על תקלה 

המתן עד שהמכשיר יפעל במשך שעות אחדות  
אם המכשיר ממשיך להפיץ ריח, דווח לשירות 

הלקוחות 

 הכיריים או אחד מאזורי 
הבישול כבים אוטומטית 

 הפעל את אזור הבישול מחדש אזור הבישול מופעל במשך זמן רב מדי 
(ראה בפרק ”הפעלה“) 

(ראה בפרק ”תיאור המכשיר“)מנגנון ההגנה מפני התחממות יתר הופעל 

טיפול בתקלות ופתרון בעיות:  1 8טבלה 

W	 (“ראה בפרק ”אחריות, שירות לקוחות וחלפים) BORA בכל שאר המקרים, פנה לשירות הלקוחות של
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 הוצאה משימוש, פירוק  9
וסילוק של מכשירים 

ישנים
W	 שים לב לכל הוראות הבטיחות והאזהרות  

(ראה בפרק ‘בטיחות‘) 
W	 פעל לפי ההוראות שסופקו על-ידי היצרן

הוצאה משימוש 1 9

המונח “הוצאה משימוש“ מתייחס לפירוק המכשיר והוצאתו 
הסופית מכלל שימוש  לאחר הוצאת המכשיר משימוש, ניתן 

להתקין את המכשיר במיקום אחר, למכור אותו מחדש באופן 
פרטי או להשליכו כפסולת 

מידע  ניתוק המכשיר מרשת החשמל ומאספקת הגז חייב 
להתבצע על-ידי איש מקצוע מוסמך בלבד 

W	 לקראת הוצאתו משימוש, כבה את המכשיר  
(ראה בפרק “הפעלה“)

W	 נתק את המכשיר מאספקת החשמל

פירוק 2 9

יש לבצע את הפירוק כאשר המכשיר מוכן לפירוק ומנותק 
מאספקת החשמל  במכשירים המופעלים באמצעות גז, יש 

לוודא שאספקת הגז למכשיר נותקה 
W	 שחרר את תפסי ההידוק
W	 הסר את חיבורי הסיליקון
W	 הרם את המכשיר והסר אותו ממשטח העבודה
W	 הסר את שאר רכיבי המכשיר
W	 השלך את המכשיר המשומש והרכיבים המלוכלכים כמתואר 

בסעיף “סילוק ידידותי לסביבה“ שלהלן 

סילוק ידידותי לסביבה 3 9

השלכת חומרי האריזה

מידע  האריזה מגנה על המכשיר מפני נזקים במהלך 
המשלוח  חומרי האריזה נבחרו לפי קריטריונים 

אקולוגיים (מזעור הנזק לסביבה והתאמה לסילוק) 
ולכן הם ניתנים למיחזור 

מיחזור האריזה מאפשר שימוש חוזר בחומרים ובכך חוסך 
חומרי גלם ומפחית את ייצור הפסולת  המשווק יקבל בחזרה 

את האריזה 
W	 החזר את האריזה למשווק
או
W	 השלך את האריזה כראוי, בהתאם לתקנות החוק המקומי

סילוק מכשיר ישן
 מכשירים חשמליים המסומנים 

 בסמל זה אינם מיועדים להשלכה 
 לאשפה הביתית בסוף חיי השירות 

 שלהם  יש למסור אותם למרכז 
 איסוף לצורך מיחזור של מכשירי 

 חשמל ישנים  לקבלת מידע בנושא, 
פנה לרשויות המקומיות 

מכשירים חשמליים ואלקטרוניים ישנים מכילים חומרים בעלי 
ערך מסוגים שונים  עם זאת, הם מכילים גם חומרים מזיקים, 

שהיו נחוצים לצורך תפקודם ובטיחותם  השלכתם לאשפה 
הביתית הרגילה או טיפול בלתי הולם בהם עלולים לגרום נזק 

בריאותי לבני-אדם או נזק אקולוגי לסביבה 
W	 לעולם אל תשליך מכשיר ישן לאשפה הביתית הרגילה
W	 מסור את המכשיר הישן למרכז איסוף מקומי לצורך מיחזור 

וניצול חוזר של הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים ושאר 
החומרים 
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  אחריות, שירו 10
ת לקוחות וחלפים

W	 שים לב לכל הוראות הבטיחות והאזהרות  
(ראה בפרק ‘בטיחות‘) 

אחריות 1 10

תקופת האחריות היא שנתיים (2 שנים) 

שירות לקוחות 2 10

:BORA שירות לקוחות
ראה בגב חוברת הוראות ההפעלה וההתקנה

+800 7890 0987 

W	 במקרה של תקלה שאינך יכול לפתור בעצמך, פנה למשווק 
 BORA שלך או לשירות הלקוחות של BORA

נציג שירות הלקוחות יזדקק למספר הדגם ולמספר הסידורי של 
המכשיר שברשותך (מספר FD)  שני המספרים רשומים בלוחית 

הדגם, על גב חוברת ההוראות, ובחלקו התחתון של המכשיר 

חלפים 3 10

W	 השתמש בחלפים מקוריים בלבד לביצוע תיקונים

מידע  לרכישת חלפים, פנה למשווק BORA שלך, בקר באתר 
www  בכתובת BORA שירות הלקוחות המקוון של

bora com/service או התקשר למספר הטלפון 
הרשום של מוקד שירות הלקוחות 
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