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לקוחות יקרים
.DAVO אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית

אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק 
את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת 

בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.
אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם
חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הירמוך 1, ת.ד 13058 יבנה 81220

info@oig.co.il :טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל
www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה

תוכן עניינים
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 הוראות בטיחות

!  יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן 
לשימוש עתידי.

!  יש לקרוא בעיון את המידע הרשום על התווית/המדבקה שעל המכשיר לפני 
הפעלתו ולהקפיד למלא אחר כל האזהרות המופיעות על המכשיר ובהוראות 

הבטיחות.

!  מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ואינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל 
ילדים( מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת 

פיקוח. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.

!  אין להשתמש במכשיר שלא ליעודו המקורי.

!  ניקוי המכשיר במטלית רכה ויבשה למעט חומרי ניקוי ייעודיים שאושרו 
לשימוש ע"י היצרן.

!  אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה ואין 
להתעסק עם מבנה הציוד. שינוי מבנה עלול להוביל להתחשמלות. במקרה של 

תקלה יש להביאו לתחנת שרות מוסמכת.

!  אין להפעיל מכשיר פגום או מקולקל. אין להפעיל בעזרת אביזרים נלווים שלא 
הומלצו לשימוש ע"י היצרן, שכן הדבר עלול לגרום לשריפות, או להתחשמלות.

!  חיבור לחשמל: יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל המתואר 
בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו. במידה וקיים במכשיר חוט 
הארקה, הוא צריך להיות מחובר לשקע חשמל עם הארקת הגנה. אם התקע 
אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי 

מוסמך.

!  הגנה על כבלי החשמל: יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה 
מכשול בדרך. אסור לכופף אותו או למתוח אותו! יש למקם את כבל החשמל 

כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי. אין להרטיב את הכבל או התקע 
החשמלי. סכנה! כאשר המכשיר אינו בשימוש ובעת הובלה, אבטחו את כבל 

החשמל מפני פגיעה. בעת הפעלה מחדש, ודא שהכבל לא ניזוק, אם ניזוק, יש 
להחליפו על ידי טכנאי שרות מורשה.
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!  גישה: יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק  תקע הזינה של המכשיר )כבל 
החשמל( מרשת החשמל.

!  ניתוק מהחשמל: לפני ניקוי המכשיר, או העברתו ממקום למקום, או כאשר 
המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל. 

!  השתמשו בסיר המקורי, אין לבשל עם כלים אחרים.

!   אין להכניס את הסיר לתנור ויש להרחיק מתנורי חימום.

!   וודאו שהמשטח עליו מבשלים הינו שטוח, ועמיד בפני חום.

!  יש להרחיק מוילונות, קירות, ארונות וחומרים דליקים נוספים.

!  אין לאפשר לכבל החשמלי לבוא במגע עם המשטחים החמים, יש להמתין עד 
שהציוד יתקרר.

!  כאשר הסיר ריק, אין לפתוח את המכשיר. יתכן והמכסה ספוג במים לצורך 
קירור.

!  המכסה והסיר הקרמי הינם שבירים, יש לנקוט במשנה זהירות.

!  היזהרו בעת העברת הסיר, על מנת למנוע התזה או שפיכה.

!  אין לגעת במכסה או בסיר בזמן הפעלת המכשיר. אם המכשיר עדיין חם, יש  
השתמש בכפפות או בד כדי להסיר את המכסה.

!  יש לפנות למעבדת שרות במקרים הבאים:

קרע בכבל החשמל או פגיעה בתקע החשמל.	 

שבר בגוף המכשיר.	 

פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועיו.	 



5

 הפעלה ראשונה
שימו לב: בשימוש הראשוני יתכן והמכשיר יפלוט ריח לא נעים. ריח זה הוא 	 

תקין, ונובע משריפה של שאריות חומרים מתהילך הייצור, ויעלם לאחר השימוש 
הראשוני.

קראו את כל ההוראות ואת תווית המכשיר לפני השימוש.	 
נקו את הסיר ואת המכסה בעזרת מים וסבון. החזירו לגוף החימום לאחר 	 

שהתייבשו לחלוטין.
ניתן לנקות גם את האביזרים הנלווים, כגון מאדה.	 
נקו את גוף החימום בעזרת מטלית רכה, ונגבו את צידו החיצוני.	 
הוראות שימוש: הכניסו את ארבע עמודות המתכת של הסיר לתוך החור המתאים 	 

בגוף החימום, סגרו את המכסה, חברו לשקע חשמלי, והמכשיר יתחיל לעבוד.

 תאור

תכונות
הרתחה, מוקפץ, בישול, בישול איטי, טיגון, צלייה, טיגון עמוק ואידוי 	 

- 8 אפשרויות בישול בסיר אחד.
סיר קרמי, מכסה זכוכית שקופה, קל לניקוי, עצוב יוקרתי ומרווח.	 
וויסות טמפרטורה וזמן בצורה קלה ונוחה.	 

מפרט
תיאור: סיר רב תכליתי 8 ב-1.	 
 	.NOV 138 :מספר דגם
נפח: 5 ליטר.	 
 	.220-240V :מתח
 	.1500W :הספק
 	.50Hz :תדר
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הדפסה משני צידי המכשיר לתיאור השמוש והתפקוד.	 
הנורית האדומה בצד שמאל היא נורית חיווי חיבור למתח חשמלי.	 
 הנורית הירוקה בצד ימין היא נורית חיווי חימום.	 
 	 .80-200°C הכפתור העליון בורר את הטמפרטורה בטווח שבין
הכפתור התחתון קוצב את משך זמן פעולה. כאשר מועבר ל-On, המכשיר יעבוד 	 

ללא הגבלת הזמן. Off-120 הינו טווח הזמן הנותר למכשיר לעבוד, כאשר מועבר 
ל-Off או כאשר עובר הזמן שנקבע, המכשיר יכבה.

מכסה זכוכית 
שקוף

סיר קרמי

גוף

בסיס

בורר 
טמפרטורה

קוצב זמן

 מבנה
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הרתחה1

מוקפץ2

בישול3

בישול איטי4

טיגון5

צלייה6

אידוי7

טיגון עמוק8

מצבי פעולה
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 תפעול
שימו לב: הטמפרטורות המצויינות להלן הינן בגדר המלצה, ניתן לכוון את המכשיר 

לטמפרטורה שונה.

הרתחה  .1
מלאו את הסיר במים וכסו במכסה.	 
סובבו את כפתור הטמפרטורה ל-180-200°C, וודאו שהמים לא עוברים את קו 	 

.MAX

כאשר המכשיר אינו מופעל, יש לסובב את הכפתור ל-OFF ולנתק מהחשמל.	 

מוקפץ  .2
הניחו למכשיר להתחמם עד לאידוי המים.	 
סובבו את הכפתור לטווח של 180-200°C, הוסיפו מעט שמן לסיר, הוסיפו את 	 

האוכל וטגנו.
כאשר המכשיר אינו מופעל, יש לסובב את הכפתור ל-OFF ולנתק מהחשמל.	 

בישול  .3
 	.120-200°C-מלאו את הסיר בכמות המים המתאימה וסובבו את הכפתור ל
מלאו את הסיר באוכל וכסו במכסה. בשלו היטב לפני האכילה.	 
כאשר המכשיר אינו מופעל, יש לסובב את הכפתור ל-OFF ולנתק מהחשמל.	 

בישול איטי  .4
הכניסו את המצרכים הדרושים )בהתאם למתכון( לתוך הסיר וכסו במכסה.	 
סובבו את הכפתור ל-120-140°C. נורית החיווי תדלק.	 
על מנת לשמור על החום והנוזלים בזמן הבישול, מומלץ שלא לפתוח את המכסה 	 

בזמן הבישול. וודאו תמיד כי יש מספיק נוזלים לכיסוי המזון.
כאשר המכשיר אינן מופעל, יש לסובב את הכפתור ל-OFF ולנתק מהחשמל.	 

טיגון  .5
סובבו את כפתור הטמפרטורה ל-180-200°C. נורית החיווי תדלק.	 
הניחו לסיר להתחמם לטמפרטורה הרצויה, הוסיפו כמות קטנה של שמן לסיר 	 

וטגנו.
כאשר המכשיר אינו מופעל, יש לסובב את הכפתור ל-OFF ולנתק מהחשמל.	 
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צלייה  .6
הניחו את המצרכים הדרושים בסיר.	 
סובבו את הכפתור ל-180-200°C, נורית החיווי תדלק.	 
לאחר סיום הצלייה, בדקו אם המזון צלוי במידה מספקת. 	 
כאשר המכשיר אינו מופעל, יש לסובב את הכפתור ל-OFF ולנתק מהחשמל.	 

אידוי  .7
השתמשו במתלה האידוי.	 
הניחו את המתלה מעל הסיר.	 
הוסיפו שתי כוסות מים )וודאו שגובה פני המים אינו עובר את הקצה התחתון של 	 

המתלה(.
הניחו את האוכל במתלה וסגרו את המכסה.	 
סובבו את הכפתור ל-180-200°C, נורית החיווי תדלק.	 
על מנת לשמור על החום והנוזלים בזמן הבישול, מומלץ שלא לפתוח את המכסה 	 

בזמן הבישול. 
בסיום הבישול, הוציאו את המתלה בזהירות מהמכשיר.	 
כאשר המכשיר אינו מופעל, יש לסובב את הכפתור ל-OFF ולנתק מהחשמל.	 

טיגון עמוק  .8
מלאו את הסיר עד לקו MAX בשמן טיגון. יש לוודא שלא למלא יתר על המידה, 	 

על מנת שהשמן לא יגלוש כאשר יתווסף אליו האוכל.
סובבו את הכפתור ל-180-200°C, נורית החיווי תדלק.	 
הניחו את המצרכים בסלסילת הטיגון )רשות( והורידו אותה לתוך השמן. אין 	 

למלא את הסלסילה מעל לסימון.
הניחו את האוכל המטוגן על נייר סופג על מנת לספוג את שאריות השמן.	 
כאשר המכשיר אינו מופעל, יש לסובב את הכפתור ל-OFF ולנתק מהחשמל.	 
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רשימת תחנות שרות

מעבדה ראשית:יבנה
מחסני יבנה

הירמוך 1 )בניין "מול 
08-9333157הצומת"(

מעבדה מרכזית אזור קרית חיים 
04-8404428האצטדיון 21הצפון: ש.א. אוראל

מרכז מסחרי ב', חנותחשמל קמיאשדוד
2408-8525104

09-9540475סוקולוב 70משרקיהרצליה

03-5519576רבינוביץ 11כל-בו יוסיחולון

04-6790469יוחנן בן זכאי 3תיקון טיביטבריה 

ההסתדרות 271 מפרץ ש.א אוראלחיפה )מפרץ(
04-8404428חיפה

04-8401076האצטדיון 21אלקטרו זולחיפה )מפרץ(

02-5812793עזרא 12 פ. יחזקאלחשמל לביתירושלים

02-6231891, הגידם 1 שרות כלירושלים
02-6241741

04-8722442שד' ירושלים 15שירות אלדןקרית ביאליק

09-8822755הרצל 31חשמל בלומנפלדנתניה

03-9225123פרנקפורט 2חשמל המאירפתח תקווה
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תעודת אחריות לסיר רב תכליתי
המוצר  של  התקינה  לפעולתו  מלאה  טכנית  לאחריות  כבטחון  ניתנת  זו  תעודה 

שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים . 1
ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם 

על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל.. 2

אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת מיום המכירה כלפי הקונה הישיר . 3
בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא 

הסכמתנו תחילה.

מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר . 4
לפי שיקול דעתנו:

א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או

ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או

ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או

ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה 
בהם.

אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל . 5
הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.. 6

נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.. 7



12

פרטי רישום אחריות 
לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי 
המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הירמוך 1, ת.ד 13058 יבנה 81220
info@oig.co.il :טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל
www.oig.co.il :מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה

מס' טלפוןשם פרטישם משפחה

רחובשכונהמיקודעיר

דירהקומהכניסהבית

מס' סידוריצבעדגםמכשיר

דואר אלקטרוניתאריך רכישהמקום הרכישה

חתימה וחותמת המוכר


