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לפני השימוש במתקן זה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה 
והבטיחות במכשיר זה במלואן.

)ההוראות מופנות לגברים ונשים כאחד, ונכתבו בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד(

מפרט טכני: 
230V  50Hz :מתח

פלטת בישול דגם
1500W

פלטת בישול 
1000W

פלטת בישול 
450W

הספק כולל 
W ב

Dav 1503T1150
Dav 3503++3100
Dav 4003++2650
Dav 4503+++3100
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הוראות התקנה:

הוצא את המכשיר מאריזתו. ודא שלמות חיצונית. הקפד להוציא ולהסיר . 1

את כל חומרי האריזה גם מתוך התנור עצמו. הקפד לסלק את כל חומרי 

האריזה בצורה מסודרת למניעת פגיעה בילדים וכדומה.

הנח את המכשיר על גבי משטח. הקפד על שימוש במשטח יציב, בטוח, . 2

ומאוזן ככל האפשר על מנת להבטיח את תפקודו הטוב של המכשיר, 

ובישול  איכותי. אין להניח את המכשיר על גבי משטח דליק, נפיץ, או 

רגיש לחום )כגון עץ, פלסטיק, קלקר, פורמייקה וכדומה(

אין לחסום את האוורור ההיקפי של  המכשיר. יש להקפיד על מרווח של . 3

לפחות 10 ס"מ מכל אחד מצידי המכשיר, ומרווח של לפחות 7.5 ס"מ 

בחלקו העליון.

ודא כי ניתן לפתוח את דלת המכשיר בצורה חופשית ללא הפרעה.. 4

יש לחבר מתקן זה לשקע חשמל בעל מתח של  230v המוגן באמצעות . 5

נתיך 16A, ומוארק.

סבמידה ויש צורך לחבר את המכשיר באמצעות כבל מאריך, יש להש. 6

תמש בכבל מאריך בחתך של 3*2.5 ממ"ר, בעל שקע ותקע תקניים, 

ומוארק.

אסור לחתוך את תקע המכשיר .מוצר זה אינו מותאם לחיבור קבוע . 7

לזרם החשמל.

בסיום השימוש במכשיר יש לנתקו משקע החשמל.  . 8
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הנחיות לחיבורי חשמל:

יש לחבר מתקן זה לשקע חשמל בעל מתח של  230v המוגן באמצעות . 1

נתיך 16A, ומוארק.

במידה ויש צורך לחבר את המכשיר באמצעות כבל מאריך, יש להשתמש . 2

בכבל מאריך בחתך של 3*2.5 ממ"ר, בעל שקע ותקע תקניים, ומוארק.

הנחיות כלליות:

ניקוי בסיום הבישול . 1 יש לנקות את המכשיר בסיום הבישול. הקפדה על 

תמנע היווצרות משקעים ולכלוך ותאריך את חיי המכשיר.

סאין להשתמש בחפצים ומכשירים חדים לניקוי המכשיר. אלה עלולים לש. 2

רוט אותו. 

סאין להשתמש בחומרי ניקוי על בסיס ממיסים כימיים. במידת הצורך, וב. 3

מקרים של לכלוך קשה ניתן להשתמש בחומרים המיועדים לשימוש ביתי 

בלבד.

אין להשתמש בכלי אפיה ובישול בעלי תחתית רטובה.. 4

הוראות בטיחות:

הרחק את כבל החשמל ממקורות חום.. 1

אם הבחנת בפגם או בפגיעה כל שהיא בכבל החשמל, או בגוף המכשיר, . 2

או בכל חלק חשמלי אחר בו אין לעשות שימוש כל שהוא במכשיר!! סכנת 

התחשמלות ושריפה !!

במידה וגילית פגם בפלטת הבישול, הימנע מלעשות בה שימוש.. 3

אין להניח כלים ו/או מזון על גבי דלת בתנור.. 4  .4

השימוש במכשיר יעשה אך ורק לשימושים להם נועד, ובשימוש ביתי. . 5
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אין להשתמש במכשיר לייבוש נייר, בדים, או כל חומר דליק ו/או מתלקח . 6

אחר.

כוויה . 7 יבלטו החוצה מחזית המכשיר. סכנת  ידיות הסירים לא  כי  הקפד 

ופגיעה.

בידיים . 8 ממגע  המנע  מתחממת.  הזכוכית  דלת  המכשיר  פעולת   בעת 

חשופות והרחק ילדים מקרבת המכשיר בעת פעולתו.

עלולה . 9 המכשיר  של  החיצונית  במעטפת  הדלת  טמפרטורת  אזהרה! 

להיות גבוהה בעת ההפעלה.

הנחיות לפני שימוש ראשון במכשיר:

עצמו. . 1 התנור  מתוך  גם  האריזה  חומרי  כל  את  ולהסיר  להוציא  הקפד 

סהקפד לסלק את כל חומרי האריזה בצורה מסודרת למניעת פגיעה בי

לדים וכדומה.

חלקי . 2 כל  את  היטב  לנקות  יש  הראשונה,  בפעם  לחשמל  חיבור  בטרם 

סודה  ואבקת  חמים  מים  של  בתמיסה  השתמש  במכשיר.   האימאיל 

 לשתיה ביחס של 1כפית אבקה ל-1 ליטר מים חמים. הקפד לנקות היטב 

באמצעות סמרטוט לח גם את הדפנות הפנימיות של המכשיר.

לשקע . 3 התקע  את  להכניס  הקפד  החשמל.  לשקע  המכשיר  את  חבר 

היטב, ובצורה בטיחותית.

סהפעל את פלטות הבישול במצב חימום  מקסימלי למס' דקות, מבלי לה. 4

ניח על גביהן דבר.

כבה את פלטות הבישול ע"י העברת המתגים למצב "0".. 5

קרא היטב את הנחיות השימוש והבישול בפלטות הבישול, והקפד להבינן . 6

בטרם תשתמש בהן.
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הדלק את תנור האפייה באמצעות כיוון התרמוסטט ל-200 מעלות. . 7

הנח לתנור לעבוד למשך כחצי שעה, ללא מזון ו/או כלים בתוכו. ייתכן . 8

כי תבחין בריחות שונים, הדבר נובע כתוצאה מחימום ראשון של חומרי 

הבידוד שבתנור. אל דאגה, הדבר תקין, והריח יעלם בתוך מספר דק'.

כבה את התנור באמצעות כיוון התרמוסטט למצב "0".. 9

מחזור – שמירה על הסביבה:

באריזות מוצר זה נעשה שימוש בחומרים ממוחזרים, הנושאים את סמל . 1

המיחזור התואם.

בתהליך הייצור של מוצר זה נעשה שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה. . 2

סאם ברצונך להשליך מוצר זה, יש להסיר מעליו את תקע החשמל, ולה

עבירו למתקן מיחזור פסולת מוצרי חשמל  ביתיים באזורך, כנהוג על פי 

חוקי ונוהגי המקום. 

שימוש בפלטות בישול )אופציונלי(:

בהסס. 1 הגדולה  הבישול  פלטת  בישול.  פלטות  עד3   2 קיימת תנור   בכל 

)קוטר   1000w הבינונית  הבישול  ופלטת  180מ"מ(  1500w)קוטר  פק 

7 דרגות. פלטת  145מ"מ( מופעלות באמצעות מפסק בורר סיבובי בעל 

באמצעות  מופעלת  80מ"מ(  )קוטר   450w בהספק  הקטנה  הבישול 

מפסק הפעלה, ללא שליטה בדרגות החום.
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 המפסק הבורר )7 דרגות( קובע את דרגת החום, עפ"י הטבלה הבאה:. 2
01/211 1/222 1/23

 שמירתכבוי
חום

 חימום
מזון

 בישול
איטי

 הרתחה
איטית

 הרתחה
מהירה

 חימום
 מלא

 לתחילת
תהליך

נורית החיווי דולקת  עבור הפלטה המופעלת.

בעת השימוש בתנור האפיה, מופסקת באופן אוטומטי פעולתה של פלטת . 3

הבישול הבינונית )1000w( , וזאת על מנת למנוע צריכת זרם יתר ונזק 

למערכת החשמל.

שימוש בתנור האפיה:

תנור האפיה מופעל באמצעות גוף חימום עליון ותחתון. הפעלת התנור . 1

נעשית באמצעות כיוון בורר הטרמוסטט לטמפרטורה הרצויה

0" פירושו כבוי. בין מצב "50" ל"250" התנור פועל על פי הטמפס. 2 "מצב 

רטורה המוגדרת, ונורית החיווי תדלק.

3 . ."grill" על מנת להשתמש במצב גריל, יש להעביר את הטרמוסטט למצב

במצב זה מופעל רק גוף החימום העליון. אפשר לתנור להתחמם תחילה 

ללא מזון עד אשר גוף החימום מאדים, אח"כ הכנס את המזון בתבנית. 

בסיום תהליך הבישול העבר את הטרמוסטט למצב "0".

ידנית העבר . 4 להפעלה  )טיימר(.  קוצב זמן  קיים   "Super 1505T" בדגם 

את הטיימר לסימן   )כף יד(. לכיבוי אוטומטי כוון את זמן הבישול הרצוי, 

ואת טמפרטורת הבישול הרצוי בטרמוסטט. התנור יכבה באופן אוטומטי 

בסיום זמן הבישול המוקצב, וצליל ישמע. בסיום תהליך הבישול העבר את 

המפסקים למצב "0".
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 טמפרטורת שימוש מומלצת:. 5
180-200 מעלותצלי עוף / צלי בשר

180-200 מעלותדגים
180-200 מעלותירקות ממולאים

200-220 מעלותתבשילי בשר
160-180 מעלותמוסקה

150-170 מעלותפשטידות
150-170 מעלותקינוחים

140-160 מעלותביסקויטים
160-180 מעלותעוגות

200-220 מעלותגריל בשר

אין להניח נייר אלומיניום בתחתית התנור הדבר עלול לפגוע בציפוי . 6

האימאיל.

סאין לנקות את התנור באמצעות חומרי ניקוי תוקפניים. הדבר עלול לפ. 7

גוע בציפוי האימאיל.

אין להשתמש בכלים חדים לניקוי התנור. יש להשתמש במטלית יבשה . 8

או לחה קלות לניקוי לכלוך. 

כיצד לחסוך אנרגיה:

וחסכון באנרגיה מומלץ . 1 יעיל בפלטות הבישול  על מנת להבטיח שימוש 

סלהקפיד על שימוש בכלים מתאימים לבישול, בעלה תחתית שטוחה וש

כבה אוגרת חום.

על הסירים להתאים לגודל פלטת הבישול על מנת להבטיח חימום יעיל . 2

של הסיר, ומניעת התחממות של דפנות הסיר וידיות האחיזה. 

מומלץ להשתמש במכסים לסירים על מנת לזרז את תהליך ההתחממות.. 3
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בנוסף לכך, ניתן לכבות על פלטות הבישול סמוך לזמן סיום הבישול היות . 4

כיבוי  לאחר  גם  הבישול  תהליך  את  ממשיך  אשר  רב  חום  אגור  ובתוכן 

הפלטות.

הוראות ניקוי ואחזקה:

הקפד לנתק את המכשיר מזרם החשמל בטרם תבצע כל פעולת ניקוי . 1

ואחזקה במכשיר!!

וחלל . 2 יש לנקות את כל דפנות המכשיר )אמאיל, זכוכית, פלטות בישול 

התנור( באמצעות מטלית או ספוג רך וחומר ניקוי המותאם לשימוש ביתי 

)כגון סבון כלים(. 

ואביזרים חדים, חומרי . 3 ניקוי ברזל, מכשירים  אין לעשות שימוש בכריות 

סניקוי תוקפניים, חול ניקוי, תמיסות כימיות וכיוב' לניקוי התנור מחשש לפ

גוע ושריטת המשטחים השונים.

על מנת לנקות את רשתות התנור והתבניות, מומלץ להשרותם במי סבון . 4

חמים על מנת להקל על הסרת השומנים.
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רשימת החלקים:
DAV1503T דגם

DAV3503 דגם

DAV4003 דגם

DAV4503 דגם
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אזהרה 

במידה וכבל החשמל נפגם או ניזוק חל איסור מוחלט להשתמש במכשיר, ויש 

להביא לתחנות שירות מוסמכת לבדיקה ותיקון בידי טכנאי מוסמך בלבד !!!

תיקונים

!! כל תיקון ו/או  מוצר חשמלי חייב בתיקון בידי טכנאי שירות מוסמך בלבד 

שינוי שיעשה במכשיר שלא על ידי טכנאי מוסמך בתחנת שירות, יביא לביטול 

האחריות על מכשיר זה.
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רשימת תחנות שירות:
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:Davo תעודת אחריות לטוסטר אובן

ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של . 1 תעודה זו 

המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או . 2

סחלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שי

קול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל 

סדירה.

האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, נורות, תקע חשמל.. 3

הקונה . 4 כלפי  המכירה  מיום  שנה  למשך  הינה  זו  תעודה  לפי  אחריותנו 

סהישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להע

ברה ללא הסכמתנו תחילה.

מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר . 5

אשר לפי שיקול דעתנו: היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא 

בהתאם להוראות השימוש, או נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על 

כאמור  טופל  לא  או  נפגע בתאונה,  או  הוזנח  או  שלנו,  מוסמך  נציג  ידי 

בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.אין תוקף 

לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל 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
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