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הקדמה–1

התקנה, אריזההת פריקלב: קרא בזהירות את המדריך כולו לפני שים
.שימוש במוצר זהו

.מוצר איכותי המיוצר על ידינובלקוח יקר, תודה שבחרת 
,בקרת האיכות המחמירה ביותר של כל רכיבשלעיקרון מנחה עלמבוססתייצור שלנו מומחיות ה

יםוהאלקטרוניים, החשמלייםהמכנילאורך זמן. הרכיבים המוצרים שלנו יתפקדו ביעילות שלהבטיח על מנת 
.תוכננו ויוצרו כדי להבטיח אמינות ותפקוד איכותי

בקש תמיד חלקי חילוף ,. לכןנזק למוצרלהשימוש בחלקים שאינם מקוריים עלול לגרום לבעיות תפקוד או 
.מורשים להחזרת המוצר למצב תקיןמספקים

. אנו אמינותשעברו בדיקת באמצעות טכנולוגיה מודרנית ומערכות יםשאנו מייצרים מיוצרוצריםכל המ
-ן ה ותקUNI -התקןהנוכחיים עבור מוצרים מכניים, במיוחדמתייחסים באופן שיטתי לתקנים ולתקנות 

CEIמתוך ניסיון ים, כמו כל המוצרים שלנו, מיוצרזהבמדריךיםהמתוארמוצריםה. לציוד חשמלי ואלקטרוני
.עם ההוראות האירופיות והתקנות הנלוותובהתאמה קפדניתרב

הערה-2

שלך בגלל סיבות מסחריות או המוצראו מתואר יכול להיות שונה מוצגשממוצרה
בתקנים ותקנות בטיחות החלים במדינות השונות באירופה או תותלויהטכניות, 

,המפרט הטכני והממדים. בעולם
ללא הודעה םוניתן לשנותיםמחייבציוד שהוזכר אינםההתפקודים המתוארים וכל 

גנרי למטרת מוצרמראים איוריםה. כלשהימחויבותמוקדמת ומבלי להיכנס ל
שינויים שומר לעצמו את הזכות לבצעEffeUno S.r.l היצרן. המחשה בלבד

חלקים ללא הודעה מוקדמת, להחליףבמכשיר זה ו/או אסתטיים-טכניים-חשמליים
אמין, טוב יותר, מוצר יותר, על מנת להציע תמיד מיםמתאייםנחשבהם אם
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מטבחי מסעדות, במסחרי, למשלכמוצרלשימוש מיועדמסוג זה מת. ציודמתקדטכנולוגיה בעלארוך טווח ו
.לייצור המוני מתמשך של מזוןבתי חולים וחברות מסחריות, כגון מאפייה, אטליז וכו', אך לא נועד

אמצעי זהירות לשימוש כללי-3
הנוגעות חשובותאינדיקציותותמספקןמכיוון שהקרא בעיון את האזהרות הכלולות במדריך ההוראות הנוכחי, 

תך.חויאירועים אפשריים אשר יפגעו בבטלמנוע וצר. כך ניתןהמת, שימוש ותחזוקתהתקנבטיחותל
להחליף אותו על ידי היצרן או עוזר ישפגום, אם כבל החשמל. לאחר הסרת האריזה, וודא כי המכשיר תקין

.מוסמך, כדי למנוע כל סיכוןומההשירות הטכני שלו או על ידי גורם ד
. עלול להיגרם נזק מתאימים לאלה של רשת החשמל שלךעל המוצרהתנור שלך, ודא שהנתונים חיבורלפני 

. במקרה של מתח לא מתאיםוצרמל
אחר מותאם, ההחלפה חייבת תקעבת התקעתנור, החלף אותקע הבמקרה של אי התאמה בין השקע שלך

וודא, במיוחד, שקטע הכבלים של התקע מתאים לחשמל ל. בנוסף ישמוסמךמקצועיצוותלהיעשות על ידי
.בתנור שלךהנצרך 

הינוהשימוש ומקרה . בבאופן כללי, לא מומלץ להשתמש במתאמים, תקעים מרובים ו/או תקעי כבלים נוספים
בטיחות העל פי כללי יםמותרשש להשתמש במתאמים פשוטים או מרובים ותקעי כבלים נוספיםהכרחי, י

על נתמסומה,חרוג ממגבלת הקיבולת של ערך אספקת החשמלללאשים לב . שעמידה בהם היא חובה
.על המתאם המרובהןמסומהחרוג גם מההספק המרביליןא. המתאם הפשוט ועל תקע הכבל הנוסף

.נזק לכבל החשמל או לתקעלישנם סימניםשתמש במכשיר אם להיןא
לתיקון אותו. ואל תנסה לתקןכשירמהבמקרה כזה כבה את. שתמש במכשיר לאחר תפקוד חריגלהאין
, אחרת בלבדבחלקי חילוף מקורייםמשתמשהEffeUno למרכז סיוע טכני שאושר על ידימוצר יש לפנותה

.המכשיר שלך עלולה להיפגעבטיחות 
יצרןה.אחר הוא בבחינת פסול ולכן מסוכןשימושכל כפי שמפורט במדריך זה. מכשיר זה מיועד רק לשימוש 

מיועד אך ורק לשימוש מכשיר זה. הנובעים משימושים פסולים, שגויים ובלתי סביריםםאחראי לנזקיאינו 
.ימקצוע

זהמשום שאחרים במים או בנוזלים אחריםהתנור האין לטבול ללא סיבה את המכשיר, הכבל, התקע או חלקי 
ות!חשמלהתלגרום לעלול

., חומרים דליקים מאוד, גז או להבותיציםנפםאין להשתמש במכשיר בנוכחות חומרי
התנור חייב. םימעקב מתאהשתמש בתנור, ללא ילדים או לאנשים חסרי יכולת עבודה לאפשר לליןא
ילדים חייבים להיות. נעשה בו שימוש נכוןשד תמיד בשליטת המפעיל על מנת להבטיח ועבל

.פיקוח, כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשירתחת 
אחרים, מוצרים מטגנים או גוןכיםאחרכשיריםמ' ממ5-פחות ממרחק של בזה שתמש במכשיר להיןא

.טובות אחרי רחיצהמכשיר בידיים או ברגליים רבגעתליןא. או חומרים דומיםשמנים, קמחים שפולטים 
.הם עלולים לגרום לסכנה חמורה, EffeUnoעל ידישתמש ללא סיבה באביזרים שלא הוצגו להיןא

כיור, או במקום בו נוכחות מים יכולה להיות מקור סכנהסמוך לאמבטיה, מקלחת אובאין להשתמש בתנור 
אפשרית.
.משוך בכבל או במכשיר עצמו כדי לנתק את התקע משקע הרשתליןלעולם א

.שאיר את הכבל תלוילהיןא
יןשאיר את המכשיר במקומות החשופים לגורמים אטמוספריים כמו גשם, רוח, שלג, ברד וכו'. אלהיןא

.בחוץ, אפילו לא תחת סככה או כיסוימוצר שתמש בלה
.החשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש או במהלך הניקויהוציא את התקע משקעיש ל
.ניקויהלפני הכנסת או הוצאת חפצים ולפני מתקררן עד שהתנור יהמתיש ל

ות.חשמלהתממדים מוגזמים או כלים מתכתיים: זה עלול לגרום לשריפות או לבעלמזון הכניס לתנורליןא
דליקים חומרים ווילונות או בקרבתבתנורמש . אין להשתפיצה, לחם או מאכלים אחרים יכולים להישרף

.אחרים
של צד שמאל וימיןמלעבורס"מ סביב התנור, על מנת לאפשר לאוויר15-20לי שלמיניממרווח השאיר יש ל

.התנור ומאחוריו
(כולל יםדליקחומרים אם התנור מכוסה או בא במגע עם פעולה. שהוא בבזמן כניס חפצים לתנור ין להא

זה עלול לגרום לשריפה., הפעולהוילונות, בדים, קירות וכדומה) במהלך 
רק שתמשלהיש,דליקיםחומרים אלהכמו קרטון, פלסטיק, נייר וכדומה מכיוון שיםאין להכניס לתנור חומר

אוטוןנקי מכל חפצים מפלסטיק או קרתאודא כי ה. יש לומים במפורש לטמפרטורות גבוהותיהמתאריםצבמו
שריפה.דומים למניעת סכנה או חומרים

. תחת לאבןמלבדוק גם ישוי. בתוך התנור הכבאף מוצרלאחסןיןא
.המכשיר כבוי רק כאשר התקע הוצא משקע החשמל
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ניח חפצים שיכולים להיןא. לפתוח את הדלת בקלותהמאפשרת הניח את התנור בצורה כזו אזהרה! יש ל
.הדלתהגביל את תנועתל
כל . יש להימנע מהפנימית של הדלת כשהיא פתוחה, הזכוכית עלולה להישברהזכוכיתשים מים קרים על ליןא

.תרמיזעזוע 
החם.מהתנורמזוןוצאתאו הכנסתהבזמןבפני חום, עמידותש תמיד כפפות בישול ולביש ל

,ס"מ85אופקי בגובה של לפחות משטחלגרסת השולחן אנו מציעים להתקין על שולחן או על 
ס"מ לפחות בין התנור לרהיטים/קירות15יתר על כן שמרו על מרחק של . ילדיםחוץ להישג ידם שלמ

.פלדת אל חלד ו/או שישמאינםששתמש בחומרים להיןכתמיכה למכשיר, אשמסביב. 
אסור לנקות את המכשיר באמצעות סילון מים או מנקה , את המכשיר במיםלעולם אל תטבול -

!!!! יכול לפגוע בבטיחות החשמלית של התנורזהאדים

לפני השימוש-4
עם לשימוש שניתנתהפיצה, אבן עבור וחד לפיצה, שיוצר עם תוכניות אפייה המיוצרות יזהו תנור חשמלי מ

לחות הבצק במהלך האפייה, וכך חום אחיד, סופג אתמספקהיתרון העיקרי של חומר זה הוא שהוא מזון. 
.פיצריות ידועותבכמואותן תוצאות ל פיצה פריכה בבית עםושיבתמתקבלת תוצא

,ס"מ30מרגריטה טרייה של פיצה דקות 2תוך בשלמודקות כל סוג פיצה 2-3ב מבשל תנורה
שלאחרסוגאפשר להשתמש בכל. באמצעות בצק שיוצר בבית או נקנה מהאופהת וכו'רולדת פיצה נפוליטני

השימוש בתנור הפיצה שלנו מפחית ,במקרה אחרון זה. מראש וכו')ת, מבושלהבצק או פיצה מוכנה (קפוא
.המוצראריזתעל המוצגיםזמני האפייה את
רחוק מספיק נמצאיםבו ונוגעיםיר אינם, שים לב שכבלי המכשמוצרמשתמש בשקע חשמל בסמוך להנךאם 

להישאר חמים לתקופה עשויים האפייה וזה מחוממים במהלךמכשירחלקי . זהמכשירמהחלקים החמים של 
.מסוימת גם לאחר הכיבוי

בזמן . כבוישכל הפקדים במצב, ודאמכשירבהשימושאחרי. בגופי החימום שבתוך המכשירלגעתלאהיזהר 
.מהתנורנפלטתאפייה, שימו לב לזרימת האוויר החם שסיום ההתנור בשלב האפייה או בפתיחת דלת 

אזהרה!
משמעותית אמינותעל מנת להשיג

וויסות, אנחנוהתרמוסטט שלויעילה
לך במפורש להחזיריםמציע
רק מצב "אפס"למדד הרגולציה את 

כשהתנור קר.

על גב המכשירנמצאתמוצר ההזיהוי יתלוח

דגם 
המוצר

יחשמלהכוחה
מכשירשל ה

כוח מתח 
לורשת חשמ

קוד מוצר

מספר 
סידורי של 

מוצרה

IPרמת הגנת 



P134H-P134HA-P234H-P150H-P150HA-P250Hדגמי תנורים "פיצה קלה" מסוג: 
9מתוך 5עמוד 

הוראות שימוש
"Easy pizza"קו תנורים חשמליים מקצועי

תאריך שחרור
01 - 2019

חיבור לרשת החשמל-5

P134H, P234H P150Hר עבו·
להיעשות על ידי מתקין יםחייבהחיבור לרשת החשמל והפעלת המכשיר

התאםמוסמך ומנוסה, ב
.של מדינת ההתקנהותטכניהתקנות לכללים ול

. יכול להגיע לשקע בקיר,, כך שהכבל המותקןהמכשירליד את האזורהכן 
התקן סרט שיחזיק את כלי . שתמש בכבלים מאריכים לשם כךלהיןא

להיות מחובר לרשת באמצעות כבל עמיד בשמןחייב המכשיר. ההתקנה
H05RN-F)תכונות את הכוח והאתהנתונים של המוצר מראהיתלוח). כלול

תואמתעל המתקין המקצועי לוודא שסביבת ההתקנה ר. לחיבונדרשותה
:במוצרלתקנות הנוכחיות במדינת השימוש 

;מתאים (כלול)קטע  עם סוג תקע , ²מ"מH05RN -F3*1.5 כבל-
;מתג / חתך קו וסוג שקע מתאים-
רכיבים אלה חייבים . של גופי החימוםומפסק תרמי עם מאפייני רגישות המתאימים לזרם הבריחהפורק-

מכשיר.התקנת המיקום אחריות המשתמש, בקרבת בלהיות מותקנים 
הן,מרביקיודבזאת לה פעויש לבצע . יעילהובאמצעות מערכת בטוחה הארקהיש לחבר את המכשיר ל

חזר וש,הארקהבקרות אינסטרומנטליות על התנאים והמאפיינים של תוכנית המבחינת והן תחזותימבחינה
.במידת הצורך

P134H P234H P150H-,כוללים כבל H05RN-F שמן עמיד במרובעמ"מ * 31,5קטע
.ומאושר

. schuko  220 / 230Vמסוגתקע
P250H עבור·
מומחה, בהתאם להסדרים טכנאי להיעשות על ידי יםחייבהראשוניתלרשת החשמל והפעלת המכשיר חיבור

ל להגיע לתקע וכ, כך שהכבל המותקן, ימכשירליד המקום סדר . הטכניים והנורמטיביים של מדינת ההתקנה
המכשיר חייב . ההתקנהמכשיריהתקן תיבה שתכיל את . שתמש בכבלים מאריכים לשם כךלהיןא. החשמל

צהוב הקהארדרך כבל הזנה תלת פאזי, עם ניטרלי באורך הולם, עם קו אספקה להיות מחובר לחשמל ברשת
.ירוק/

לשקעים ולתקעים הסטנדרטיים של חברת החשמלעל הקצה, בהתאםמאוחדCEE יש להתקין שקע
המכשיר, מהסוג המתאים למתח ולזרם הנומינלי הנקלט על ידי" לשימוש תעשייתי"שקעים ותקעים 309-2

.עיין במידע המופיע בלוח הנתונים הטכני". סעיף "מאפיינים טכנייםובכפי שמצוין בתרשים החשמלי
:מוצרשמש היבהתאם לתקנים הנוכחיים במדינה בה הבאיםרכיביםלהתקין את המומחהעל המתקין ה

;כבל חיווט עם שקע חשמל ותקע מתאימים-
;מתג ניתוק-
באחריות המשתמש . הנוכחית מגופי החימוםפליטהמתאימה לרגישותםרמי ומתג דיפרנציאלי אשרטניתוק -

המוצר בסמוך למיקום שבו אלהלהתקין רכיבים
הארקהלהיות מחובר למותקן. המוצר צריך

בדוק היטב את התנאים . באמצעות מערכת יעילה
הן מבחינה ויזואליתהארקהוהתכונות של מערכת ה

.במידת הצורך. יש לתקןמכשיריםוהן מבחינת
, הטכניים שצוינובצע את החיבור בהתאם להליכים 

חיבור השלבים וקודי רצף המחזורי שללהתייחסליש 
: צבע החוטים

- L1 -פאזה R :1מיקום בבלוק המסוף
- L2 -פאזה S :2מיקום בבלוק המסוף
- L3 -פאזה T :3מיקום בבלוק המסוף
- N - חיבורע"י מקושרים4-5מיקום במסוף: . צבע כחול בהיר-ניטראלי
.צבע צהוב / ירוק מופשט-= חוט הגנה קרקע
.2מ"מ1,5*5חוט מותר "P250H"לדגם

יחד פאז

כחול

חום צהוב/ירוק

תלת פאזי 

מסוף
החיבורים

ממוקם בצד 
האחורי של 

.המכשיר
שחור

אפור

כחול צהוב/ירוק

חום
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) מ"מ מרובעקטע (מספר כבליםסוג תנור
31,5חד פאזי, תא אחד

51,5תלת פאזי, תא אחד
)1(טבלה 

באמצעות המכשיר תפקודבדיקת להגנת אספקת החשמל של התנור, בצע המכשירר וביחסיוםלאחר 
בדוק שניתן . מכיל כל סוג של חפצים דליקים או חפצים אחריםוודא שהתנור לא. לבדיקת יעילות מתג ההפרש

.להפעיל את התנור לבדיקה המקדימה
סובב . OFF/0צב כבוינמצא בממוצרוודא כי מתג ההפעלה הראשי של ה. אל תסיר כל לוח הגנה מהתנור

.מעלות צלזיוס150-את כפתור התרמוסטט כדי לקבוע טמפרטורה ממוצעת של כ 
גופי החימום ודא שהזרם נקלט ושכל. כדי לחמם את התנורI/ONמצב דולק מתג ההפעלה להעבר את 

. לאפסמתג ההפעלה הראשיהעבר את ידי התרמוסטט והמתן עד להפסקת המעגל על . מתפקדים כהלכה
.כעת אומת תפקוד התנור

העבודה שחייב להוציא את ההצהרה הנדרשת ע בדיקת התפקוד של התנור, המתקיןוצילאחר חיבור הציוד וב
.בוצעה בצורה מושלמת

בהתאם שיש לאמת את יעילותהפוטנציאלייש לחבר את המכשיר למערכת שיווי משקל
המשתמשים במסוף המתאים שוניםמכשיריםיש ליצור קשר זה בין . לתקנות החלות
. של רשת החשמלהארקהחייב להיות מחובר לקו המוצר ה. באיורשהמסומן בסמל

ממוקם הפוטנציאלימסוף שיווי המשקל. 2מ"מ2.5חתך מינימלי של יהיההמחברלמוליך 
.בגב התנור

הצתה ראשונה-6
.ניקוי תנוריםעל סעיףקרא את ה. ש היטבנקה את הצד הפנימי של התנור בעזרת מטלית לחה וייב

דקות על מנת למנוע את הריח 30ריק לפחות למשך כשהוא פעוללמכשיר לפני השימוש הראשון, תן ל
אתאווררבמהלך פעולה זו . גופי החימוםעשן שנגרם מההצתה הראשונה של למנוע חדש" ו"ה

החדר.

תנורהפעילות-7
בנוסףן את התנור יהזלת שההספק החשמלי המותקן מספיק כדיוהחשמל ואימר התקע לשקע ולאחר חיב

טמפרטורה הרצויה, לציוד אחר, הפעל את התנור באמצעות הלחצן בלוח הבקרה והגדר את התרמוסטטים ל
ן. העליונגדמעלות צלזיוס ל350-ו וןתחתנגד המעלות צלזיוס ל320במקרה של פיצה הטמפרטורה היא 

. עם דלת סגורה, המכשיר יגיע לטמפרטורה הנכונה לאפיית פיצהבוצעשת של חימום מראש, דקו15לאחר כ 
לפני מותאם, מאובק במעט קמחבמשטח פיצה, מומלץ להשתמש ן הפיצהכנית אבופיצה בתאפיית ל

משטח., זכרו להוציא את ההועברה לתנורלאחר שהפיצה השימוש.  
דקות, 10/15-לכחדר טמפרטורת הברו אותן מחוץ למקפיא במקרה של אפיית פיצות מוכנות קפואות, שמ
דקות מכשיר זה יאפה פיצות ריחניות וטעימות, 2/3כל . לפני שתמשיך לפעולות האפייה, כמפורט לעיל
.מצוינות כמו אלה של הפיצריות הטובות ביותר

על האבן שכן היא תספוג את החלק ליפול הפיצה (שמן, עגבנייה, גבינה וכו')לתוספות ורכיבי אל תתנו חשוב! 
.בלי ליפול על האבןמעל הפיצה, ושיישארוספות כך יש להכין את הת. הנוזלי של מרכיבים אלה

תוכננו על הרכיביש, שלוחשוב לזכור כי המאפיין העיקרי של תוכנית האפייה של התנור שלנו מורכב מהאבן 
רק כך, עם . את לחות הבצקתסופגואותו בצורה אחידה טתפולואזאת החום, האבן סופגת,EffeUno ידי

זמן גםודקות ובאות2/3אבן, ניתן להשיג את אפיית הפיצה תוך העםישירמגע 
.לשמור על ערכים תזונתיים ללא שינוי

במקרה זה, הכרחי . מאכלים אחרים (דגים, ירקות, עוף וכו')ת ניתן להשתמש בתנור הפיצה שלנו לאפיי
בדיקהאך רק לאחר ,חנות וסופרמרקטבכל קל להשיג שמש בכלי תנור מתאימים, בנייר אלומיניום, תשהל

גבוהות.טמפרטורות חימוםשהם מתאימים למזון ועמידים בפני
ריחות במהלך פלוט נייר גדול יותר מממדי הפיצה, מכיוון שהנייר הנותר ישחיר וימעגל הימנע משימוש ב

גרום לשריפה!הרבה עשן ולגרום ליכול לזהמכיוון שןאבהאל תשים קמח על . האפייה
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בטיחות-8
תרמוסטט עם מדריךמסופקים עם P134H תנורי

) שנכנסאיורים סמוכים(ראה בטיחותמערכת 
מכבה את ובמקרה של טמפרטורת יתר לתוקף
;התנור

תרמוסטטים בטיחותיים מכוילים באופן מתאים 
. מוצרהשל מתמשך ובטיחותישימושבכדי לאפשר

את התנור, מכבההבטיחותמקרה שתרמוסטט ב
ר החשמל, ואז לחץ על הכפתואספקת כבה את 

.מחדשמופעלתנורשהבחלק העליון של התרמוסטט עד 
מכבה שוב את התנור, אל תנסה לתקן את התקלה לבד אלאתחויבמקרה שתרמוסטט הבט

.יותרבקשר עם מרכז הסיוע הטכני הקרוב ורצ
זה מוגדר לפעולה. מאווררהתנור מצויד במאוורר פנימי השומר על קור המכסה החיצוניאתזמלבד 

, זרימת אוויר חמה שלופעולההדקות לאחר ההצתה לטמפרטורה המרבית ובמהלך20-באופן אוטומטי כ 
גם לאחרמאוורר זה ממשיך לעבוד ,על מנת למנוע התחממות יתר מסוכנת. יוצאת מהצד הימני של התנור

קירור התנור, פתח את דלת התנור כדי להאיץ את . נורמליותהלרמ, עד שהטמפרטורה מגיעהכיבוי התנור
.לאחר סיום השימוש בו

P134H / P134HA / P150H / P150HAP234H / 250Hתנורים–9
קטנים.ו אפיית פיצה במקומות אתוכננו למאכל ו/התנורי פיצה קל

.מעלות השולטים בנפרד על כל גופי החימום450כל הדגמים מצוידים בתרמוסטטים של 
מפלס יש רקP134H P150Hתנוריםלכוללים שני מפלסים ושלושה גופי חימוםP234H P250Hהתנורים

.ושני גופי חימוםאחד 
של המצורלבישול נכוןבקרה. יש מתג הצתה אחד בחלק התחתון של לוח ההקלה לכל תנורי הפיצה

מעלות צלזיוס), כדי למנוע 450למקסימום (אנו ממליצים לך לא להשתמש במכשיר בטמפרטורות הקרובות 
למטה, ישנם שני דגמים עם לוחות בקרה . נדלקים כאשר התנור מופעלתאאורות ה. צריבה או בישול לא תקין

P234H / P250H מים דגהומימין P134H / P134HA / P150H / P150HA -דגמים משמאל ה. שונים

ניקוי תנורים-10
עשן וריחות רעים עמונתדירניקוי . מהרגילאם התנור מלוכלך בפנים, זמני האפייה יכולים להיות ארוכים 

לעולם אל תטבול את המכשיר . חשמליהשקע הלפני כל ניקוי הסר תמיד את התקע מ. במהלך האפייה
לניקוי המשטח !!!!. בטיחות החשמלית של התנורבפגועאותו תחת סילון מים, זה יכול לוףאל תשט, במים

.החיצוני השתמש תמיד בספוג לח
. לחדור לתוך התנורמים או סבון נוזליוע ממנללב םשי. אשר יפגעו בלכהיםחקושםמשימוש במוצריהימנע 

), אין חומרי ניקוי הבאים בתרסיסים(מאכליםמוצריםשתמש בלהיןלניקוי הצד הפנימי של התנור לעולם א
חשוב: לבטיחותך הניקוי . גופי החימוםלעולם אל תנקה אתכים. תואו חחדים לגרד את הקירות בחפצים 

!קרכשהתנורחייב להיעשות תמיד 

על מנת להפעיל מחדש כהלכה 
תנור לאחר התערבות האת

נתק את החשמל ולחץ בטיחותית,
על
קטן על התרמוסטט הכפתור ה
התנור ממוקם בחלק האחורי שלה

.עובר אתחולעד שהוא 

עליונההמנור
עליונההמנור

תרמוסטט עליון

תרמוסטט עליון

תחתונההמנור

תרמוסטט תחתוןתחתונההמנור

0/1מתג כללי תרמוסטט תחתון

0/1מתג כללי 

מנורה מרכזית

תרמוסטט מרכזי
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והשלכהאריזה -11
שלכתםכל אשפה, כגון חומרי אריזה, על ידי ההשלך נכון. כל החומרים המשמשים לאריזה ניתנים למיחזור

.זיהום סביבתימנוע לפחי הפסולת המתאימים, כדי ל
מכשירים שאינם בשימוש יותר או . תרומתך לשימור הסביבהאנא תן את . תנורהתאנא שמור על אריז

ייצור למשמשיםחומרים שונים המחזראקולוגית, ניתן להשלכה דרך . שאינם שמישים אינם חסרי ערך
שלך, או על ידי מנהל המחוז ומחההמספקבפועל על ידי ההשלכהאודות אפשרות מידע. מצאשלךמכשירה

. שמישלבלתיכדי להפוך את המכשירך את כבל אספקת החשמלוחתשלך,מכשירההשלכתלפני. שלך
חשמל!לפני חיתוך הכבל הסר את התקע מה

אחריותתנאי -12
אחריותתקפות היש להוכיח את . המסחר לתקופה של שנה מיום הרכישהאחריותהמכשיר מכוסה על ידי 

ת) ומכסה אך ורק את כל המרכיבים ואו חשבוניאספקהמסמכי,כספי(מסמך קנייה כספיתמיד ממסמך 
ליקויי הייצור שבאים לידי ביטוי תוך חצי . מפגמי ייצורופגמים אלו נגרמו כתוצאהבמקורכפגומיםשהתבררו

.במועד המסירהים כבר קיימשהיו ים כאילושנה מהמסירה, למעט הוכחה מנוגדת או אי התאמה, נחשב
ליקויים הנובעים ,קשורים לפגמים תפעולייםנזקים מקריים או שפגושסכל החלקים את יש להחריגלכן

אבן, אם משתמשים בה, לעולם אינה (ההאבןשלומתיקון לא מקצועימשימוש לא מקצועי במכשיר, מניקוי
וכל אותם נזקים שאינם ניתנים לייחס ובלהנזקי ת,) רשלנות בשימוש או בתחזוקהאחריותתחתנחשבת 
.EffeUno-ישירות ל

צוות שאינו מורשה שנעשה על ידיתיקון,EffeUnoצוות המורשה על ידיעל ידי יש לתקן את המכשיר אך ורק 
.  EffeUno שאושרו על ידיטכניההסיועממרכזי התיקונים צריכים להתבצע על ידי אחד . אחריותהאת בטלי

א לידי ביטוי לאחר החודש השישי מהמסירה, וצריך לבהפגם EffeUno פגם בהתאמה במוצרבמקרה של 
מרכז לפנות לקמעונאי או לחלופין לךיצטר,החוקים שהוזכרו לעיללפי אחריותאת הזכות ללויששמשתמש וה

:את התיעוד הבאולהציגEffeUno על ידיהסיוע טכני המורש
.ו חשבוניתמסמך קנייה כספי, מסמך הובלה א-
התאמה"\קונפורמיותהוכחה שהנזק יכול להיחשב כפגם שהחוק מסווג בקטגוריית "פגמים של-
.EffeUno-הוכחה כי פגם כזה ניתן לזקוף ל-

.יבוצע בתשלוםהתיקוןבהיעדר מה שצוין לעיל,

תנוריםהמפרט טכני של -13
מתח 

עבודה
ממדים חיצוניים אורך כבלח חשמליוכ

BxLxH) מ"מ(
ממדים פנימיים

BxLxH) מ"מ(
משקל

P134H220V-
230V~ 50

60Hz

 2800W
schuko

plug / uk plug

מטר1,5מקטע 
1,5 מרובעמ"מ 

535 x 585 x 265350 x 410 x 8023ק"ג

P134HA2800W
schuko

plug / uk plug

מטר1,5מקטע 
1,5 מרובעמ"מ 

535 x 585 x 345350 x 410 x 18028ק"ג

P234H 2750W
schuko

plug / uk plug

מטר1,5מקטע 
1,5 מרובעמ"מ 

535 x 585 x 345350 x 410 x 8028ק"ג

P150H 3000W
schuko

Plug

מטר1,5מקטע 
1,5 מרובעמ"מ 

685 x 685 x 265500 x 510 x 8030ק"ג

P150HA 3000W
schuko

plug

מטר1,5מקטע 
1,5 מרובעמ"מ 

685 x 685 x 345500 x 510 x 18030ק"ג

P250H380V-
400V~

50/60Hz
תלת פאזי 

נטרלי +
והארקה

4300W מטר1,75מקטע
2,5 מרובעמ"מ 

685x 685 x 345500x 510 x 8040ק"ג



P134H-P134HA-P234H-P150H-P150HA-P250Hדגמי תנורים "פיצה קלה" מסוג: 
9מתוך 9עמוד 

הוראות שימוש
"Easy pizza"קו תנורים חשמליים מקצועי
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:אחריותם כיתחת הכריזו 

פיצהתנור שם המוצר: 
P134H-P134HA-P150H-P150HA-P234H-P250H:קוד מוצר

:ציית לתקני בטיחות כפי שנקבעו על ידי הנורמות הבינלאומיות וההוראות האירופיות
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