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  !לקוחות נכבדים 
  

  .אלקטרהאנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת 
מוצרי י חברת אלקטרה "המיובאים ע" סאוטר"החדשים של חברת במייצרי הלחם 

 החדישות ביותר המעניקות ביצועי מיושמות הטכנולוגיות, מ"בע) 1951(צריכה 
  . מעולים ביותר המבטיחים את בטיחותכם ובריאותכםאפייה 

  
רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות אלקטרה ב

  .הניתן ללקוחות
  

נא . במייצר הלחםהוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל 
  .ממייצר הלחםואנו משוכנעים שתופק הנאה מושלמת ,  בעיון את ההוראותקראו

  
  
  

באיחולי הצלחה והנאה                                                       
 מ"בע) 1951(מוצרי צריכה  אלקטרה                                                     

 



  3

  הוראות בטיחות חשובות
 כולל יםבסיסיהזהירות האמצעי אנא נקטו תמיד בכל , במייצר הלחםשימוש הבעת 

  :אמצעי הזהירות המופרטים להלן
  .מייצר הלחם בהשימושתחילת לפני בקפידה קראו את כל ההוראות . 1
או התקע חשמל הם כבל אאו תחברו אותו לרשת החשמל  מייצר הלחם את אל תפעילו .2

 את מסרו. בצורה כלשהי נפל או ניזוק הואאו ש, מייצר הלחםהתגלתה תקלה ב או ,פגום
עיינו ברשימה (המורשות ברחבי הארץ   לבדיקה באחת מתחנות השרותמייצר הלחם
  ).שבג החוברת

נקוב בתווית הנתונים וודאו שמתח ההפעלה ה, לפני חיבור התנור לרשת החשמל. 3
   .230V~50Hz: תואם למתח רשת החשמל בארץ, למייצר הלחםהמודבקת 

בתנור  בעת טיפול;  האחיזהבידית תמיד השתמשו, םמיהתנור הח משטחיתגעו ב אל .4
וודאו שהתנור , לפני תחילת פעולות הניקוי; תנור מבודדות לבכפפות השתמשונא , החם

  .לטמפרטורה בטוחה למגע התקרר
 אם; בקירשקע המ את תקע החשמל הוציאו, הלחם  מכונתלפני ניקוי אולאחר השימוש  .5

  .לחלוטין עד שהמכשיר יתקרר להמתין כםעלי, לפני התקנת או הסרת התנור
  .בכל נוזל אחראו   במיםאת מייצר הקרח אין לטבול .6
  .רהמכשי קרבתלשחק בב לילדיםתאפשרו  אל ,נמצא בשימוש הלחם מייצר כאשר .7
הוציאו את תקע , בסיום השימוש או לפני עזיבת הבית; כבל החשמל  עלתניחו דבראל  .8

  . החשמל מהשקע בקיר
במקרה . או התקע כבל החשמלמתגלה נזק כלשהו ב  אםמייצר הלחםב אל תשתמשו .9

עיינו 0מסרו את המכשיר לבדיקה באחת מתחנות השרות ברחבי הארץ , של ספק
  ). ברשימה שבגב החוברת

  .בחלקים נעים אל תיגעו .10
לא מקוריים באבזרים  אל תשתמשו ,למייצר הלחםנזק פגיעה גופנית או כדי למנוע  .11

  .במפורש על ידי היצרן מומלצים הםאלא אם , כלשהם
  .מקום אחרכל או ב טבעהבחיק  ואין להשתמש בו ,ביתי בלבד לשימוש מכשיר זה מיועד .12
 או ואל תניחו את המסננת, עם משטחים חמים א במגעלבו כבל החשמלל תאפשרואל . 13

  .המשטחים החמיםעל  םיאחר םיחומר דליק
  .מקור חום אחרלכל  תנור אול סמוך הלחם אל תניחו את מייצר .14
   . כלשהם או חפצים אחרים מקירותמ לפחות " ס2למרחק של  לחםה הרחיקו את מייצר .15
   .התקע  במגעי תגעואל, בעת הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר. 16
נפשיות , עם מוגבלויות גופניות) כולל ילדים(התנור אינו מיועד לשימוש על ידי בני אדם . 17

אלא אם הם נמצאים בהשגחה ופיקוח של אדם בוגר , או ללא ניסיון וידע, או תחושתיות
  .ואחראי או הם הודרכו כיצד להשתמש כראוי בתנור על ידי אדם האחראי לבטיחותם

  .השגיחו עם ילדים קטנים כדי שלא ישחקו עם התנור. 18
  . לכל צורך בשימוש עתידי, שמרו חוברת זו במקום בטוח. 19
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   של מייצר הלחםלוח הבקרה
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   בלוח הבקרהLCDצג מידע 
 לבחירת צבע הגימור של הלחם 
 תצוגת המשקל הנבחר של כיכר הלחם. 
 חיווי מספר התוכנית שנבחרה. 
  תהליך הבישולתצוגת הזמן הנותר לסיום.  

 ). דקות14 = 0:14;  דקות34 - שעות ו3 = 3:34, לדוגמא(
 נוריות חיווי  לגבי פעולת מייצר הלחם  . 

  ). שמירת חום,  אפייה, תסיסה ,  לישה,  חימום מוקדם  (

  אזהרההודעות 
 הטמפרטורה הפנימית חמה מדי, אם לאחר תחילת תוכנית האפייה ,H:HHיופיע בצג  .

עליכם לפתוח את המכסה ולאפשר למייצר הלחם .  תוכנית האפייה תיעצרבמקרה זה
 .  דקות15-20 -להתחמם במשך כ

 המערכת מזהה שחיישן הטמפרטורה אינו תקין, אם לאחר תחילת תוכנית האפייה ,
E:EEבמקרה זה עליכם למסור את מייצר הלחם לבדיקה באחת מתחנות .  יופיע בצג

 ).שימה שבגב החוברתעיינו בר(השירות ברחבי הארץ 

  הפסקת חשמללגיבוי 
בתנאי , לפני הפסקת חשמלהפעולה זוכרת את מצב ה גיבוי קיימת פעולתמכשיר זה ב
אם הפסקת החשמל מתרחשת במהלך תהליך .  דקות7תוך באספקת החשמל תתחדש ש
 אם הפסקת .שבה נעצרה מהנקודה לאחור של זמן האפייה ממשיכה הספירה, אפייהה

 מאפס מייצר הלחם, אפייהה במהלך תהליך והיא אירעה דקות 7 - יותר מהחשמל נמשכת
 הוציאו את מרכיבי המזון ,  הלחםמייצר את ופתח.  מראשאת ההגדרות שהוגדרו תאוטומטי

ותהליך האפייה להשהיית התחלת האפייה  טיימר הגדרתםאם .  הכל מהתחלההתחילוו
את ההגדרות  ת אוטומטיאפסמ מייצר הלחם, חשמלה הפסקת אירעהטרם החל כאשר 

 . הכל מהתחלהוהתחילו,  הלחםמייצר את ו פתח. מראששהוגדרו

  תוכניות אפייה
1 .White לחם לבן   

2 .White Rapid אפייה מהירה של לחם לבן  

3 .Whole Wheat לחם מחיטה מלאה  

4 .Whole Wheat Rapid  אפייה מהירה של
  לחם מחיטה מלאה

5 .French   בגט  

6 .Sweet Bread לחם מתוק  

7 .GlutenFree לחם ללא גלוטן   
8 .Cake עוגה  

9 .Dough בצק  

10 .Pasta Dough   בצק לפסטה  

11 .Jam הריב  

12 .ExtraBake מיוחדתאפייה   

13 .Home Made  ביתימאפה  
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  ההפעלהלחצני 
  

   לחצן התפריט. א
  . תפריטי האפייה1-13מיועד לבחירת תפריט האפייה הרצוי מתוך 

  לחצני הגדרת הזמן. ב

  . דקות10 - כל לחיצה מאריכה את זמן האפייה ב. מיועד להארכת זמן האפייה 

  . דקות10 - ת זמן האפייה ב אמקצרתכל לחיצה .  זמן האפייהקיצורמיועד ל 

   לחצן צבע ההשחמה. ג
בינוני , "Light"לחצו על הלחצן לסירוגין כדי לבחור בבהיר . מיועד לבחירת צבע ההשחמה

“Medium” או כהה “Dark”.   

   לחצן הגדרת המשקל . ד
את משקל כיכר לחצו על הלחצן לסירוגין כדי לבחור . להגדרת משקל כיכר הלחםמיועד 

  .' גר1500או '  גר1250',  גרLCD :1000 - ופיע בצג ההלחם המ

  עצירה / לחצן התחלה. ה

 שניות כדי להעביר 2 -לחצו על הלחצן במשך כ. להתחלת פעולת מייצר הלחםמיועד 
  . את מייצר הלחם למצב המתנה

   ביתי מאפה לחצן . ו
,  למשל מיועדת להגדרת אפיית לחם לפי העדפותיכם האישיות כמו13תוכנית מספר 

  . והמשקל, בחירת מידת ההשחמה
  
  שימוש בטיימרה

תוכלו להשתמש , בוקר שלמחרתבמוכן כך שיהיה או , כדי להכין את הלחם מאוחר יותר
הגדרות .  שעות לכל היותר13 הניתן להגדרה הוא זמן ההשהיה המרבי. בהגדרות הטיימר

 להשתמש בפעולת הטיימרן אי. אפייה המוגדרת בלוח התוכניות לתכנית ניתנות לביצוע ואל
 שמנת, חלב טרי, ביצים, כמו למשל במתכונים המכילים מרכיבי מזון העלולים להתקלקל

   . או גבינהחמוצה
 חשבו את הפרשי השעות בין , לאחר שהחלטתם על המועד הרצוי לסיום אפיית הלחם

, 08:00 אם תרצו שהלחם יהיה מוכן בשעה, לדוגמה. לשעת היעדהשעה הנוכחית 
טיימר , במקרה זה.  דקות30 - שעות ו12 הואפרש הזמן ה, 19:30 שעה כעת היאוה

 . שעות12:30 -ההשהיה יספור את הזמן עד שיגיע ל
  כדי להעלות או לקצר את זמן ההשהיה בפסיעות + -ו -השתמשו בלחצני הגדרת הזמן 

אחור כדי להתחיל את הספירה לעצירה /לאחר מכן לחצו על לחצן ההתחלה.  דקות10של 
 .של סיום פעולת האפייה

  כדי לבטל  עצירה/ שניות על לחצן ההתחלה2 -לחצו במשך כ, טעיתם בהגדרת הזמןאם
, לקביעה מחדש של זמן ההשהיה .את פעולת הטיימר ולהחזיר את התוכנית למצב רגיל

 .ל"חזרו על הפעולות הנ
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  השימוש במייצר הלחם

  לפני השימוש במייצר הלחם בפעם הראשונה

  .השגיחו לא להשליך את להבי הלישה. הסירו את כל חומרי האריזה ממייצר הלחם. 1
  .הסירו את כל המדבקות מגוף מייצר הלחם. 2
 במחבת, במשטחים החיצוניים, הסירו אבק שהצטבר בחלל הפנימי של מייצר הלחם. 3

  . באמצעות מטלית לחה, הלחם ובלהבי הלישה
שירי ניקוי שוחקים או בממסים חריפים כמו נפט תכ, לעולם אל תשתמשו בכריות קרצוף

  .כדי לנקות את מייצר הלחם או האביזרים, או אצטון
  .יבשו היטב את מייצר הלחם והאביזרים, לפני השימוש במייצר הלחם. 4

  הכנת מייצר הלחם ומרכיבי המזון
  .הניחו את מייצר הלחם על משטח אופקי יציב ומאוזן. 1
וודאו שהוא ננעל היטב למקומו כדי למנוע , שה לציר ההנעההלילהבי חברו את מוט . 2

  .ממנו להשתחרר בעת פעולת הלישה
 מרכיבי המזוןאבקת חלב ו, מלח, סוכר, מיםאת ה הכניסו, בהתאם למתכון הלחם הרצוי. 3

  . הלחםהמחבטאחרים לתוך ה
 מלח וסוכר, רק בסוף כדי למנוע ערבוב השמרים עם מים את השמרים  הוסיפו:הערה

מומלץ ליצור חלל במרכז הקמח ולהכניס (ותחילת תהליך ההתפחה מוקדם מהרצוי 
    ).לתוכו את השמרים

סובבו אותו בכיוון השעון עד שיינעל . הכניסו את מחבת הלחם לתוך מייצר הלחם. 4 
  .מקומו

  . מוט להבי הלישה לא יסתובב, אם מחבת הלחם אינו מורכב כראוי: הערה   
  .וסגרו את מכסה מייצר הלחם, את ידיות מחבת הלחםקפלו כלפי מטה . 5
  .חברו את מייצר הלחם לרשת החשמל. 6

  הפעלה
,  תופיע תוכנית האפייה הראשונהLCD -בצג ה, לאחר חיבור מייצר הלחם לרשת החשמל

  .שעות" 3:40"וזמן פעולה של '  גר1250משקל של , דרגת השחמה בינונית
 תוכניות 1-12ו בתוכנית האפייה הרצויה מתוך  ובחרMENUלחצו על לחצן התפריט . 1

  .האפייה
, בחרו את דרגת ההשחמה הרצויה מתוך .  2

כדי לבחור את משקל כיכר הלחם הרצוי מתוך  LOAFוהשתמשו בלחצן הגדרת המשקל 
.  

 כדי לכוון את זמן הפעולה - או +לחצו על לחצני הגדרת הזמן , להשהיית פעולת האפייה. 3
  : כדלקמן

  .זמן ההשהיה + שעת ההתחלה= הפעולה זמן 
  . כדי להתחיל את פעולת מייצר הלחםSTARTעצירה /לחצו על לחצן ההתחלה. 4

.אין לגעת בלוח הבקרה בעת הפעולה: הערה
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  בסיום פעולת מייצר הלחם
ומייצר , "ביפ" צלילי 10יישמעו  ,LCD - יופיע בצג ה" 0:00"בסיום פעולת אפיית הלחם . 1

לאחר סיום . תהבהב ונקודת השניות, KEEPWARMצב שמירת חום  הקרח ייכנס למ
  .  ומייצר הלחם חוזר למצב ההתחלתי" ביפ" צלילי 10יישמעו  , זמן שמירת החום

 שניות כדי 2 - במשך כSTARTעצירה /לחצו על לחצן ההתחלה, שהלחם נאפה לאחר .2
מחבת את או הוצי, חבשו כפפות מבודדות לחום .להפסיק את פעולת מייצר הלחם

  .להבי הלישה מוט והסירו אתעוגה הלחם או את העדינות הוציאו ב ,הלחם

  לישת בצקפעולת 
, אין להוסיף מלח,  בעת הכנת לישת הבצק. לפעולת הכנת לחםהבצק זהה לישת פעולת
  .'אבקת חלב וכו, סוכר

  .לתזכורת" ביפ" צלילי 10יישמעו , בסיום פעולת לישת בצק

   מיוחדתפעולת אפייה
את זמן הפעולה . מוצרי מזון אחריםלחם עם  מיועדת לאפיית  המיוחדתפעולת האפייה

   .- - ו+ שעה תוכלו להגדיר באמצעות מקשי כיוון הזמן 1 - דקות ל10שבין 
  :בצעו את הפעולות הבאותהמיוחדת לפעולת האפייה 

  . לתוך התנור והתקינו אותו כראויהלחםהכניסו את מחבת . 1
הכניסו אותו כראוי לתוך , הצלייה כדי לחזק כראוי את המזון הנאפההשתמשו בכלי . 2

   .סגרו את המכסהמחבת הלחם ו
לחצו על לחצן  .12'   בחרו בתוכנית מסLCD -ובצג ה ,MENU התפריט לחצן על צו לח.3

  .התנור יחמם ויאפה את הלחם. תנור הצלייה  כדי להפעיל את STARTעצירה /התחלה
" ביפ" צלילי 10יישמעו ,  יופיע בצג"0:00", מיוחדת מסתיימתכשתוכנית האפייה ה .4

  . למצב ההתחלתיומייצר הלחם יחזור, לתזכורת
כדי  עצירה/תוכלו ללחוץ על לחצן ההתחלה, להתבשל הספיקהמזון ש אם אתם מבחינים .5

  .לחזור לתפריט הבחירהאת פעולת הקלייה ו לעצור
  .תם בצורה אחידהולפזר או דברי המאפה את חלקלמומלץ  :הערה

  לתפריט עוגההנחיות מיוחדות 
  .השתמשו בכף כדי לסייע למכשיר לבחוש את הבצק, במידת הצורך, מכיוון שהבצק דליל יותר

  תנאי פעולה לא מתאימים
 התפריט לפעולת לתנאים הראשוניים הנדרשיםתואמים  הנוכחיים אינם תנאי הפעולהם א

במצב אפיית  ים בוחרםכאשר את: לדוגמה, )וחדתפרט לתוכניות ריבה ואפייה מי(הנוכחית 
: כלומר, מתנאי הפעולה הראשונייםמדי או נמוכה הטמפרטורה גבוהה ו,  בצקישת או ללחם

ולוחצים על לחצן , C560 -גבוהה מ או C200 - נמוכה מהטמפרטורה הפנימית 
 מטילא מאפשר באופן אוטוהלחם מייצר , עצירה כדי להתחיל את פעולת האפייה/התחלה

 הלחם מייצר, באותו הזמן.  יופיעו בצג"E01"או " E00 "-ו, להתחיל את פעולת האפייה
ואל תכניסו אותו , לחםה הוציאו את מחבת, במקרה זה. להתרעה" ביפ"צלילי  5 ישמיע

  הרצוי  את התפריטובחר. תרד לטמפרטורה הנדרשת ת יצרן הלחםטמפרטורש חזרה עד
  .והתחילו מחדש את אפיית הלחם, כם הרצוי לואת זמן הפעולה

. ייתכן וקיימת תקלה פנימית,  הלחםמייצרבכראוי  להשתמש ים עדיין לא יכולםאם את
עיינו (מסרו את מייצר הלחם לבדיקה באחת מתחנות השרות ברחבי הארץ , במקרה זה

). ברשימה שבגב החוברת
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  פעולת הזמזם
  .להלן תיאור פעולות הזמזם השונות

  .יישמע צליל התרעה ארוך, )ESET לחצן האיפוס בעת לחיתה על .1
, LOAF לחם כיכר,  COLORצבע ההשחמה , MENU  על לחצן התפריטבעת לחיצה .2

 .בודד" ביפ"שמיע צליל זמזם יה, או בפעולה רגילה אחרת, - או פחת זמן +זמן תוספת 
  .  קצרים להתרעה" ביפ" צלילי 3יישמעו , הפעולה המבוצעת אינה אפשריתאם 

להודיע לכם שפעולת האפייה הסתיימה כדי " ביפ"צלילי  10 ישמיע לסירוגין הזמזם .3
    .ומייצר הלחם עבר למצב שמירת חום

להודיע לכם שמצב שמירת החום הסתיים כדי " ביפ"צלילי  10 ישמיע לסירוגיןהזמזם  .4
  .והלחם מוכן

  .  מחזורים4 -שמעים בהנ" ביפ" צלילי 5צלילי ההתרעה והתזכורת של פירות מכילים  .5

  שמירת חום
את  לשמור כם לתמאפשרפעולה זו . בפעולת שמירת חום לנוחיותכם מייצר הלחם מצויד

לאחר השלמת טמפרטורה מסוימת ב באמצעות החזקתםאחרים מוצרי מזון הלחם או טעם 
  . במידה ואם לא מוציאים אותם בזמן מהמכשיר, האפייה שלהם

  .עים זמני שמירת החום  המרביים המתייחסים לכל תוכניתבטבלת תוכניות האפייה מופי

  מאפה ביתי
  : כדלקמןהעדפתכםלחם על פי ה תהליך אפיית בישלאחד מ להתאים את הזמן בכל תוכלו

המוגדר זמן ה( מאפה ביתי - 13' לחצו לסירוגין על לחצן התפריט ובחרו במצב מס. 1
.  שניות לפחות2 -במשך כ ביתילחצן המאפה ה על צולחלאחר מכן , )03:25הוא מראש 

  .כאשר מייצר הלחם נכנס למצב הגדרת המאפה הביתי" ביפ"יישמע צליל 
 14ניתן להתאים את זמני הפעולה של , הכניסה למצב הגדרת המאפה הביתילאחר . 2

, KND1 לישה ,PHEH שלבים בהתאמה הם חימום מוקדם 11 עד 1כאשר , שלבים
 ,RISE 2  התפחה,KND 5  לישה,RISE 1  התפחה,KND 4  לישה,REST מנוחה
 12-15ושלבים ; WARM וחימום BAKEאפייה , RISE 3  התפחה,KND 6 לישה

, Bake ואפייה RISE 3  התפחה ,RISE 2  התפחה,RISE 1התפחהלהמקבילים 
, C250 של מוגדרות מראשטמפרטורת (אפייה ה וההתפחהטמפרטורת הגדרות שהם 

C250 ,C350 ,C1350 .( בלחצן התפריט   תוכלו להשתמשהגדרההבתהליךMENU כדי 
אחד את הזמן של כל הגדיר כדי ל - - ו+ובלחצני כיוון הזמן , לבחור את השלב

  .מהשלבים
ומייצר ,  שניות לפחות2 -במשך כ לחצן המאפה הביתי על צולח, לאחר סיום ההגדרות .3

ה על לחצן תלחצו לחיצה קצראם . הלחם ימשיך לפעול בהתאם לסמנים המוגדרים
  .לא ישמרו ההגדרות, ביתיההמאפה 

עיינו  ( השלבים המתכווננים מודגשים בטבלה שלהלן11 עד 1טווחי הזמן המתכווננים ב. 4
   :)7' בטבלה שבעמ
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  מתכוני לחם רגילים

  1P ,2P ,13Pתוכניות :  בסיסיהגדרות של לחם לבן
  ' גר1500  ' גר1250  ' גר1000  

  ' מל460  ' מל400  ' מלC270 320של ' מים בטמפ
   כפות3   כפות21/2   כפות2  שמן
   כפית2   כפיות11/2   כפית1  מלח
   כפות3   כפות21/2   כפות2  סוכר

   כפות3   כפות3   כפות21/2  אבקת חלב
 ) ספלים6('  גר900 ) ספלים5('  גר750 ) ספלים4('  גר600  קמח ללחם לבן 
   כפיות11/2   כפית1   כפית1  שמרים יבשים

  
   3P ,4Pתוכניות :  מחיטה מלאהלחם

  ' גר1500  ' גר1250  ' גר1000  
  ' מל530  ' מל480  ' מלC270 380של ' מים בטמפ

   כפות3   כפות2   כפות2  שמן
   כפית2   כפיות11/2   כפית1  מלח

   כפות3   כפות3   כפות2  דבש או סוכר
  '  גר900  '  גר750  '  גר600  קמח מחיטה מלאה 

קמח חיטה מלאה   ' גר400  ' גר350  ' גר300
  ' גר500  ' גר400  ' גר300  מעורב

   כפיות11/2   כפית1   כפית1  שמרים יבשים
  

    5Pתוכנית : בגט
  ' גר1500  ' גר1250  ' גר1000  

  ' מל480  ' מל400  ' מלC270 310של ' מים בטמפ
   כפות3   כפות21/2   כפות2  שמן
   כפית2   כפיות21/2  תו כפי2  מלח

 ) ספלים6('  גר900 ) ספלים5('  גר750 ) ספלים4('  גר600  קמח ללחם לבן
   כפיות11/2   כפיות11/2   כפית11/3  שמרים יבשים

  
  6P יתתוכנ: לחם מתוק

  ' גר1500  ' גר1250  ' גר1000  
  ' מל430  ' מל380  ' מלC270 300של ' מים בטמפ

   כפות41/2   כפות4   כפות3  שמן
   כפית1   כפיות1   כפית1  מלח
   כפות62/3   כפות6  ות כפ5  סוכר

   כפות31/3   כפות3   כפות2  אבקת חלב
  ' גר800  '  גר700 ) ספלים4('  גר600  קמח ללחם לבן 
   כפית1   כפית1   כפית1  שמרים יבשים
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  9P / 10P: בצק לפסטה/פסטה  7P יתתוכנ: לחם נטול גלוטן
  ' גר1000    ' גר1000  

  ' מלC270  340של ' מים בטמפ  ' מלC270 330של ' מים בטמפ
  כוס¼   שמן   כפות2  שמן
  כפיות2  מלח   כפיות11/2  מלח
   כפות2  סוכר   כפות2  סוכר

   כפות2  אבקת חלב   כפות2  אבקת חלב
 ) ספלים4('  גר600  קמח ללחם לבן   '  גר560  קמח ללחם לבן 
   כפיות21/4  שמרים יבשים

 

   כפיות2  שמרים יבשים
  

  8P יתתוכנ: עוגה
  ' גר1250  ' גר1000  

    ' גר150  סירופ זהוב
  ' גר50  ' גר115  חמאה

    ' גר75  ריבת תפוזים
  ' גר115  ' גר75  סוכר
  ' מל170  ' מל175  חלב

  ' יח2  ' יח1  ביצים 
  מעט  מעט  מלח

  ' גר280  ' גר280  קמח רגיל
   כפית1   כפיות2  אבקת אפייה
     כפית1  סודה לשתייה

  
  11P יתתוכנ: אוכמניות/ריבת תות שדה

  )' גר400( ספלים 2  )מופשרים(פירות טריים או קפואים 
  )' גר300( ספלים 11/2  סוכר
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 ניקוי ותחזוקה
  . ומזוןנים המכשיר נקי וללא שאריות שומאתלשמור הקפידו , לבטיחותכם המרבית

  . אותו מתחת לברזואל תשטפו,  במים או בכל נוזל אחרמייצר הלחם את לעולם אל תטבלו

 בנזין או ,כמו ממסים ניקוי שוחקים או נוזלים תכשירי, קרצוףש בכריות לעולם אל תשתמ
  .מייצר הלחם או האביזרים כדי לנקות את ,אצטון

  . אותוים מנקם לו להתקרר לפני שאתואפשרו מייצר הלחםאת נתקו  .1
 ו הלחם כדי למנוע ממנמחבת הלישה מילהבמוט את מייד  הסירו, אפייהה לאחר .2

  .להיתקע
 י מעל להבעד את מחבת הלחם עם מים מלאו,  תקועמוט להבי הלישהאם : הערה

  .הוציאו אותו מהמחבת לאחר מכן.  דקות30 למשך והשרו אותוהלישה 
 י בלהבהפתח את ונק. מעט נוזל כליםמים חמים עם תמיסת  הלישה בי את להבו נק.3

  .ניילוןממברשת ניקוי בהלישה בקיסם עץ או 
אל . מים חמים עם מעט נוזל כליםתמיסת טלית רכה טבולה ב הלחם בממחבט את ו נק.4

  . אותו במדיח הכליםואל תשטפו הלחם במים מחבת את תטבלו
  . הלחם במטלית רכהמחבתבתוך ש נקה את המוט .5
  . הלחם במים נקייםבמחבט שטפו את החלק הפנימי של .6
  .מטלית לחהונגבו אותו ב את המכסה הסירו .7
  .ה במדיח הכלים את המכסאל תשטפו. 8
  .מטלית לחהב מייצר הלחם את החלל הפנימי והחיצוני של נגבו .9

  .כימיים ניקוי תכשיריאל תשתמש ב. 10
 מחדש את מרכיבים םמטלית רכה ויבשה לפני שאתב ייבשו את כל החלקים ביסודיות .11

  .מייצר הלחם

  אחסון
  . הלחםמייצר בחלק התחתון של על ווי הגלילה כבל חשמל גוללו את .1

  . במקום בטוח ויבשמייצר הלחםאת נו  אחס.2

  איכות הסביבה
 

בררו ברשות .  הישן עם האשפה הביתית הרגילההמכשיראל תשליכו את 
. המקומית או במשרד לאיכות הסביבה כיצד לסלק מכשירי חשמל ישנים

  .בכך תוכלו לסייע בשמירה על איכות הסביבה
  

  אחריות ושרות
  

אנא פנו לשרות אלקטרה ,  נוסף או אתם נתקלים בבעיה כלשהיאם אתם זקוקים למידע
 או 03-9530608'  צ טל"חדש ראשל. ת.א) 1פינת השר חיים שפירא  (1דוד פנקס ' רח

או לאתר ) עיינו בכריכה האחורית של החוברת(לאחת מתחנת השרות ברחבי הארץ 
  .www.electra-consumer.co.ilהאינטרנט 
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  תעודת אחריות
  

  תוקף תעודה זו מותנה בצרוף חשבונית קניה מקורית
  "סאוטר: "היצרן
  ,3שמעון ישראלי ' מרח" מ"בע) 1951(אלקטרה מוצרי צריכה : "היבואן

  צ"חדש ראשל. ת.             א
   106401: מייצר לחם: סוג ודגם המכשיר

אחראים בזאת לפעולתו התקינה של  "מ"בע) 1951(צריכה אלקטרה מוצרי "אנו 
אחריות זו לא תחול במקרים . המכשיר לתקופה של שנה אחת מתאריך האספקה

  :הבאים

  . קלקול הנובע מהפעלה שלא לפי הוראות השימוש .1

  . קלקול עקב אספקת חשמל לא סדירה .2

 . שבר מכל סיבה שהיא .3

  .ותהאחריות אינה כוללת חלקי גומי רשתות ותבני .4

  .'ברק וכו, גשם, שריפה:  תקלה שנגרמה כתוצאה מגורמים חיצוניים .5

  . נעשה שימוש במכשיר למטרות מסחריות .6
  

  ,האחריות האמורה תופעל בתנאי שהמכשיר יובא לתיקון בצירוף תעודה זו
  למעבדות המפורטות על הכריכה האחורית, כשהיא חתומה על ידי הסוחר

  .של חוברת זו
  

 שלא באמצעות המעבדות האמורות יגרום לביטולה של אחריות כל טיפול או תיקון
  .זו

-------------------------------------------------------------------------------------------  
  פרטים למילוי על ידי הסוחר

  ___________________________:שם הקונה
  

  _______________________: תאריך המכירה
  

  ________________________:ת הסוחרחתימ
  

  _____________________:שם וכתובת הסוחר
  
  
  
  
  



  
  
   

  תחנות שירות ברחבי הארץ  

08-6378368' טל  חדש. ת.א, סלון ששון  אילת  .1
08-8525104' טל  24חנות ' מרכז מסחרי ב ,חשמל קמי  אשדוד  .2
08-6271410' טל  27יאיר ' רח, 96מאור הנגב   באר שבע  .3

08-6274563
04-6326088'  טל    53הנשיא , אחים איטח  חדרה  .4
  9ביאליק ' רח, שרות רם  חיפה  .5

  
  29טרומפלדור ' רח, סניף נוה שאנן -
  279ההסתדרות ' שד, סניף קריות -

04-8671507' טל
04-8620162
04-8227227
04-8720642

04-9832011' טל  97האלונים ' רח, שרות רם  טבעון  .6
04-6720991' טל  5הגלבוע ' רח, המקלט  טבריה  .7
02-6241741' טל  1הגידם ' רח, ות כלשר  ירושלים  .8
09-7418544' טל  30ירושלים ' רח, שי קור המעבדה  כפר סבא  .9

09-8337733' טל  15רמז ' רח, בר מנחם נחום  נתניה .10
04-6522357' טל  6ארלוזורוב ' שד, חשמל דושניצקי  עפולה .11
04-8764559' לט  קרית ביאליק. ת.א, 28החרושת ' רח ,פ.א.ס  קרית ביאליק .12
04-6903674' טל  44רסקו ' רח, שרות רם סחר  קרית שמונה .13
03-9666105' טל  11עין הקורא ' רח, השחזות ראשון  ראשון לציון .14
03-7511145' טל  25התקווה ' רח, אלקטרו ברק  רמת גן .15
09-7603387' טל  1עקיבא ' רח, טל אור  רעננה .16
03-5477745' טל   פינת סוקולוב1ויצמן  ,השרוןמעבדות   רמת השרון .17
03-5371015' טל  22לה גרדיה ' רח, אלקטרו מור  תל אביב .18

  http://www.electra-consumer.co.il: כתובתנו באינטרנט  
  

  ,לקוחות נכבדים
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים המצוינים בהוראות ההפעלה ללא 

  .ומבלי שתחול עליה חבות כל שהיא עקב כך, הודעה מוקדמת

   
  
  

  

03-9633030'  טל75143מיקוד ,  לציוןראשון, ת חדש.א, 3שמעון ישראלי  'רח


