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הקדמה

.WMF חברת קלסיקה מאחלת לכם שימוש מהנה במוצר זה מבית
כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא הקפידו להשתמש בו בהתאם 

להוראות שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי. 
חברת קלאסיקה  מביאה לכם את מיטב המותגים המובילים בתחום הבישול 

.WMF / VILLEROY&BOCH / ROSENTHAL / LAGOSTINA :והאירוח
ניתן לפנות אלינו בכל עניין בטל: 03-5187500 או בפקס 03-5187900

www.classica-asher.co.il :מידע שימוש נוסף תוכלו למצוא באתר שלנו

לפני שימוש ראשון
הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם 	 

בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.

למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה )שקיות פלסטיק, 	 
קופסאות קרטון, קלקר וכו'( מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך 

אחסון עתידי.

הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.	 

הפעילו למשך 5 דקות במקום מאוורר, כמפורט בהמשך. בשימוש ראשון עלול 	 
להפלט מעט ריח ועשן - התופעה טבעית.

פינוי
מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן   המוטבע על 

המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 
 ,)WEEE( לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש EC/2002/96

שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף 
המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות 

המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, 
חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל. 
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 כללי
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן  •

לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש 
לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים  לכל נזק שייגרם כתוצאה 

משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית  •
כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( בעלי יכולות פיזיות,  •
תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת 

פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע״י האדם האחראי לבטיחותם. 
ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם 

המכשיר.

זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי  •
מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים. 

אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת  •
פציעה, שריפה או התחשמלות!

אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע״י היצרן - סכנת  •
פציעה, שריפה או התחשמלות!

אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך  •
תפעול או ניקוי.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל  •
בטעות.

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי )בקרבת כיריים או תנור(. •

אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים. •

הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח  •
אוורור מכל צד שלו. 

אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה )כמו פליטת ריח  •
לא נעים, או עשן(, או אם נפגע גוף המכשיר )כולל חדירת נוזלים(, הכבל או 

התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, 
לבדיקה, תיקון או התאמה.  

הוראות בטיחות
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חשמל
•  220V~240V 50Hz וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא

ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל 
המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע 
את ההתאמות הנדרשות ע״י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל 

ובכבל הארכה.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה )כבל החשמל( של המכשיר  •
מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות 

או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא 
במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק )מפסק( 

ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש. 

אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע  •
החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.

אם כבל הזינה )כבל החשמל( בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף  •
המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.

יש להתקין את פתיל הזינה )כבל החשמל( באופן שלא יהווה מכשול בדרך.  •
אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא 

ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. 

זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור  •
חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו 

נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות  •
שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל. •

אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר  •
אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן )"טיימר"( חיצוני או מערכת 

שליטה מרחוק נפרדת.

יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל אליו אם הוא נשאר ללא  •
השגחה וכן לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.  •

הוראות בטיחות
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מצנם
אין לטבול את שום חלק מגוף המכשיר במים, כולל כבל החשמל. •

הרחיקו את המכשיר מחומרים דליקים. •

אל תניחו שום חפץ על המכשיר )כולל כלי לחימום מזון( ואל תחסמו את  •
פתחי האיוורור שלו.

חלקים חמים!  אין לגעת בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה! יש להשתמש  •
בידיות או בכפפות.

הוראות בטיחות

מפרט טכני

240- וולט / 50-60 הרץמתח זינה

730 - 870 וואטהספק נצרך

Iדרוג בטיחות
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תפעול

חברו את המכשיר לחשמל. . 1

המתינו שהמכשיר יגיע לטמפרטורת העבודה שלו. . 2

בהמשך, גופי החימום של המכשיר נדלקים וכבים מעת לעת כדי לשמור 	 
על אותה הטמפרטורה.

פתחו את המכשיר באמצעות הידית, הכניסו פנימה את המזון וסגרו אותו . 3
על המזון באמצעות הידית. אין צורך בשימון הפלטות מאחר והן מצופות 

בחומר נגד הדבקות.

זהירות: פלטות החימום והמכשיר בכלל חמים מאד - סכנת כוויה  •
במגע ישיר!

לאחר שהמזון מוכן, פתחו את שוב את המכשיר באמצעות הידית.. 4

הוציאו את הטוסט באמצעות מרית עץ או באמצעות חומר אחר עמיד . 5
בחום שאינו מתכתי. אין להעזר בידיים כדי שלא להכוות ואין להשתמש 

בסכין או מרית מתכת כדי שלא לגרום נזק לציפוי הטפלון.

בגמר השימוש נתקו את הטוסטר מהחשמל.. 6

הניחו לו להתקרר לפני ניקוי ואחסון.. 7
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תחזוקה וניקיון

הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי! •

הקפידו לא לגעת בחלקים החמים עד שיתקררו!  •

אין לטבול את המכשיר במים! •

הקפידו לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש. לכלוך שהצטבר לאורך זמן קשה  •
יותר לניקוי.

ניקוי המכשיר
נגבו את גוף המכשיר מבחוץ באמצעות מטלית לחה. אין להשתמש בכלי ניקוי 	 

או בחומרי ניקוי חריפים או שוחקים. וודאו שגוף המצנם יבש לחלוטין לפני 
החיבור לחשמל!

נגבו את התבניות באמצעות מטלית לחה או מגבת נייר. ניתן לגרד שאריות 	 
באמצעות מרית פלסטיק או עץ. אין להשתמש בכלי מתכת שעלול לפגוע 

בציפוי הטפלון! 

יש לאחסן את המכשיר במקום בטוח ויבש ושאינו נגיש לילדים. ניתן לנעלו 	 
באמצעות נצרת הבטיחות כמתואר בתמונה.



רשימת סניפים / תחנות שרות

טלפוןכתובתאיזור

04-8120118שמחה גולן 54, חיפהחיפה והצפון

09-8348334קניון עיר ימים, נתניהנתניה והשרון

09-9576682קדושי השואה 54, הרצליה פיתוחאזור הרצליה

09-7655476כצנלסון 14, כפר סבאאזור כפר סבא

03-5463626ה' באייר 52, ת"אתל אביב

03-6520115גולדה מאיר 7, חולוןאזור חולון

03-7313543ויצמן 65, גבעתייםאזור גבעתיים

03-5324897השקמה 1, סביוןבקעת אונו

08-6812170מרכז רננים, מכביםמודיעין והשפלה

03-5187500א״ת חדש קאסםמשרד ואולם תצוגה


