
 

 

 
 



 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמש במכשיר רק בתוך הבית בטמפרטורת החדר  

מ' מעל פני הים. מידע בטיחות חשוב אנא קראו ופעלו בקפידה על הוראות  2000ועד 
ההפעלה ושמרו אותן לעיון מאוחר יותר! צרף הוראות אלה כאשר אתה נותן את המכשיר  

ומעלה ועל ידי אנשים עם  8מש במכשיר זה על ידי ילדים מגיל למישהו אחר. ניתן להשת
ה להם השגחה או  יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע, אם ניתנ

הדרכה לגבי שימוש במכשיר בצורה בטוחה ואם הם להבין את הסכנות הכרוכות בכך. 
אל תאפשר להם להשתמש במכשיר.  מהמכשיר ומכבל החיבור ו  8הרחק ילדים מתחת לגיל 

ילדים לא ישחקו עם המכשיר. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים אלא אם  
ומפוקחים 8הם מעל גיל  . W  !לאספקת  המכשיר את  לחבר ניתן ■סכנת התחשמלות 

  מוליכי שמערכת ודא . הארקה עם כהלכה מותקן  שקע באמצעות רק חילופין זרם עם  חשמל
 למפרטים בהתאם רק המכשיר את והפעל חבר ■ל הספק הביתי הותקנה כהלכה. ש ההגנה

  רק ■. פגומים המכשיר או/ו החשמל כבל אם במכשיר תשתמש  אל ■. הדירוג לוחית  שעל
 כדי, פגום חשמל כבל החלפת ידי על למשל , המכשיר את לתקן רשאי שלנו הלקוחות שירות
או כבל החשמל במים או תניח אותו במדיח  המכשיר את תטבול אל  לעולם ■. סכנות  למנוע

 קצוות פני  על להימשך או חמים חלקים עם במגע לבוא   החשמל לכבל אסור  ■הכלים. 
10. החשמל אספקת את כבה או   החשמל תקע את מיד נתק, תקלה יש אם ■. חדים  en W 

 שלט שקע  או זמן מתג באמצעות אותו  להפעיל או  המכשיר את  לחבר  אין ■סכנת שריפה!  
  לפני, המכשיר  ניקוי לפני, במכשיר  השימוש לאחר התקע את תמיד לנתק יש ■רחוק. 

  השגחה  ללא  המכשיר את תשאיר אל   לעולם ■. תקלה  מתרחשת אם או  מהחדר היציאה
אריזה  חומרי עם לשחק לילדים תאפשר אל! חנק סכנת! * מופעל  כשהוא  . W   !סכנת פציעה

ציעה שימוש לא נכון במכשיר זה עלול לגרום לפ . W סכנת כוויות! B   במהלך פעולת
המכשיר הטמפרטורה של משטחים חשופים עלולה להיות גבוהה מאוד. אחזו את המכשיר 
 Bosch בידית בלבד, אל תעבירו את המכשיר עד שהוא התקרר! ברכות על רכישת מכשיר

החדש שלך. תוכל למצוא מידע נוסף על המוצרים שלנו באתר האינטרנט שלנו. חלקים 
נורית חיווי פלטת גריל עליונה 2צלחת גריל עליונה עם ידית סיבובית   1 1בקרה איור ו  A 3 

נורית חיווי פלטת גריל תחתונה 4לוחית גריל תחתונה עם ידית סיבובית   B 5  מחזיק   6ידית
נעילת צלחת 8צלחות גריל *  7 (4x) לצלחות  (4x) 9 שקף נעילה (2x) 10  11ניקוז שומן 

ומןכוסות איסוף ש  * (2x) 12   כלי תבשיל * * עמיד למדיח כלים לפני השימוש במכשיר שלך
ל הנעילה השקופיות את   הזז ■בפעם הראשונה  -D. ■  הכנס את כבל החשמל של גריל

  למצב הסיבוביים הכפתורים שני את סובבו ■.  המכשיר את פתח  ■המגע לתוך את השקע. 
בחדר מאוורר היטב )חלון פתוח(,   3פי   לפחות מזון ללא   המכשיר את וחממו ביותר הגבוה

  של הראשונות הדקות במהלך, הראשונה בפעם השימוש בעת ■ואז השאירו להתקרר. 
 לתקלה כלשהי בהוכחה או באיום מדובר אין. עשן ומעט קל  ריח להופיע עשוי השימוש

: 3 איור ■. ריח  או  עשן יותר שאין עד החדר את ואווררו החלון את  פתחו  זה במקרה. במוצר
מסירים את צלחות הגריל, שוטפים ומייבשים. משמנים את דפנות צלחות הגריל לשימוש 

  למנעולי מוכנסים שהזיזים ודא , הגריל צלחות הכנסת בעת: 4  איור ■במעט שמן בישול. 
11. מחוברים הצלחת ושמחזיקי מאחור הצלחת  he שימוש במכשיר W   סכנת כוויות! שומן

חשוב: אין להפעיל ללא צלחות גריל! אין לשרוט את הלוחות  עלול להתיז במהלך הצלייה. 
המצופים עם חפצים חדים! מכיוון שניתן להשתמש בגריל המגע בתנוחות שונות, שיטות  

בישול שונות אפשריות. הדפים המתקפלים בחלק הקדמי של מדריך ההוראות ממחישים  



א( הצד הגלי של 2)איור  זמני צלייה מומלצים והגדרות גריל למאכלים שונים. צליית מגע
צלחת הגריל העליונה מונח ישירות על האוכל. האוכל מבושל בצורה שווה מלמעלה  

ומלמטה. מתאים במיוחד לצלייה מהירה בטמפרטורות גבוהות, למשל סטייקים, צלעות או  
) פאניני. צלייה 2איור  b)   הגריל נפתח במלואו. האוכל מתחלק על כל השטח ויש להפוך

ג( הגריל נפתח לגמרי. השתמשו בדפנות החלקות של צלחות 2קרפים )איור  אותו. הכנת
הגריל. כלים בגרטן הצלחת העליונה נמשכת כלפי מעלה ותלויה אופקית במצב הגבוה 

 "גראטן" ביותר. אסור לצלחת הגריל העליונה לגעת במזון. מתאים במיוחד לבישול
דפנות החלקות של צלחות הגריל ד( השתמשו ב2ולתוספות לאפייה. תבשיל קדרה )איור 

 הכנס: 5 איור ■. הבישול  שיטת לפי המגע גריל את מקם ■ומלאו את תבנית הסיר. הכנה 
 מתחת  השומן איסוף כוס את הנח ■. הבישול שיטת לפי החלק או  הגלי הצד עם  גריל צלחות
  הכפתורים באמצעות הנדרשת הטמפרטורה את ובחר המכשיר את סגור ■. השומן לניקוז

  שנקבעה שהטמפרטורה ברגע נכבים הם. נדלקות החיווי נוריות ■הסיבוביים המתואמים. 
  בעובי תלוי הבישול  זמן ■. הגריל על הקדירה תבשיל את או האוכל את  הניחו כעת ■. הושגה
. השימוש  במהלך הטמפרטורות את התאם, מיטביות תוצאות להשיג  כדי: טיפ. המזון  ובגודל

יה בהיר במקום כהה או חום, הסר שאריות שרופים. אין לצלות יתר  שיה כך מזון  גריל כללי
על המידה מזון עמילני, במיוחד מוצרי תפוחי אדמה ודגנים )ייצור אקרילאמידים מועט 

למינימום(. לפני הנחת מזון על צלחות הגריל, חממו מראש את הגריל. מניחים אוכל על  
נגב אותן עם גליל מטבח. פריטי מזון  צלחות הגריל. לפני הנחת מזון חדש על הצלחות, 

קפואים חייבים להיות מופשרים לחלוטין ויבשים. מוסיפים מלח לבשר ודגים רק לאחר  
  מגלשת: 6 איור  ■הצלייה. ביטול תקלות קלות בעצמך לא ניתן לנעול את המכשיר לאחסון. 
סגורה כבר הנעילה  (C). פתח את השקף (D).   קה את  נ. מלוכלך   המנעול: 7 איור ■או

12המנעול.   he השלכה J  השלך אריזות באופן ידידותי לסביבה. מכשיר זה מסומן בהתאם
2012/19להנחיה האירופית  /EU בנוגע למכשירים חשמליים ואלקטרוניים משומשים 

ההנחיה קובעת את המסגרת להחזרה ומיחזור  .(WEEE - פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני)
ליישום בכל האיחוד האירופי. אנא שאל את  של מכשירי חשמל משומשים בהתאם

הקמעונאי המומחה שלך לגבי מתקני סילוק עדכניים. אחריות תנאי האחריות למכשיר זה  
הם כפי שהוגדרו על ידי נציגנו במדינה בה הוא נמכר. פרטים לגבי תנאים אלה ניתן לקבל  

בעת הגשת  אצל המשווק ממנו נרכש המכשיר. יש להציג את שטר המכירה או הקבלה 
סכנת התחשמלות! לפני ניקוי   W תביעה כלשהי לפי תנאי ערבות זו. השינויים שמורים. ניקוי
המכשיר, נתק את תקע החשמל. לעולם אל תטבול את המכשיר במים, נגב עם מטלית לחה 

בלבד! אין להשתמש במנקה אדים. השאר את המכשיר להתקרר. * אזהרה! משטחים 
  ■מש בחומרי ניקוי שוחקים. אין לנקות בעזרת ספריי תנור/גריל. עלולים להינזק. אין להשת 

  במדיח עמידים  תבשיל וכלי שומן  אוספות כוסות, גריל  צלחות. הגריל צלחות את הוצא 
. פושרות  עדיין  כשהן ביד גריל צלחות נקו : טיפ. קבוע באופן המכשיר בסיס את  נקה ■. כלים

 ■אותו להתקרר וסגרו את צלחות הגריל.   השאירו, המכשיר  אחסון לפני ■ 6 איור  אחסון
ל הנעילה שקופיות שני את העבר, כך לשם -C.  טיפ: ניתן לאחסן את המכשיר אופקית או

 אנכית 

 


