
 

 

 

 טאבונים
 

 

 

 מדריך למשתמש 

 

  



 

 

 

 תוכן עניינים:

 אזהרות 

 אחריות 

 התקנה 

 חיבור הגז

 חיבור הגז במדינות צפון אמריקה

 המרת גז 

 שימוש בתנור 

 בישול

 טיפול ותחזוקה

 פתרון בעיות 

 FORNO ALLEGROדגשים ספציפיים לטאבוני 

 ALFAדגשים ספציפיים לטאבוני 

 

  



 

 

 אזהרות כלליות

 

 שמרו על מדריך זה לעיון בעתיד 

 

אזהרה: פעולות התקנה, התאמה, שינוי, שירות או תחזוקה שגויים עלולים לגרום נזק לרכוש, 

לפציעה או למוות. יש לקרוא את הוראות ההתקנה, ההפעלה והתחזוקה בקפידה בטרם התקנה 

 או מתן שירות לציוד זה. 

 

 נכונה וביצועים מיטביים של התנור.  יש לקרוא את המידע שלהלן עבור ביצוע התקנה

 

  המכשיר גבי על צמדת מותג מוהושם האצווה טכניים, מספר הנתונים הלוחית הזיהוי, עם

 . תווית זוין להסיר באופן גלוי. א

 ולפני הפעלת היחידה. כדי להקל על ההפרדה, השתמשעטיפות המגן ר את כל יהסיש ל 

 . באוויר חם )למשל, מייבש שיער(

 ובמשטחים. השתמש םזה עלול לפגושכן שתמש בספוגי פלדה או במגרדים חדים, לה אין 

במוצרים רגילים שאינם שוחקים. במידת הצורך השתמשו בכלי עץ או פלסטיק. יש לשטוף 

  מטלית רכה או מטלית מיקרופייבר. בעזרתהיטב ולייבש 

  .בתוך התנור הגבוהות טמפרטורות האין להשתמש בכלים או מכלים העשויים מחומר פלסטי

 מכשיר. עלולות להמיס את הפלסטיק ולפגוע ב

 בכלים העמידים בפני טמפרטורות גבוהות. והשתמש 

 ישר.ו שטוחמשטח גבי את התנור על  מומק  

 זמן.מהלך הבשל הטמפרטורה, צבע המשטחים עשוי להשתנות ב  

 תנור.בצמוד לחפצים הניח אין לצבוע או ל  

 ניקוי.ביצוע פעולות גישה נוחה ל התקנת המוצר חייבת לאפשר 

 זוז למנוע מהתנור ל על מנתגלגלים בלמי גלגלים המיוחד הכלול או בעצור הבמ והשתמש

 שמוקם. לאחר 

  תנורבתוך או בקרבת האין לאחסן, להשתמש או להכניס נוזלים או חפצים דליקים . 

 גם עם שתי שכבות מבחוץ עשויים להתחמם מוכנים לשימוש חלד -העשויים פלדת אלם תנורי

 . של בידוד באיכות גבוהה

 אשר התנור חם.השתמש בכפפות כלתמיד את דלת התנור על ידי אחיזה בידיות ו יש לפתוח  

  להבה עלול לגרום ללהבה לכבות מחוסר חמצןעם סגירת הדלת כאשר התנור דולק . 

 ת במשטחי הארובה במהלך השימוש.לגע יןא  

  דלק ממשטחים חמים. כל חיווט חשמל וקווייש להרחיק  



 

 

  תקלה בתפעול.ישנה כי  יםחושד םאם הוא אינו פועל כראוי או אם אתאין להשתמש בתנור  

 .אין להזיז את התנור במהלך השימוש או כאשר הוא חם 

  ה עלול לפגוע ביציבותו.שכן זהניח חפצים על התנור, התנור או לעל אין להישען  

  את הלהבה במים.אסור לכבות  

  השאיר את הדלת סגורה עד לכיבוי לאת הגז ויש לכבות שומן, מ הצתהבמקרה שמתרחשת

  האש.

  חום.לכפפות תנור עמידות יש לשים בעת השימוש בתנור  

 על ידי היצרן.ו אטמנחלקים שבצע שינויים במשתמשים לאסור ל  

 סום את הפתחים והחריצים המסופקים לאוורור ופיזור חום.ין לחא  

  בלבנות אין להשתמש . ייםאיכותטבעי פחם עץ גושי יש להשתמש רק ב ,בפחםבעת שימוש

  אחר שאינו מצוין במפורש.אמצעי או כל תבערה  קים, מאיציידלנוזלים לבה,  אבני, פחם

 או המדף מהסףרים את התנור הלין א . 

 

 

  



 

 

 אזהרות בטיחות 

 

 יש לקרוא את ההוראות לפני ההתקנה של המכשיר או השימוש בו. 

 יש לקרוא מדריך זה בשלמותו לפני שאתם מתקינים את התנור. 

צרו קשר עם רשויות הבנייה או כיבוי האש המקומיות באזורכם בנוגע להגבלות ופיקוח התקנה באזור 

 שלכם. 

 

: אין לאחסן או להשתמש בגז או בכל מאייד או נוזל דליק אחר בקרבת המכשיר למען בטיחותכם

וסף, יש תמיד לשמור שאין בשטח שמתחת וסביב מכשיר זה חומרים הזה או כל מכשיר אחר. בנ

 דליקים. 

 

אזהרה: פעולות התקנה, התאמה, שינוי, שירות או תחזוקה שגויים עלולים לגרום נזק לרכוש, 

 לפציעה או למוות.

 

 

 אזהרות בטיחות

  לגרסת הגז בלבד

 

 או לנזק לרכוש. ,לגרום לשרפה או לפיצוץ ולגרום לפציעה או למוות הדליפת גז עלול

 במידה ואתם מריחים ריח של גז: 

  את הגז. וכב .1

 או להבות. כל אש  וכב .2

  את דלת התנור. ופתח .3

 גז.תחום העם איש מקצוע מורשה ב צוהתייע .4

ערכת לגז טבעי ולהיפך באמצעות ( LPG)! ניתן להמיר את תנור הגז מגפ"מ כםלבתשומת ל

מוסמך איש מקצוע ל ותפנלעקוב אחר ההוראות המצורפות או יש ל. םההמרה המסופקת לתנורי

 .בתחום הגז ומורשה

 כאשר לא משתמשים בתנור.  סגור את שסתום אספקת הגזיש לאזהרה: 

 .בלוני גז שאינם בשימושליד התנור אזהרה: אין לאחסן 

 

 אחריות 



באיטליה ובאירופה. המומלצותתואמים באופן מלא לתקנות  טאבוני הפיצה

תחזוקה טובה ושימוש נכון יכולים ייצור;  פגמיליקויים ו( כנגד 2למשך שנתיים )היא התנור אחריות 

 מעמד למשך זמן ארוך יותר. חזיק ישהתנור הבטיח ל

. אי נלוות בכל תביעת אחריותועליות טכנ הרכבהעלויות משלוח ב מחויבהלקוח 

 רכישה שלכם האו חשבונית את קבלת יש לשמור 

 זיהוי המוצר על גבי תוויתמספר הסידורי לתחת כתבו כאן מ

_______________________________________________________________

במקרים הבאים: האחריות אינה חלה 

  כמתואר במדריך זה.התקנה של התנור או השימוש בו אינו נעשה כראוי הבמקרה בו 

 בכל דרך שהיא.יזוק במכוון שאו שלא במכוון התנור נקרה בו במ 

  הציוד מתוחזק בצורה לא נכונה או לא מספקת. בעיות מבער הנובעות מפסולת או בו במקרה

  המבער לא יכוסו באחריות.פתח אפר ב

 מועד , והוא כבר לא נמצא במצב שזוהה באשהיסיבה כל נור, מתבמקרה בו נעשה שינוי ב

  משלוח המוצר.

  אש איצי שתמש במהמוצרים המומלצים. אין להנעשה שימוש במוצרים שאינם במקרה בו

  נוזליים למנגלים, כימיקלים אחרים או מוצרים המכילים דלק נוזלי.

 ץ לתנור. נזק הוא כתוצאה משימוש בכימיקלים בתוך או מחובמקרה בו ה

 רגיל של המבער, המדחום, ההצתה, האלקטרודות, כבל ההצתה, צינור הגז ואבנים  בלאי

  .חסינות אש

  נזק שנגרם על ידי חריגה ממגבלת הטמפרטורה של°C 500 .

 היצרןמיוצרים או מאושרים על ידי המתוקנים אינם חלופיים הרכיבים האחריות בטלה אם ה. 

  השימוש שאינם פונקציונליים ודקורטיביים שאינם משפיעים על נזק לחלקים במקרה בו יש

  .צבעשינויי ו, סדקים הרגיל בתנור, כולל שריטות

אחריות זו אינה מכסה שריטות, שקעים, גימורי צבע, קורוזיה (חלודה) או כל שינוי צבע הנגרם על 
ידי חום, חומרי ניקוי שוחקים ו/או כימיים

אנו ממליצים על שימוש בלעדי בחלקי חילוף המומלצים על ידי היצרן.

•



 

 

 מיקום התנור 

 

 C° -יע לטמפרטורות גבוהות של מעל להדפנות החיצוניים של התנור עשויים להג 

50 . 

 יש לשמור כל חומר דליק במרחק של לפחות מטר אחד מהתנור.

 

 

ח את התנור יהניש לבעת השימוש, זהירות! 

במרחק בטוח מחומרים דליקים או מחומרים 

 חום.נזק מהעלולים להי

 

יש להניח את התנור במקום שמוגן  –זהירות 

 מפני רוח או משבים חזקים.

 

 

זהירות! יש למקם את התנור על גבי משטח 

שטוח ויציב על מנת למנוע תזוזה בזמן 

 השימוש. 

 ס"מ לכל הפחות מהקירות ומכל ציוד אחר.  20זהירות: יש למקם את התנור במרחק של 

 

גלגלים נעילת או שולחנות עם  שולחנות מקובעיםעל גבי  יש למקםהעליונים ם תנוריאת דגמי ה

, התאימו את צורךה במידתה. מתאימעומס בעלי קיבולת נשיאת אחרים אש  או משטחים חסיני

 התומך.יישר את המשטח הרגליים כדי ל

 

 

 

  



 

 

 

 

 חיבור

  לדגמי גפ"מ בלבד

 

 התנור שלכם מגיע מהמפעל מותאם לגפ"מ.

 גפ"מ אינו מסופק עם התנור.  בלון

 

 

 

 התנור שלכם מגיע מהמפעל מותאם לגז טבעי. 

 גפ"מ אינו מסופק עם התנור. בלון

 

 

 ל בהתאם להמלצות הבאות לשימוש נכון בבלון הגז.ופעיש לאזהרות: 

 בלבד. צפון אמריקהב - .המסופקים בווסת הלחץ ובצינור ,בערכת ההמרה והשתמש 

 ת.תקפובווסת לחץ ובצינור מתאימים בהתאם לתקנות ה והשתמש  

  הסביבה. התחתון שללהיאסף בחלק שוי אוויר. כל אובדן גפ"מ עכבד יותר מגפ"מ  

  זהירות בלוני גפ"מ בהגפ"מ במצב אנכי. יש לטפל ב בלוןתמיד להתקין, להעביר ולאחסן את יש

 ם. ולא להפיל

 מחפצים אחרים.המרוחק מאוורר  באזורממוקם  גזמיכל השוודא יש ל  

 ליד תנור הגז. יםאחסן בלון גז רזרביאין ל 

 הגפ"מ למקומות בהם הטמפרטורות יכולות להגיע לבלוני עביר את להאיר או ין להשא- °C 50 

  ימים חמים(.מהלך ברכב ב בלוןאיר את הין להש: אה)חם מדי לטיפול. לדוגמ

 מלאים. גם בה אתם מתייחסים לבלונים באותה תשומת לב  "ריקים"התייחס לבלוני גפ"מ יש ל

 , תמיד יכול להיות בהם עדיין גז. נוזליותר אין בבלון אם 

  בבלון.  מכיוון שעדיין יכול להיות לחץניתוק לפני הבלון שסתום לסגור את תמיד יש 

 בדוק תמיד את כל חיבורי הגז לפני השימוש בתנור.יש ל 

 צינור הגז המתאימה לסרט ד להשתמש ביהקפיש ל- PTFE .לכל חיבורי הברגה  

 אותו. אתם מנתקיםלפני שבלון סגור תמיד את שסתום היש ל. בלוןלחץ שנותר ב  

 .מומלץ לבדוק את כל חיבורי הגז לפני השימוש בתנור  

 חייבת להתבצע הרחק  הבלוןהגפ"מ או הווסת סגור. החלפת בלון וודא כי השסתום על יש ל

  צתה.ממקורות חום וה

  שנים. 2-3רצוי להחליף את צינור הגז כל  



 

 

 השתמש רק בבלוני גפ"מ.יש ל  

 סובב את הצינור.אין ל  

  צינור סימנים, סדקים, שחיקה או חתכים. אם הצינור ניזוק בבדוק כי אין יש ללפני כל שימוש

 שתמש בתנור.ין להה כלשהי, אבצור

 

 

 

  



 

 

 חיבור 

 לדגמי גפ"מ בלבד 

 

 12אנא עיינו בעמוד לחיבור במדינות צפון אמריקה 

 

 חברו את בלון הגפ"מ 

 )לתנורי גפ"מ בלבד( 

 חברו את הצינור הגמיש לחלק האחורי של התנור. 

 ווסת לחץ: 

  :זרימת גז 

10 kg/h  

  :לחץ יציאה 

butane G30: 28 - 30 mbar   

propane G31: 30 - 37 mbar 

 צינור גמיש: 

 ס"מ(  1.3אינץ' )½ קוטר 

 מ'  1.5אורך 

 ק"ג  30בלון: כמעט 

 ווסת לחץ, צינור גמיש, ובלון אינם מסופקים עם התנור. 

 

 

 

 

 

 חיבור 



 

 

 לדגמי גז טבעי בלבד 

 

 

  10עבור מדינות צפון אמריקה יש לעיין בעמוד 

 

 אספקת גז טבעי 

 

 את הצינור הגמיש לחלק האחורי של התנור.  וחבר -

' או צינור נחושת שווה Ø 1/2"אספקת הגז הטבעי חייבת להיות מועברת באמצעות צינור מגולוון  -

 כניסת המבער. פתחערך, הממוקם ב

 . מתאיםמיושר למעלה האת שסתום כיבוי הגז במצב  ינוהתק -

 

 .כםל לפי העצות שלנו לשימוש נכון בתנור שלופעיש ל! כםתשומת לבל

 בור הגז לפני השימוש בתנור.אנו ממליצים לבדוק את חי -

  וודא שברז הגז סגור כאשר לא משתמשים בתנור ובמהלך פעולות תחזוקה או ניקוי.יש ל -

  סובב את צינור הגז.ין לשנים. א 2-3ף את צינור הגז כל יהחליש ל -

. בלאי אחרסדקים, חתכים או כל סימן בחיפוש אחר בדוק את הצינור יש ללפני השימוש בתנור,  -

 תמש בתנור.ין להשהצינור ניזוק, אידה ובמ

  



 

 

 

 

 למדינות צפון אמריקה בלבד 

 

 חיבור גז והתקנה 

 תנור זה מגיע מהמפעל מוכן לחיבורי גז טבעי 

 

 

 

 ערכת חיבור: 

A –  ווסת מתחבר לתנור 

B –  מתאםNPT – BSPP 

1C –  צינור גז לתנור 

2C –  צינור גז לאספקת הגז 

D –  צנרת אספקת גז 

 

 



 

 

 

 

 (. A(, ולאחר מכן הווסת )1C( על יציאת הגז )Bהרכיבו את המתאם )

 

 

 (2C( לצינור הגז )Dחברו א אספקת הגז )

 

 

 זהירות 

 התייחסו לכיוון המצויין על ידי חץ לחיבור הווסת. 

  



 

 

 

 

 למדינות צפון אמריקה בלבד 

 חיבור לבלון הגז 

 

 

 ערכת חיבור 

A –  חיבור ווסת לתנור 

E – " 1/2התאמת גז זכר (3/8” OD Flare x 1/2” MIP - Tapped 3/8” FIP) 

1F –  חיבור צינור גפ"מ לתנור 

2F –  .חיבור ווסת / צינור גפ"מ לבלון הגז 

 

 ( לתנור. Aחברו את הווסת )

 3/8” OD Flare x -( E) 1/2( בשימוש במתאם גז זכר "Aלווסת )( 1F) הפרופאן צינורחברו את 

1/2” MIP - Tapped 3/8” FIP . 

 חברו את הווסת / צינור הפרופאן לבלון הגז פרופאן.

 צינור במידת הצורךאיטום גז או חוט השתמשו בסרט אוטם * 



 

 

 

 

 המרת התנור שלכם 

 

 התחילו על ידי המרת הווסת לגפ"מ 

- 1 –  

 (Hאספקת גז טבעי )

 

- 2 –  

פתחו את ההברגה של המכסה כדי לקבל גישה 

 הווסת.למתאם 

 

- 3 –  

מתאם הפלסטיק צריך להיות מסובב הפוך 

 בהינתן סוג אספקת הגז.

 

4 . 

  

 התקנת גז טבעי  גפ"מ התקנת 

 

- 5 –  

 התאימו מחדש את המכסה.

  



 

 

 

 

 המרה 

  מתאן  –גפ"מ 

 

 השתמשו רק ברכיבים ובחלקים המסופקים עם ערכת ההמרה. 

 

על ידי אנשי מקצוע מורשים כאשר התנור קר  תצעובמ תיוחייבת לה שלהלןההמרה אזהרה: 

 לחלוטין.

 התקנה, התאמה, שינוי לא נכונים עלולים לגרום לנזק לרכוש או לפציעה.

 

 

 . פירוק ערכת הגז 1

את ערכת הגז בהתאם להוראות  וריהס

 בסעיף המתאים במדריך.

 

 הראשית הצינוריתהחלפת . 2

ת וציאו א( והa) ההתקנהאת בורג  ושחרר

את  ו. שחררהצינורית( המכסה את b) וחיתלה

( d( לבורג המחזיק )eהראשית ) הצינורית

את  החליפומ"מ.  11באמצעות מפתח ברגים 

 וגיהזרבובית לפתח המסופק בערכה והבר

 (.dאותה חזרה למחזיק )

את מחזיק  אבטחובמהלך פעולות אלה, 

 .היטב כך שלא יסתובב( d) הצינורית

 

 .צינורית הפיילוטהחלפת  3.1

( של צינור h)התקנה את בורג ה ושחרר

 פיילוט הבהיר.ה

 



 

 

 

3.2 

 .מהתושבת( iאת הצינור ) וריהס

 

 

3.3 

( מהתמיכה j)צינורית הפיילוט את  וריהס

אותה ברכיב  חליפו( והoדמוית החרוט )

את מחדש  והרזרבי המצורף לערכה. הרכיב

 פוך.ההאותם שלבים בסדר בהתאם להכל 

 

לאחר ההמרה, התקינו את התווית החדשה למוצר ובדקו שגודל הצינורית תואם לזה המוצג על 

 גבי התווית. 

 

 

 

  



 

 

 שימוש בתנור 

 לדגם העץ בלבד 

 

 אזהרה: יש לעקוב אחר ההוראות לפני הפעלת התנור. 

  התנור.על מנת להדליק את אין להשתמש בנוזלים דליקים או בדלקים אחרים  -

 נשמר. וודא כי אין חומרים דליקים ליד התנור וכי מרחק הבטיחות המינימלי ל יש -

 

 הדלקה 

הכינו ערימת עץ קטנה במרכז התנור  - 1שלב 

  עם חתיכות עץ יבש קטנות.

היטב, הוסיפו שני  נדלקכאשר העץ  - 2שלב 

בולי עץ גדולים יותר והעבירו את האש לצד 

  אחד.

פה, ירצ שריפהלאחר מספר דקות של  - 3שלב 

 -תגיע לטמפרטורה המוגזמת, שתהיה מבלי 

°C 400פיח כהה. זה הרגע ה עד לקבלת ריע, ב

 שבו התנור מוכן לשימוש.

 

 

 כיבוי 

 .לכיבוי התנור, סגרו את דלת התנור והמתינו להיווצרות אפר 

 את האפר לתוך  להוציאדקות, ניתן  60ה והתנור הושבת לחלוטין למשך תכאשר האש כב

 פח אפר מתכת בטוח.

 או ליד צמחים או עצים.רצפת הדק על האדמה, הפטיו, חם ניח גחלים חמות או אפר אין לה 

 

 סוגים שונים של עץ

 .להבערהויבשות מאוד  קטנותהשתמשו בחתיכות עץ  -

 אסורים בהחלט. ץשיירי ע, אורן, שרף או מעובדיםעצים  -

של כמות ב והוא עלול להתנפץעץ רטוב או לח ייתכן ויהיה קשה להתחיל בעזרת  -

ביצועים לא יגיע לחום הגבוה וליפיק הרבה עשן ואפר וגדולה. הוא מים הה

 המיטביים. 

 



 

 

 :כםבטיחותמען ל

 ממגבלת הטמפרטורה של ואל תחרג °C 500  

 דלוקה האשכאשר את התנור ללא השגחה  ואל תשאיר. 

  זמן כמויות קטנות של עצי הסקה במרווחי תזרקוקבועה, על מנת לשמור על טמפרטורה 

למנוע עלייה מסוכנת בטמפרטורה או להבות על מנת להוסיף בולי עץ  כוקבועים; אל תמשי

 עלולות לפגוע באנשים או ברכוש.ומהתנור היוצאות 

 

  



 

 

 

 

 שימוש בתנור

  לדגם הגז בלבד

 

 אזהרה: יש לעקוב אחר ההוראות לפני הפעלת התנור. 

  את התנור. פעילודליפות גז בכל חיבורי הגז לפני שתבדקו הימצאות 

 תקנית.גז צנרת ב והשתמש  

 במרחק בטוח מדלת ף שלכם גוהפנים והעל  ומעל התנור בעת ההדלקה. שמר אין להישען

 התנור.

  פתוחה.בעת הדלקת התנור, דלת התנור חייבת להיות 

 גפ"מבלון הבקרת המבער חייב להיות במצב כבוי לפני הפעלת שסתום  לחצן. 

 .אין להזיז את התנור בזמן השימוש בו 

 

 

אותו  והמבער וסובב לחצןעל  לחצו - 1שלב 

סמל הכוכב בלוח עבר נגד כיוון השעון ל

 . פיילוטלהצית את להבת ה על מנתהבקרה, 

 

תוך שמירה שלחצן המבער לחוץ  – 2שלב 

על הצתה לחצן הבו זמנית על  צופנימה, לח

 .פיילוטלהדליק את להבת ה מנת

בפעם הראשונה  הפיילוטהערה: הדלקת להבת 

דרוש מספר או לאחר שהתקררה עשויה ל

התאזרו ניסיונות בגלל אוויר בקו האספקה. 

 .בסבלנות

 

נדלקת כראוי,  הפיילוטלאחר שלהבת  - 3שלב 

להבה קטנה בתוך התנור )בפינה  וראת

לשחרר את  ו אזהשמאלית האחורית(. תוכל

לחצן לשמור על  כםההצתה, אך יהיה עלילחצן 

שניות. זה  15למשך הלחוץ פנימה המבער 

יבטיח שהצמד התרמי חם מספיק כדי לאפשר 

 להישאר דולקת. טפיילוהבת הלל

 



 

 

אותו  והמבער וסובב לחצןאת  ושחרר - 4שלב 

סמל הלהבה הכפולה עבר נגד כיוון השעון ל

הגדול יותר בלוח הבקרה. מבער התנור עכשיו 

בחימום מראש ותוכלו להתחיל  הגבוהבהגדרה 

 .רהתנו של

 

 

 למען בטיחותכם: 

  את הדלת כאשר התנור דולק עם הלהבה במצב המקסימלי. תסגרואל 

  שלממגבלת הטמפרטורה  תחרגואל °C 500. 

  השימוש בתנור. בזמןאת צינור הגז או אביזרים אחרים אסור לנתק 

 

 

 

 

  



 

 

 הדלקת התנור 

 

 לפיצה נפוליטנה  1.1

ברצפת התנור מתמשכת מאוד חמה )גבוהה מאד ופיצה זקוקה גם ללהבה וגם לטמפרטורה 

 כיפה(.וב

 כם: עץ יבשות קטנות כדי להדליק את האש ולשלוט בלהבה ובטמפרטורה של בפיסות והשתמש

 

 

להוסיף עץ לפי  המשיכו. 3

הצורך )חתיכה אחת או שתיים( 

טמפרטורה הכדי לשמור על 

 .C 400° סביב

הוצתה לאחר שהאש . 2

לצד והבערה יציבה, העבירו 

כלי שמאל בעזרת כלי עץ או 

 .הפיצהלהפיכת 

את האש עם  הדליקו. 1

פיסות עץ קטנות במרכז 

 רצפת התנור.

. 

 

 

 לגריל  1.2

כדי נמוכה יותר להבה בבגחלים רבים יותר כדי לקבל את טעם העשן בתנור ו שימושעושה הצלייה 

לשלוט ( יכולות לסייע חום ותפחם )לא לבנגושי למנוע צריבה. פיסות עץ גדולות יותר או 

 בטמפרטורה. 

 



 

 

, C 180° סביב תייצבתתנור ב הטמפרטורהמתינו שה. 2

גיע לטמפרטורות גבוהות יותר . ניתן להגרילטמפרטורה טובה ל

 לצריבה.בעזרת להבה גדולה יותר 

 בעזרתאת האש  הדליקו. 1

פיסות עץ קטנות במרכז 

רצפת התנור. הוסיפו 

חתיכות עץ גדולות יותר או 

שהלהבה ודאו ופחם גושי 

ברצונכם נמוכה אלא אם כן 

 לקבל צריבה.

 

 לאפייה / מגש  1.3

ולהעלות טמפרטורה תוך זמן קצר ולהחזיק בטמפרטורה  תנורי פלדת אל חלד מתוכננים להידלק

 למשכי זמן ארוכים. 

 

 

 C° -התנור מגיע לכאשר . 3

מרצפת  1/3ולפחות  180

הבישול מלאה בגחלים הכניסו 

את המגש או את הלחם וסגרו 

במידה את הדלת. 

 וסי, הכנוהטמפרטורה יורדת

 פחםגוש פיסת עץ קטנה או 

, עולהרטורה , אם הטמפקטן

 . (2חלק דלת )את המעט  פתחו

פיסות עץ גדולות  הוסיפו. 2

ו שישנה וודא. פחםגושי יותר או 

את  וייצבגחלת ללא להבה. 

או  C 180° התנור סביב

 טמפרטורת האפייה הרצויהב

 .לכם

 בעזרתאת האש  הדליקו. 1

פיסות עץ קטנות במרכז 

 רצפת התנור.

 

 

 

 

 



 

 

 עשן

 ניהול העשן 2.1

מאכלים מסוימים ועבור  רגיל אך הוא יכול להיות יותר מדיי עבורעשן עבור ברביקיו ייתכן ותרצו ב

 מבחינת הנראות ו/או הריח. טעם וגם מבחינת הגם  - יםמארח םהאנשים שאת

 עשן(עלה לא נשרף טוב ומ לחבעץ יבש )עץ  והשתמש .1

 דולקת באופן יציב נסו לשמור על הלהבה  .2

הניחו פיסת  איצים ולאחר מכןו פיסת נייר קטנה או מהכניס ,אם יש לכם גחלת )ללא להבה( .3

  עץפיסת הגחלת והלאוויר להיכנס בין השאיר מקום עץ קטנה, שימו לב ל

 נוצר יותר אוויר נכנס, פחות עשן  -בדלת  ולהימנע מהעשן אל תשתמשעל מנת  .4

 - יצא בכיוון הרחוק מהאזור בו אתם מארחיםאת התנור בצורה אסטרטגית כך שהעשן מקמו  .5

 מיוחד. יכולה להשפיע על העשן, במיוחד ביום קריר בגם הרוח 

 

 את העשן רוצים 2.2

 לאנשים שרוצים לבשל עם עשן אנו מציעים:

 נסו לסגור את הדלת כשהלהבה דולקת .1

 פחם גושי עץ גדולות או ב בפיסות והשתמש .2

ות פיסב ת הלהבה כדי לייצר גחלת )ואז השתמשו בדלת או, הנמיכו אהלהבה גבוההבמידה ו .3

 עץ גדולות(

 רצויהשלבו קופסת מעשנים במילוי שבבי עץ ספוגים בטעם  .4

 

  



 

 

 השתמשו בדלת ובפיסות עץ קטנות על מנת לייצב 

 

 ייצוב הטמפרטורה  3.1

לבחור את הטמפרטורה הנכונה בהתאם למה  יםלאפשר למשתמש נדלק באמצעות עץ נועדתנור הה

ככל שיש יותר אך  ים,הגדול ביותר עבור המשתמש. ייצוב הטמפרטורה הוא האתגר כיניםמ םשה

 הטמפרטורהאת ב ייצלאלמנטים המיועדים לסייע  3ניסיון זה הופך להיות הרבה יותר קל. ישנם 

 

: בדקו ושלטו במרחק סיבוב. 3

על והגחלת בין האוכל והלהבה 

כם הארוחה שלמלמנוע  מנת

)הטמפרטורה הגבוהה להישרף 

או הכי קרוב ללהבה היא ביותר 

ת טכניקזה סיבוב  .גחלת(ל

 מפתח.

הדלק: פיסות עץ קטנות או . 2

פחם )ברגע שהטמפרטורה גוש 

עקבית ויציבה, הוסיפו פיסות 

על פחם עץ או גושי קטנות של 

לשמור על הטמפרטורה מנת 

הרצויה וכדי להימנע 

מטמפרטורות נמוכות מדי או 

של  יםפתאומייצירת פרצים 

 (.בוהות או להבותטמפרטורות ג

בדלת  ו)השתמש :הדלת. 1

כדי לשלוט בטמפרטורה 

יותר גדול הפנימית, פתח 

כדי לקרר וסגור יותר כדי 

דלת סגורה אותה(. גביר לה

את לגמרי תחניק ותכבה 

 .האש

 

 

 קירור התנור  3.3

, אך ללא C 500° -רטורות של מעל לעץ הוא מכונה שיכולה להגיע בקלות לטמפהפועל בעזרת תנור 

ברצפת התנור(.  םלבנינזק לשהם עלולים לגרום  שוםשתמש במים מאין לה)לעולם  כיבויאפשרות 

 אנו מציעים לבצע את שלוש הפעולות הבאות:

 



 

 

 

פני על  יםאת הגחל פזרו. 3

 .רצפת הבישול

בכלי עץ או הופך השתמש . 2

 העץפיצות כדי לשבור את 

 .האשולהקטין 

את דלת התנור  ופתח. 1

בהדרגה תוך שמירה על 

פתח הלהבה היוצאת דרך 

 והארובה, ככל שתוכל

כל ולפתוח יותר כך התנור י

 להתקרר יותר.

 

 העלאת הטמפרטורה  3.3

כיפה עם תנור בלהעלות את הטמפרטורה במהירות, מאפשרת עץ הוא מכונה שפועל בעזרת תנור ה

 לביצוע. הוקל הפשוט הפעולה, חלד-עשויה פלדת אל

 

 

ת עץ פיסו 2-3 וסיהכנ - C 300°עד  C 200° -מ

את הדלת פתוחה כדי לאפשר  וקטנות והשאיר

 .לאוויר להיכנס

עץ  פיסתהכניסו  - C 250°עד  C 150° -מ

את הדלת בצד חלקית קטנה וסגרו אחת 

 הנגדי של הלהבה.

 

 



 

 

 

את  ואת הדלת ובדק סגרו - C 50° -להעלות ב

 . הטמפרטורה

 פיסות 3-5הכניסו  - C 400°עד  C 200° -מ

עץ קטנות והשאירו את הדלת פתוחה כדי 

 . לאפשר לאוויר להיכנס

 

 

 

 

  



 

 

 עוצמת הלהבה, רצפת הבישול וטמפרטורה 

 

 

 הפיצה נפוליטנהכנת להבה ורצפת בישול ל 4.1

במדחום לייזר למדידת הטמפרטורה  וחייבת להיות חזקה. השתמש הנפוליטנפיצה  להכנתהלהבה 

. הלהבה C 370° להיות בערך הרצפת התנור צריכתית ושל הסביבה טמפרטורהשל רצפת התנור. 

 העליון של תקרת הכיפה בתנור.להגיע לחלק צריכה 

 

 

 ופוקצ'ה רומנהלהבה לפיצה  4.2

להגיע קל . הנפוליטנ( זקוקה לטמפרטורה נמוכה יותר מפיצה נהצ'ה )המכונה גם פיצה רומהפוק

 .ת התנורכיפשמגיעה לנקודה הגבוהה ביותר של  הבה קטנה: אתם זקוקים לללטמפרטורה זו

 

 

 פיצה עמוקה / פיצה בסגנון דטרויט 4.3

מומלץ להשתמש תוספות ולקראסט עבה יותר. מספר רב יותר של פיצה במגש / תבנית מיועדת ל

או מגש כבד לשימוש מעורב. הקושי בבישול של פיצה מסוג זה חלד -פלדת אלברזל יצוק, בכלי עשוי 

. ולהיעזר בלהבה תחתית הפיצה: אנו מציעים לכסות את הפיצה בנייר אלומיניוםהעשייה של הוא 

חומה, תוכלו להסיר את נייר האלומיניום שדקות, בדקו את תחתית הפיצה: אם היא כמעט  10לאחר 

 ון. אפיית החלק העליולהשאיר את הפיצה ל



 

 

 

 

 בצק הפיצה( יותלחם קטן )שאר 4.4

 .פעמים רבות יש הרבה שאריות מכינים כדורי בצק רביםכאשר 

הכין תת אותם במתנה לאורחי המסיבה שלכם ולפשרות אחרת היא לאנו מציעים להקפיא אותם. א

ת עד שתשיגו חלקיאת הדלת  ויסת עץ קטנה, סגרהניחו פעבורם לפני שהם הולכים. אותם 

תנור. ניחו על רצפת ההשמן מעל ושימו הבצק, חו על מנת להאריך את . מתC 230°טמפרטורה של 

ו יודעים שהריח חנעד שיתקרר )אנפרסו אותו להיות מוכן. אל תכם אמור דקות הלחם של 15לאחר 

 (.מאד יפתה אתכם

 

  

 בצק הפיצה( יותלחם גדול )שאר 4.5

הרבה ם זקוקים לק"ג( את 1בצק פיצה, יחידות  4גדולה יותר )לפחות  כיכר לחם ברצונכם לאפותאם 

, ניתן להכניס C 200°תנור בטמפרטורה סביב ורצפת ה C 200° -כ היאטמפרטורה כאשר הגחלים. 

 את בצק הלחם.

 C° דקות. התנור אמור להתקרר עד 5-10לסגור את הדלת ולבדוק את הטמפרטורה כל מליצים אנו מ

 (.רק לאחר שיתקרראותו  וכחתת לאאחת והלחם צריך להיות מוכן )שעה תוך ב 160

 

  



 

 

 מתכון מיוחד להכנת בצק הפיצה המושלם 

 פיצות גדולות  4פיצות בינוניות או  5מתכון להכנת 

 

 

שמרי בירה )לא מיובשים(: . 3

 1 -הכמות תלויה במזג האוויר 

מדובר שעות אם  6-גרם ו

 24-גרם ו 3קיץ, תקופת הב

תקופת במדובר שעות אם 

 חורףה

גרם או מ"ל )אנו  630מים: . 2

להשתמש במים  ממליצים

 (איכותייםמינרליים 

את ק"ג )חפשו  1קמח: . 1

 Stagioniאיטלקי: "המותג ה

הם  ,"Caputo" או "5

המפורסמים ביותר בארצות 

 הברית(

 

 

 

. שמן: כף או יותר אם אתם 5 . דבש: כף 6

מעדיפים בצק רך יותר; אנו 

ממליצים על שצן איטלקי 

 בכבישה קרה

 גרם 30. מלח: 4

 

 הכנה

 

את מלח ולאחר מכן מוסיפים . 3

 החצי השני של הקמח

חלק לקבלת בצק ומערבבים עד 

חצי  לוקחיםלאחר מכן אתם . 2

עד ים ומערבבמכמות הקמח 

 קרם.לקבלת מרקם 

 תהכנסב יםמתחיל אתם. 1

כל המים החמים לקערה. 

את השמן,  קחולאחר מכן 



 

 

)הסוד להפוך אותו לחלק באמת 

 5הוא להשאיר אותו לנוח למשך 

את  לשיםדקות בזמן שאתם 

 .הבצק(

המיסו השמרים והדבש ו

 אותם יחד.

 

 

 

עוד ואז ו ממתינים עד שיתפח. 6

ליהנות! אנו כל מה שנשאר זה 

קמח מליצים להשתמש במ

 בצק.מולינה ללישת הס

חותכים אותו  מכןלאחר . 4

בסכין ומכינים כדורי בצק 

גרם כל  300 - 250)בסביבות 

 אחד(.

עד שהבצק תפח  נומתיה. 5

המקורי גודלו מ 2-3פי 

)אנחנו תמיד בוחרים את 

המקום הכי קר בבית במהלך 

הקיץ; אם ממש חם אפשר 

 להכניס אותו למקרר(.

 

 

 

 

  



 

 

 תחזוקה רגילה 

 

 

  C 500° תא הבעירה פירוליזהניקוי . 1

האש עצמה באמצעות תהליך הנקרא "פירוליזה" )פירו "אש" + פירו בעזרת  ניתן לנקות את תנור 

עץ ויש לו פונקציה של ניקוי תרמי המסלק התפחמות ה"מפריד"(. זהו אחד התהליכים המעורבים ב

מר על ידי חומרים אורגניים ממוצרים או מרכיבי ייצור. במהלך תהליך הניקוי התרמי, חומר אורגני מו

פירוליזה וחמצון לתרכובות אורגניות נדיפות, פחמימנים וגז מוגז. אלמנטים אנאורגניים נשארים. כדי 

 דקות. 2-3למשך  C 500° לנקות את התנור בפירוליזה אנו ממליצים לשמור על הטמפרטורה על

 

 

 התנור רצפת  ניקוי. 2

 ואת האפר )השתמשהוציא יתקרר ואז ללהמתין שהתנור , עליכם פירוליזהשלמת תהליך הלאחר ה

לרוקן ניתן שהאפר קר  100% -ב יםבטוחם אתר שאהאפר המשומש(. כאיסוף תמיד בפח עמיד ל

רצפת נקבי האפר משאוב את , תוכל גם לולהשתמש באפר כדשן לעצים. אם תרצו או שניתן אות

 .שואב חיצוניבאמצעות תנור ה

 



 

 

 

 התנור בחוץ ניקוי. 3

בנויים לעמוד בסביבות רבות, כולל מלח ים, אך  פלדת אל חלד עם ציפוי, הםמוצרי  304בדומה לכל 
מטלית רכה ותמיסה של מים וסבון או להשתמש נקות בעזרת . יש לתטיפול ותחזוקה שוטפדרשו י

 ספוגעם נוזל סבון כלים. בעזרת הצד המחוספס של  50/50בתערובת תמיסת ניקוי של סודה לשתייה 
 במים נקיים.כיוון פלדת האל חלד ושטפו עם הניקוי, שפשפו 

 

 תחזוקה תקופתית 

 

 ניקוי פלדת האל חלד . 1

פלדת לנקות את  על מנתבפנים.  441 -בחוץ ו 304איכותית  חלד-פלדת אלמיוצרים עם  התנורים

גבי לקרוא את ההוראות על  ודי. הקפ(inox) להשתמש במנקה אינוקסמליצים אנו מ חלד-האל

 המוצר.

 

 

 חלד -פלדת האלעל  הגנה. 2

שמן )יש אנשים בוזלין או בולהשתמש מליצים , אנו מחלד-פלדת האלכדי להגן טוב יותר על 

 .(ותתינוקשמן לשמשתמשים בשמן זית או 



 

 

 

 

 התנור כיסוי. 3

 .כםלהשתמש בכיסויי  כדי להגן על התנור של ואל תשכח

 

 

 שנים 2-3כל 

 ת חלודהונקוד ניקוי. 1

 ,מלח יםקירבה ללחות, כאשר ישנה אך במקרים מסוימים ) ,חלודההינה עמידה ל חלד-פלדת אל

חלד -החזיר את פלדת האללהשתמש במסיר חלודה כדי לתוכלו ( עשויים להופיע כתמי חלודה. ד'וכ

 שלכם למצב מושלם. 

 

 

 

 

 

 בלבדהעץ  לדגמי

 ניקוי 

  כאשר האש כבתה והתנור עדיין חם מספיק, אספו את האפר שנותר מהבישול הקודם

 בעזרת מברשת עשויה מתכת ויעה. 



 

 

 

 בלבד הגז לדגמי

 תחזוקה 

  בישול.העל ידי שאיבה זהירה של שאריות באופן תקופתי יש לנקות את מבער הגז 

 מבער.גרום נזק לבעת ניקוי שסתומים ומבערים, יש להקפיד לא ל  

 בער בעזרת מברשת.משאריות מה וריהס  

  פתחים(.את נקבי המבער אין להגדיל( 

 

 ת גזפירוק ערכ

 -  בישול.העל ידי שאיבה זהירה של שאריות באופן תקופתי יש לנקות את מבער הגז 

 מבער.גרום נזק לבעת ניקוי שסתומים ומבערים, יש להקפיד לא ל  

 הליך בהוראות תהמבער מהתנור על ידי ביצוע ההניקוי יש צורך להוציא את ביצוע פעולת פני ל

 הרכבה.ה

 

 אחסון התנור

 של בלון הגז.משתמשים בתנור הגז, סגרו את שסתום האספקה  כאשר אינכם 

  ,נתק את אספקת הגז. יש להשאיר את בלון הגז בחוץ יש לאם תנור הגז ממוקם בחלל סגור

  באזור מאוורר היטב.

 מאוורר הבלון בחוץ באזור הגז, הציבו את כל המכשיר ומתנור בלון אינו מנותק במקרה שה

  היטב.

 הישג ידם של ילדים. אסור לאחסןהרחק מיש לאחסן את בלוני הגז בחוץ באזור מאוורר היטב ו 

 . חלל סגור אחרתוך כל מוסך או בתוך מבנה, שאינם בשימוש בבלונים 

 

 

 

 פתרון בעיות 

 

 מנת לקבל סיועעם שירות הלוקחות שלנו על צרו עימנו קשר 

 

 דגמי העץ 



 

 

נותרו בדקו שהעץ אינו לח מדי והגחלים לא  - התנור מפיק עשן 

 .מבלי לעלות באש

להבות הדרגתיות אך אש הוצתה בשה ווודא -

 יציבות, על מנת למנוע בעירה לא שלמה.

את  ותנור מותקן בתוך הבית, בדקבמידה וה -

 כניסת האוויר בחדר.פתחי ארובה וכל פתח ה

 מומלץ לסגור את דלת התנור. -

של התנור  ראחהשהאש נמצאת בצד  בדקו - התנור אינו מתחמם 

 .תחולא ליד הפ

משך גבוהות לאש עם להבות הדליקו את ה -

 דקות. 20

 העץ מעל הגחלת.אל תעמיסו את  -

 אש.תוך ההעץ בהדרגה ליפו את פיסות הוס -

 תנור.חדרו לתוך הבדקו שמים או לחות לא  - התנור מתקרר במהירות 

אתם מדליקים את התנור בפעם תכן שיי -

הראשונה או לאחר תקופה ארוכה בה לא נעשה 

 .בו שימוש

הדלקת אש פתאומית ולזמן קצר מ והימנע -

 מחממת את תחתית התנור.אשר אינה 

הדלקת אש בלהבות גדולות מדיי מ והימנע - הלהבות מגיחות מהפתח או מכסה הארובה 

ות חאת הלהבות המגין מיידי והרטיבו באופ

 התנורפתח  מעלשארת הדלת מהתנור על ידי ה

 ס"מ. 3או  2עם רווח של 

 שהתנור נמצא בטמפרטורה הנכונה. ווודא - התנור לא מבשל באופן הרצוי לכם 

שהתנור שומר על הטמפרטורה הרצויה  וודא -

 י לכווןהשתמש במונה כד למשך זמן הבישול;

להבה: פתחו וסגרו אותו וה את עוצמת החום

את הטמפרטורה גביר או להנמיך כדי לה

 הצורך. בהתאם

 

 



 

 

  הגזדגמי 

 בתוך התנור.ו שלא הצטברו מים או לחות וודא - התנור מתקרר מהר מדיי  

תנור בפעם הראשונה או לאחר הדלקת ה -

 .בה לא נעשה בו שימוש תקופה ארוכה

ה מבחינת משך אש חזקה אך קצרכינו אל ת -

  שלא תחמם את התנור ביסודיות.הזמן 

 את הדלת. ורשהמבער פועל וסג וודאו -

 שהתנור נמצא בטמפרטורה הנכונה. ווודא - התנור לא מבשל באופן הרצוי לכם 

גבוהות למשך ולהבות עזות הדליקו בעזרת  -

 דקות. 10

התנור שומר על הטמפרטורה הרצויה ש וודאו -

 השתמש בדלפק משך זמן הבישול;ב

את מכוון ואת עוצמת החום על מנת להתאים  -

או גביר את השיש כדי לה ורוסג והלהבה: פתח

 צורך.בהתאם לאת הטמפרטורה נמיך לה

 

 אינה אחראית לנימים, סדקים, סדקים צרים ברצפה שכן אלו מאפיינים של החומר. החברה 

 

  



 

 

 :FORNO ALLEGROדגשים לטאבוני 

  הברז מגיע בנפרד צריך לחבר אותו בגב של המבער.באריזה של המוצר 

 הברז מגיע עם אום, אשר נועד כדי שלא להבריג עד הסוף את הברז למבער.

 כריכות לפני הסוף ושמים את האום כדי שלא יסתובב יותר. 3עוצרים 

 הפעולה הזאת נועדה כדי שיהיה יותר חמצן בכניסה למבער.

  / נירוסטה וכל כמה הפעלות על מנת לעשות ניקוי ניקוי האבן יעשה ע"י מברשת פליז

ייסודי יותר, ניתן לקחת סקוץ' ומים ולשפשף את האבנים ולאחר מכן לעבור עם 

 סמרטוט לח ולנגב את כל השאריות.

 דקות כדי לייבש את האבנים. 5 -לאחר מכן אפשר להפעיל את הטאבון לכ 

 מך!חיבור המוצרים לנקודת גז ייעשה רק ע"י טכנאי גז מוס 

  30כל הטאבונים דורשים MB  במצב סטטי. 37בזמן עבודה , שזה אומר 

כל שאר הדגמים  K/h 2.5דורשים  PIZAIOLLOו  NONNO PEPPEמבחינת ספיקה 

K/H1.5. 

  מדחום הטאבון מחווה על הטמפרטורה בחלל ואין להסתמך על כך בהיבט ההכנסה

 של הבצק. אלא יש לקחת בחשבון את טמפרטורת האבן.

 מעלות. 300-350רטורת האבן המומלצת לתחילת עבודה היא טמפ

 *מומלץ להיעזר במדחום לייזר לטאבונים.

  לאחר שהטאבון הגיע לטמפרטורת היעד, לפני שלב הכנת הבצק לטאבון, יש להנמיך

 את עוצמת המבער לחצי או למינימום תלוי בחום הטאבון.

יישרף והחלק הטאבון עוד זאת על מנת להמנע ממצב שבו החלק העליון של האוכל 

 לא יהיה מוכן.

 בזמן השימוש בטאבון אין צורך להשתמש בדלת הקידמית, למעט המקריים הבאים:

  בניית חום הטאבון –בזמן חימום ראשוני 

 )בישול קדירה)בישול זמן ארוך על חום נמוך 

על מנת לא  –*במידה ועובדים עם עץ בטאבון אין לסגור בצורה הרמטית את המכסה הקדמי 

 לחנוק את זרימת החמצן.

 .יש אפשרות לשימוש בכל טאבון גז )למעט טאבונים ללא ארובה(, בעצים 

ניתן להדליק את המבער גז ולאחר מכן את העץ, וברגע שהעץ מספיק חם ניתן 

 להסיט אותו לצד השני של הטאבון.

 ( טאבונים מונחיםCOUNTER TOPיש להגביה מעט מהמשטח בעזרת רגליות )  ברזל

/ חתיכות שייש כדי ליצור חוצץ בין המשטח לטאבון עצמו ולא לגרום נזק למשטח 

 עליו הטאבון מונח.

 

 

 אזהרה:

 .אין לגעת בארובה/מכסה בזמן העבודה של הטאבון וכל עוד הוא חם 



 

 

  כל הדלקה של הטאבון יש ראשית להפעיל את המצת לפני פתיחת ברז הגז, זה על

 גז טרם ההצתה. מנת למנוע מצב של הצטברות

 לא לקבל כוויה  רבדגמים שחלקם החיצוני הוא נירוסטה, יש להקפיד יתרה להיזה

 מנגיעה בזמן עבודה בחלק החיצוני של הטאבון.

  בטאבון בו נעשה שימוש בעצים יש לשים לב כי העצים נכבו לחלוטין ולא לעזוב את

 הטאבון לבד ללא השגחה בסיום השימוש.

  



 

 

 ALFAוני לעבודה עם טאב שיםדג

  כל הדלקה ראשונית ובכלל יש להשאיר את הכפתור לחוץ למצב של "להבה" למשך

 שניות ורק לאחר מכן להתחיל ללחוץ על המצת. 30

  5לאחר שה"פיילוט" בפנים דולק משאירים את היד לחוצה על הכפתור הדלקה לעוד 

 שניות ורק לאחר מכן אפשר להעביר את הכפתור למצב של מבער.

  צריכה להיות עם מכסה פתוח.כל הדלקה 

  מעלות ורק אז להתחיל  300-350יש לחמם את הטאבון לטמפ בה הרצפה נמצאת ב

 עבודה.

  בטאבונים שלALFA  ,אסור להשאיר את המבער עובד על מצב גבוה עם מכסה סגור

 כדי לא ליצור חום יתר. – אחרי סוף ה"סקאלה" במדחום ,דקות 10יותר מ 

 כל טאבוני הalfa   30דורשיםMB (37  על ספיקה של )4 – 2.5סטטי K/H  , מלבד

 1.5K/Hשיכול לעבוד גם עם ספיקה של  ONEדגם ה 

 

 

 

 

 

 נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת

Info@carmeldirect.com 

1700-700-642 

mailto:Info@carmeldirect.com



