
 
 
 
 

 BULL BBQשל חברת בול ברביקיו  פיצה תנור הדלקת הוראות
 

 : כםשלהפיצה  תנוראת  בהצלחה להדליק כדי הדרושים פריטיםה
  .כלשהו מסוג אשחומר להדלקת  
 .ס"מ 5.64-09.06ובעובי של מ ס" 27.54-69.06 של מרבי ךאורבקשיחים, קרשי עץ  
 מצת. 
  .חוםמגינה מ כפפה 

 

  כם:של התנוראת פיצת  להדליק איך
  .האש תיבת לימין או שמאלל נירוסטה"נושא הכלים של העץ" מ את וזיהז 
 .האש תיבתלבים קיר חסון העץ מקום א בין האשמדליק החומר ההניחו את  
  לפעול. לוותנו את החומר הדליק  תצהמ עם וקיהדל 
  .האש החומר להדלקת גבי על עץאת ה וחיהנ 
  .(להבה לא) לוחשות לגחלים הופךש עד שרףיתנו לעץ לה 
O חום שללני הבישול אבחממו את  

C607.76 ( מדחום באקדח להשתמשיש , 

 .(משוערתהטמפרטורה את ה כדי לאשר

 ! פיצה לבשל ניםמוכ אתם כעת 
 

 :פיצה לושילב דרושיםה כלים
  .'(וכו אפרמ אבנים לניקוי) נחושת זיפי כה, כוללתארו ידיתמברשת עם  
 .(ולהוציאה תנורל פיצהה להכנסת תמשמש) ארוכהפאלטה מחוררת עם ידית  
  .(האפייה בתנור בזמן פיצהה יכתלהפ משמש) ההפיכל ארוכה ידיתפאלטה עם  
 .(אבןה רטורתטמפ לבדיקת המשמש) אדום-אינפרא מדחום 

 

 :פיצה לבשל איך
O חום שלב להיות יםצריכ ני בישולאבה 

C 607.76 לותמע. 
 .'וכו אפרמה אבןה לניקוי ,ארוכה ידיתעם  מברשתב והשתמש 
  .בתנור הפיצה את למקם , כדיהארוכה הידית הפאלטה עם על קמח של גדולההשתמשו בכמות  
  (.השתמשו בפאלטה עם ידית ארוכה להפיכה) לאפייה באופן שווה משחימהשכ פיצהה את וסובב 
 .לגודלה בהתאם משתנה הזמן להפיכת הפיצה, 
 ! הנותו ארוכה ידית פאלטה מחוררת עם עם הוציאו את הפיצה 
 .מנירוסטה אחוריתה דלתה להחזיר למקום את, יש חזרה תנוראת טמפרטורת ה להביא כדי 
 !זהירותו בהשתמש! מהח מאוד הדלת ידיתדלת. ב לטפל, כדי חוםכפפת מגינה מב שמיש להשת 

 

 : י פיצהתנורלי לכל מפרט
 .L תנור פיצה גדולראש  - 66942# מספר פריט:
 .L תנור פיצה גדולעגלת  -# 66947 :מספר פריט

 ס"מ. X 69.06 ס"מ L  - 69.06גדולתנור פיצה תיבת אש של 
 ס"מ. 75.24 ס"מ, גובה: 55.097 ס"מ, רוחב: 57.547 עומק: -  Lגדולתנור פיצה של  ראש

 ס"מ,  55.097 ס"מ, רוחב: 57.547 עומק: - , מידות חיצוניות Lגדולתנור פיצה  עגלת
 .ק"ג 095.06, משקל: ס"מ 006.955 גובה:

 

 .XLבמיוחד  תנור פיצה גדול ראש -# 66929 :מספר פריט
 .XLבמיוחד  תנור פיצה גדולעגלת  -# 66924 :מספר פריט

 ס"מ. X 59.90 ס"מ XL  - 69.06במיוחד גדולתנור פיצה תיבת אש של 
 ס"מ. 75.24 ס"מ, גובה: 05.922 ס"מ, רוחב: 57.547 עומק: -  XLבמיוחד גדולתנור פיצה של  ראש

 ס"מ,  57.547 עומק: - , מידות חיצוניות XLבמיוחד גדולתנור פיצה  עגלת
 .ק"ג 065.67, משקל: ס"מ 006.955 ס"מ, גובה: 05.922 רוחב:

 
 


