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לקוחות נכבדים,

התנור  את  להפעיל  לכם  סייעו  אלה  הפעלה  שהוראות  מקווים  אנו 
של בוש ושהוא פועל לשביעות רצונכם. אם למרות מאמצינו להגיש 
לכם מוצר מושלם וללא ליקויים תתגלה תקלה כלשהי בפעולתו של 
התנור, אנא פנו בכל עת לאחת מתחנות השירות הרשומות להלן. 
מעבדות השירות והטכנאים המיומנים ישמחו להגיש לכם במהירות 

את כל העזרה הדרושה להחזרת התנור לפעולה תקינה.

בהצלחה!

ללא  שינויים  או  שיפורים  לבצע  הזכות  את  לעצמה  שומרת  החברה 
הודעה מוקדמת.

תחנות שירות ברחבי הארץ

08-9777222 טל:  שירות CSB, המלאכה 1, א.ת. צפוני, לוד  מרכז 
04-8477111 טל:  שירות CSB, שד' ההסתדרות 224, חיפה  חיפה והצפון 
08-9777200 טל:  שירות CSB, יאיר 18, באר-שבע  דרום 
08-6335311 טל:  שירות ששון, הבנאי 56, אילת   
08-6378616 טל:  שירות אקספרס, אזור התעשייה החדש, אילת   
02-6403000 טל:  אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים  ירושלים 
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אפייה
הערות

הערכים המצוינים בטבלה מתאימים למזון המוכנס לתנור קר. ■
פאי תפוחים: הניחו את תבניות האפייה הקפיציות בצבע כהה באלכסון זו לצד זו. ■

זמן אפייה בדקותטמפרטורה ב-C° סוג החימוםמפלסכלי בישול
2%180-16030-20תבנית רב-תכליתיתעוגיות חמאה וינאיות

23170-15030-20תבנית רב-תכליתית

2%170-15035-25תבנית רב-תכליתיתעוגות קטנות

23160-14035-25תבנית רב-תכליתית

1%180-17040-30תבנית קפיצית לעוגה על גבי מדף הרשתעוגת ספוג על בסיס מים חמים

2%190-17055-45תבנית רב-תכליתיתעוגות שמרים במגש אפייה

2 תבניות אפייה קפיציות בגודל 20 ס"מ +פאי תפוחים
תבנית רב-תכליתית

1%200-18090-70

צלייה בגריל
משך זמן הבישול הגדרות הגרילסוג החימוםמפלסאביזרים

בדקות
32-1)3מדף רשתקליית לחם*

מדף רשת +12 יחידות של המבורגר בקר**
תבנית רב-תכליתית

3
1

(330

חממו מראש במשך 5 דקות.  *
הפכו לאחר שחלפה מחצית מזמן הבישול.  **

אקרילאמיד במזון
אילו סוגים מזון מושפעים מכך?

אקרילאמיד נוצר בעיקר במוצרי דגנים ותפוחי אדמה במהלך הכנתם בחום 
גבוה מאוד, כגון תפוחי אדמה פריכים, טוגנים, קלי, לחמניות, לחם, מאפים 

עדינים (ביסקוויטים, לחם זנגוויל, עוגיות).

עצות להכנת מזון באופן שיצמצם את כמות האקרילאמיד הנוצרת
קצרו את זמני האפייה והבישול ככל האפשר. בשלו את המזון עד להזהבה, אך לא עד כדי השחמה כהה. כללי

חתיכות מזון גדולות ועבות מכילות פחות אקרילאמיד.
עד 200°C  בחימום עליון/תחתון או עד 180°C  במצב אוויר חם 3D. אפיית ביסקוויטים

עד 190°C  בחימום עליון/תחתון או עד 170°C  במצב אוויר חם 3D. חלבון ביצה וחלמון ביצה מפחיתים 
היווצרות של אקרילאמיד.

פזרו שכבה דקה ואחידה על פני מגש האפייה. מומלץ להניח לפחות 400 גרם טוגנים על גבי מגש אפייה כדי טוגנים אפויים
למנוע מן הטוגנים מלהתייבש.
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מאכלים מוכנים
הערות

יש לעיין בהוראות ההכנה שמצוינות על גבי האריזה. ■
הערכים המצוינים בטבלה מתאימים למזון המוכנס לתנור קר. ■

יש לסדר טוגנים, קרוקטים או רושטי תפוחי אדמה בצורה שטוחה ולא לערום  ■
אותם זה על גבי זה.

יש להפוך אצבעות דג, נגיסי עוף והמבורגר צמחוני לאחר שחלפה מחצית  ■
זמן הבישול.

יש להניח עוגת קרם על רצפת התנור ללא אביזרים, מפלס מספר 0. ■

סוג מפלסאביזריםמאכלים מוכנים
החימום

°C-משך זמן הבישול עוצמת המיקרוגל בוואטטמפרטורה ב
בדקות

1%230-210-25-20תבנית רב-תכליתיתפיצה עם בסיס דק

9025-15  ואט1%220-200תבנית רב-תכליתיתפיצה עם בסיס עבה

1%230-210-20-15תבנית רב-תכליתיתמיני פיצה

23190-180-20-15תבנית רב-תכליתיתבאגט פיצה

1%230-220-25-20תבנית רב-תכליתיתטוגנים

1%220-200-35-25תבנית רב-תכליתיתלביבות (קרוקטים)

2%220-200-35-25תבנית רב-תכליתיתרושטי, נגיסי תפוחי אדמה ממולאים

2%220-200-20-15מדף רשתלחמניות, באגט

2%210-190-25-20תבנית רב-תכליתית*כעכים, בצק

23150-140-15-12מדף רשתלחמניות או באגט אפויים באופן חלקי

18015-10  ואט24210-190תבנית רב-תכליתיתנגיסי דגים

36020-15  ואט24210-190תבנית רב-תכליתיתנגיסי עוף

18025-15  ואט24220-200תבנית רב-תכליתיתהמבורגר צמחוני

9025-20  ואט23220-200תבנית רב-תכליתיתשטרודל

18023-18  ואט2%210-200מדף רשתלזניה

* רפדו את התבנית הרב-תכליתית בנייר אפייה.
נייר האפייה צריך להיות עמיד בטמפרטורות אלה.

מנות שנבדקו
האיכות והתקינות של תנורי מיקרוגל משולבים נבדקו במוסדות בדיקה 

באמצעות המנות הבאות.
.EN 60350 (2009)-ו DIN 44547/IEC 60705  ,EN 60705 בהתאם לתקנים

הפשרה באמצעות המיקרוגל

הערההגדרת עוצמת המיקרוגל בוואט, זמן בישול בדקותסוג המאכל
הניחו כלי פיירקס חסין חום בגודל 22 ס"מ על מדף הרשת במפלס מספר 180 ואט, 5 דקות + 90 ואט, 10 - 15 דקותבשר

1. לאחר כ- 10 דקות הוציאו את הבשר המופשר.

בישול במיקרוגל

הערההגדרת עוצמת המיקרוגל בוואט, זמן בישול בדקותסוג המאכל
הניחו כלי פיירקס חסין חום על מדף הרשת במפלס מספר 360.1 ואט, 10 דקות + 180 ואט, 20 - 25 דקותרפרפת
הניחו כלי פיירקס חסין חום בגודל 22 ס"מ על מדף הרשת במפלס מספר 600.1 ואט, 8 - 10 דקותספוג

הניחו כלי פיירקס חסין חום על מדף הרשת במפלס מספר 600.1 ואט, 20 - 25 דקותקציץ בשר

בישול משולב מיקרוגל

הגדרת עוצמת המיקרוגל בוואט, סוג המאכל
זמן בישול בדקות

הערהטמפרטורה ב-C° סוג החימום

מאפה תפוחי אדמה 
מוקרם

הניחו כלי פיירקס חסין חום בגודל 22 ס"מ על מדף 6004190-170 ואט, 20 - 25 דקות
הרשת במפלס מספר 1.

הניחו כלי פיירקס חסין חום בגודל 22 ס"מ על מדף 180%200-180 ואט, 15 - 20 דקותעוגה
הרשת במפלס מספר 1.

הפכו כעבור 15 דקות.3604220-200 ואט, 30 - 35 דקותעוף*

* הכניסו את מדף הרשת אל מפלס מספר 2 ואת התבנית הרב-תכליתית אל מפלס מספר 1.
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דגים
הערות

לצלייה אטית, בשלו את הדג השלם בתנוחת השחייה שלו. ■לצלייה בגריל, הניחו דג שלם, כגון פורל, במרכז מדף הרשת. ■

סוג מפלסאביזריםדגים
החימום

הגדרות 
הגריל

עוצמת המיקרוגל 
בוואט

משך זמן הבישול בדקות

תבנית רב-תכליתית +דג שלם, כגון פורל, כ-300 גרם, צלוי
מדף רשת*

1
3

צד 1: 10 - 15 בקירוב-2)
צד 2: 8 - 12 בקירוב

תבנית רב-תכליתית +אומצות דג, כגון סלמון, 3 ס"מ עובי, צלויות
מדף רשת*

1
3

צד 1: 10 - 12 בקירוב-3)
צד 2: 8 - 12 בקירוב

תבנית רב-תכליתית +2 עד 3 דגים שלמים, 300 גרם כל אחד, צלויים
מדף רשת*

1
3

צד 1: 10 - 15 בקירוב-2)
צד 2: 10 - 15 בקירוב

כלי בישול מכוסה, מדף דג שלם, כ- 1 ק"ג, צלייה אטית
רשת

60015-10  ואט--1

כלי בישול מכוסה, מדף דג שלם, כ- 1.5 ק"ג, צלייה אטית
רשת

600 ואט--1
360 ואט

15-10
10-5

כלי בישול מכוסה, מדף דג שלם, כ- 2 ק"ג, צלייה אטית
רשת

600 ואט--1
360 ואט

20-15
15-10

פילה דג, כגון רוטברש, כ- 800 גרם, צלייה 
אטית

כלי בישול מכוסה, מדף 
רשת

60014-9  ואט--1

שמנו את מדף הרשת בשמן.  *

עצות לצלייה ולצלייה בגריל
כאשר אתם צולים נתחים קטנים, בחרו טמפרטורה גבוהה יותר וזמן בישול קצר יותר. כאשר אתם הטבלה אינה מכילה מידע על המשקל של נתח הבשר.

צולים נתחים גדולים יותר, בחרו טמפרטורה נמוכה יותר וזמן בישול ארוך יותר.
השתמשו במדחום לבשר (ניתן לרכוש בחנויות מתאימות) או בצעו "בדיקת כף". לחצו על הצלי כיצד ניתן לדעת שהצלי מוכן.

באמצעות הכף. אם הבשר מוצק, זהו סימן לכך שהוא מוכן. אם ניתן ללחוץ את הכף פנימה, יש לצלות 
אותו מעט יותר.

בפעם הבאה, השתמשו בכלי בישול קטן יותר או הוסיפו יותר נוזלים.הצלי נראה טוב, אך מיצי הבשר שרופים.
בפעם הבאה, בחרו בכלי בישול גדול יותר או השתמשו בפחות נוזלים.הצלי נראה טוב, אך מיצי הבשר צלולים ומימיים מדי.

פרסו את הבשר. הכינו את הרוטב בתבנית הצלייה והניחו את פרוסות הבשר ברוטב. סיימו לבשל את הצלי אינו עשוי מספיק.
הבשר באמצעות המיקרוגל בלבד.

מאפים, מאכלים מוקרמים, קלי עם תוספות
הערות

הערכים המצוינים בטבלה מתאימים למזון המוכנס לתנור קר. ■
השתמשו בכלי בישול גדולים ושטוחים עבור מאפים ומאכלים מוקרמים. מזון  ■

בכלים צרים ועמוקים דורש זמן אפייה ארוך יותר והוא משחים יותר בחלקו 
העליון.

הכניסו את המאפה לכלי בישול מתאים למיקרוגל והניחו את הכלי על מדף  ■
הרשת.

השאירו את המאפים והמאכלים המוקרמים בתנור למשך 5 דקות נוספות  ■
לאחר כיבויו.

לאפיית מאפים, תפוחי אדמה מוקרמים או לזניה השתמשו בכלי חסין חום  ■
בעומק 4 עד 5 ס"מ.

הניחו סופלה בכלים נפרדים או בכלי עמוק חסין חום. חממו מראש את תא  ■
התנור.

קלי עם תוספות: הניחו 4 פרוסות זו לצד זו במרכז התבנית הרב-תכליתית.  ■
פזרו 12 פרוסות באופן שווה בתבנית הרב-תכליתית.

מאפים, מאכלים מוקרמים, קלי 
עם תוספות

סוג מפלסאביזרים
החימום

 ,°C -טמפרטורה ב
הגדרות הגריל

עוצמת המיקרוגל 
בוואט

משך זמן 
הבישול בדקות

36035-25  ואט14160-140כלי בישול לא מכוסה, מדף רשתמאפה מתוק, כ- 1.5 ק"ג

13180-160-50-40כלי בישול לא מכוסה, מדף רשתסופלה

1%210-200-17-12מדף רשתסופלה בכלים אישיים

60030-20  ואט14160-140כלי בישול לא מכוסה, מדף רשתמאפה פסטה, כ- 1 ק"ג

60030-20  ואט2%200-180כלי בישול לא מכוסה, מדף רשתלזניה, כ- 2 ק"ג

תפוחי אדמה מוקרמים עשויים 
ממוצרים שלא בושלו, כ- 1.1 ק"ג

60025-20  ואט14190-170כלי בישול לא מכוסה, מדף רשת

3-13-8)2תבנית רב-תכליתיתקלי עם תוספות, 4 פרוסות

3-14-9)2תבנית רב-תכליתיתקלי עם תוספות, 12 פרוסות



27

שונות

הערות
הפכו את הנקניקיות לאחר שחלפו Z מזמן הבישול. ■לסיום, הניחו לקציץ הבשר למשך כ- 10 דקות נוספות. ■

סוג מפלסאביזריםשונות
החימום

 ,°C -טמפרטורה ב
הגדרות הגריל

משך זמן הבישול בדקותעוצמת המיקרוגל בוואט

כלי בישול לא מכוסה, מדף קציץ בשר, כ- 1 ק"ג בשר
רשת

600 ואט, 10 דקות +14190-170
180 ואט, 40 - 50 דקות

-

4 עד 6 נקניקיות לצלייה
כ- 150 גרם כל אחת

תבנית רב-תכליתית +
מדף רשת

1
3

צד 1: 10 - 15 בקירוב-3)
צד 2: 5 - 10 בקירוב

עופות

הערות
יש להכניס עופות שלמים, נתחי חזה עוף ותרנגולי הודו קטנים לתבנית  ■

כשהחזה כלפי מטה. הפכו לאחר שחלפו Z מזמן הבישול.

פרגית יש להכניס כשהחזה כלפי מטה. הפכו לאחר שחלפו Z מזמן הבישול  ■
וכוונו את עוצמת המיקרוגל ל- 180 ואט.

יש להכניס חצאי עופות וחלקי עוף כשהצד עם העור פונה מעלה. אין להפוך. ■

יש להפוך ברווז ואווז לאחר שחלף Y ו-Z מזמן הבישול. ■
יש להניח ברווז ואווז בתבנית כשהצד עם העור פונה מטה. הפכו לאחר  ■

מחצית זמן הבישול.
יש להפוך שוקי אווז לאחר שחלפה מחצית מזמן הבישול. נקבו את העור. ■

יש להפוך גלילות הודו לאחר שחלפו Z מזמן הבישול. ■
יש להניח נתחי חזה הודו וירכי הודו בתבנית עם הצד עם העור כלפי מטה.  ■

הפכו לאחר שחלפו Z מזמן הבישול.

סוג מפלסאביזריםעופות
החימום

 ,°C -טמפרטורה ב
הגדרות הגריל

עוצמת המיקרוגל 
בוואט

משך זמן הבישול 
בדקות

36035-25  ואט14250-230כלי בישול מכוסה, מדף רשתעוף, שלם, כ- 1.2 ק"ג

360 ואט14220-200כלי בישול מכוסה, מדף רשתבשר פטם, שלם
180 ואט

30
25-15

36035-30  ואט14200-180כלי בישול לא מכוסה, מדף רשתחצאי עוף, 500 גרם כל אחד

36035-30  ואט14210-190כלי בישול לא מכוסה, מדף רשתחלקי עוף, כ- 800 גרם

36040-35  ואט14210-190כלי בישול לא מכוסה, מדף רשתחלקי עוף, כ- 1.5 ק"ג

18030-25  ואט14210-190כלי בישול לא מכוסה, מדף רשתחזה עוף, כ- 500 ק"ג

18080-60  ואט14190-170תבנית רב-תכליתיתברווז שלם, 1.5-1.7 ק"ג

חזה ברווז, 2 נתחים, 300 עד 
400 גרם כל אחד

מדף רשת +
תבנית רב-תכליתית*

2
1

9022-18  ואט3)

18090-80  ואט14190-170תבנית רב-תכליתיתאווז שלם, 3-3.5 ק"ג

חזה אווז, 2 נתחים, 500 גרם 
כל אחד

מדף רשת +
תבנית רב-תכליתית*

2
1

9025-20  ואט4230-210

מדף רשת +4 שוקי אווז, כ- 1.5 ק"ג
תבנית רב-תכליתית*

2
1

18040-30  ואט4190-170

18070-60  ואט13180-170תבנית רב-תכליתיתהודו קטן, שלם, כ- 3 ק"ג

18070-60  ואט14200-190כלי בישול מכוסה, מדף רשתגלילת הודו, כ- 1.5 ק"ג

1%210-200-90-80כלי בישול מכוסה, מדף רשתחזה הודו, כ- 1 ק"ג

36050-45  ואט14230-210כלי בישול מכוסה, מדף רשתירכי הודו, כ- 1.3 ק"ג

* הוסיפו 50 מ"ל מים לתבנית הרב-תכליתית.
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הפכו את נתחי הבשר באמצעות מלקחיים. אם תנקבו את הבשר במזלג,  ■
הנוזלים ייפלטו החוצה והבשר יתייבש.

בשר כהה, כגון בקר, משחים מהר יותר מבשר בהיר, כגון עגל. בשר בהיר  ■
או דג משחים לעתים קרובות רק מעט על פני השטח, אף שהוא עשוי ועסיסי 

מבפנים.
יחידת הגריל נכבית ומופעלת באופן אוטומטי. זהי תופעה רגילה. ההגדרות  ■

שנקבעו עבור הגריל יקבעו את תדירות הפעולה.

עצות לצלייה אטית
השתמשו בכלי בישול מכוסים לצלייה אטית של דגים.

הוסיפו שתיים עד שלוש כפות נוזלים ומעט מיץ לימון או חומץ לכלי הבישול.

בקר

הערות
הפכו צלי בקר בקדירה לאחר שחלף Y ו-Z מזמן הבישול. לסיום, הניחו  ■

למזון כ- 10 דקות נוספות.
הפכו פילה בקר או סינטה לאחר מחצית זמן הבישול. לסיום, הניחו למזון  ■

כ- 10 דקות נוספות.

הפכו את האומצות לאחר שחלפו Z מזמן הבישול. ■

סוג מפלסאביזריםבקר
החימום

 ,°C -טמפרטורה ב
הגדרות הגריל

עוצמת המיקרוגל 
בוואט

משך זמן הבישול בדקות

כלי בישול מכוסה, מדף צלי בקר בקדרה, כ- 1 ק"ג
רשת

1%210-190-140-120

כלי בישול מכוסה, מדף צלי בקר בקדרה, כ- 1.5 ק"ג
רשת

1%200-180-160-140

כלי בישול מכוסה, מדף צלי בקר בקדרה, כ- 2 ק"ג
רשת

1%190-170-180-160

כלי בישול מכוסה, מדף פילה בקר, מדיום, כ- 1 ק"ג
רשת

9040-30 ואט1%220-200

כלי בישול מכוסה, מדף פילה בקר, מדיום, כ- 1.5 ק"ג
רשת

9055-45 ואט1%240-230

כלי בישול לא מכוסה, סינטה, מדיום, כ- 1 ק"ג
מדף רשת

18040-30 ואט1%250-240

תבנית רב-תכליתית +אומצה, מדיום, בעובי 3 ס"מ
מדף רשת

1
3

צד 1: 10 - 15 בקירוב-3)
צד 2: 5 - 10 בקירוב

עגל

הערה: הפכו את נתחי העגל לאחר שחלפה מחצית זמן הבישול. 
לסיום, הניחו למזון כ- 10 דקות נוספות.

סוג מפלסאביזריםעגל
החימום

°C-עוצמת המיקרוגל טמפרטורה ב
בוואט

משך זמן הבישול 
בדקות

כלי בישול מכוסה, מדף נתח עגל, כ- 1 ק"ג
רשת

9070-60  ואט13220-210

כלי בישול מכוסה, מדף נתח עגל, כ- 1.5 ק"ג
רשת

9080-70  ואט13210-200

כלי בישול מכוסה, מדף נתח עגל, כ- 2 ק"ג
רשת

90100-80  ואט13200-190

כלי בישול מכוסה, מדף שוק עגל, כ- 1.5 ק"ג
רשת

14200-190-130-120

טלה ובשר ציד

הערה: הפכו את בשר הטלה ובשר הציד לאחר שחלפה כמחצית זמן הבישול.

סוג מפלסאביזריםטלה ובשר ציד
החימום

 , °C-טמפרטורה ב
הגדרת הגריל

עוצמת המיקרוגל 
בוואט

משך זמן הבישול 
בדקות

כלי בישול לא מכוסה, מדף אוכף טלה עם עצם, כ- 1 ק"ג
רשת

14210-190-50-40

כלי בישול מכוסה, מדף שוק טלה ללא עצם, מדיום, כ- 1.5 ק"ג
רשת

1%200-180-100-90

כלי בישול מכוסה, מדף אוכף צבי עם עצם, כ- 1 ק"ג
רשת

1%220-210-50-40

כלי בישול מכוסה, מדף שוק אייל ללא עצם, כ- 1.5 ק"ג
רשת

1%190-180-120-105

כלי בישול מכוסה, מדף נתח צבי, כ- 1.5 ק"ג
רשת

1%220-200-100-90
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סוג מפלסאביזריםלחם ולחמניות
החימום

 °C-משך זמן הבישול בדקותטמפרטורה ב

2%250תבנית רב-תכליתיתלחם שאור עם 1.2 ק"ג קמח*
170 +

10
50-40

23240-22020-15תבנית רב-תכליתיתפיתה*

2%220-20030-20תבנית רב-תכליתיתלחמניות*

2%210-19025-15תבנית רב-תכליתיתלחמניות מבצק שמרים מתוק*

* חממו מראש את תא התנור.

עצות לאפייה
עיינו בהוראות שמתייחסות לסוגי מזון דומים בטבלאות.ברצונכם לאפות לפי מתכון שלכם.

השתמשו בתבניות עשויות סיליקון, זכוכית, פלסטיק 
או חומרים קרמיים.

תבנית האפייה חייבת להיות עמידה בחום של עד 250°C . עוגות בתבניות כאלה ישחימו פחות. בשימוש 
משולב עם המיקרוגל, זמן האפייה קצר יותר מהזמן המצוין בטבלה.

כ- 10 דקות לפני סיום זמן האפייה המצוין במתכון, דקרו את העוגה בקיסם בנקודה הגבוהה ביותר. אם כיצד ניתן לדעת אם עוגת ספוג נאפתה כהלכה.
הקיסם נשלף החוצה כשהוא נקי, העוגה מוכנה.

השתמשו בפחות נוזלים בפעם הבאה או הנמיכו את טמפרטורת התנור ב- 10 מעלות והאריכו את זמן העוגה נפלה.
האפייה. עיינו בזמני הערבול שמצוינים במתכון.

שמנו רק את הבסיס של תבנית האפייה הקפיצית. מיד לאחר שהעוגה מוכנה, שחררו בזהירות את שוליה העוגה תפחה במרכז אך נשארה נמוכה בשוליים.
מדפנות התבנית באמצעות סכין.

אפו בטמפרטורה נמוכה יותר למשך זמן מעט ארוך יותר.העוגה שחומה מדי.
כאשר העוגה מוכנה, נקבו בה כמה חורים באמצעות קיסם. לאחר מכן, טפטפו מיץ פירות או משקה העוגה יבשה מדי.

אלכוהולי על העוגה. בפעם הבאה, העלו את הטמפרטורה בכ- 10 מעלות וקצרו את משך האפייה.
הלחם או העוגה (לדוגמה, עוגת גבינה) נראים בסדר, 

אך אינם אפויים מבפנים (רכים, דביקים, עם אזורים 
נוזליים).

בפעם הבאה, הוסיפו פחות נוזלים ואפו במשך זמן ממושך מעט יותר ובטמפרטורה נמוכה יותר. כאשר 
אתם אופים עוגות עם ציפוי לח, אפו ראשית את הבסיס, כסו אותו בשקדים או בפירורי לחם ואז הוסיפו את 

הציפוי. מלאו את ההוראות המופיעות במתכון ואפו בהתאם לזמני האפייה המצוינים.
לאחר האפייה, אפשרו לעוגה להתקרר למשך 5 עד 10 דקות נוספות ואז יהיה קל יותר לשחרר אותה העוגה אינה יוצאת מהתבנית כאשר הופכים אותה.

מהתבנית. אם היא עדיין נדבקת, שחררו אותה מהדפנות בעדינות באמצעות סכין. הפכו את תבנית העוגה 
שוב וכסו אותה כמה פעמים במגבת קרה ולחה. בפעם הבאה, שמנו היטב את התבנית ופזרו בה מעט 

פירורי לחם.
מדדתם את טמפרטורת התנור באמצעות מדחום בשר 

משלכם וגיליתם הפרשים.
טמפרטורת התנור נמדדת על-ידי היצרן לאחר זמן מסוים באמצעות מדף בדיקה המוכנס למרכז תא 

התנור. כלי בישול ואביזרים משפיעים על תוצאות המדידה, כך שתמיד יהיו הפרשים מסוימים בין מדידות 
היצרן למדידות שלכם.

ודאו שהתבנית נקייה מבחוץ. הזיזו מעט את התבנית בתא האפייה. אם הדבר נמשך, המשיכו לאפות ללא נוצרים ניצוצות בין התבנית למדף הרשת.
פונקציית מיקרוגל. זמן האפייה יתארך.

צלייה וצלייה בגריל
בנוגע לטבלאות

הטמפרטורה ומשך זמן הצלייה תלויים בסוג המזון ובכמותו. לכן התחומים 
המומלצים של הטמפרטורות מוצגים בטבלאות. התחילו את הצלייה 

בטמפרטורה הנמוכה יותר, ובמקרה הצורך, צלו בטמפרטורה גבוהה יותר 
בפעם הבאה.

למידע נוסף עיינו בפרק עצות לצלייה ולצלייה בגריל לאחר הטבלאות.

כלי בישול
ניתן להשתמש בכלי בישול עמיד בחום המתאים לשימוש במיקרוגל. כלי צלייה 

ממתכת אינם מתאימים לצלייה במיקרוגל.
כלי הבישול עלול להתחמם מאוד. השתמשו בכפפות מטבח כדי להוציא את כלי 

הבישול מתא התנור.
לאחר הוצאת כלי בישול חם מזכוכית מהתנור, הניחו אותו על מגבת מטבח, 

כיוון שהוא חם מאוד. הזכוכית עלולה להיסדק אם תניחו אותה על גבי משטח 
קר או רטוב.

עצות לצלייה
לצלייה של בשר ועוף השתמשו בכלי צלייה עמוק.

ודאו שכלי הבישול שלכם מתאים לתא התנור. ודאו שהוא אינו גדול מדי.

בשר:
מלאו בערך שני שלישים מכלי הבישול בנוזלים. הוסיפו כמות גדולה מעט יותר 

של נוזלים לתבשילי קדרה. הפכו את נתחי הבשר כאשר חלפה מחצית מזמן 
הבישול. כאשר הבשר מוכן, השאירו אותו בתנור הכבוי למשך כ- 10 דקות 

נוספות. פעולה זו מאפשרת פיזור טוב יותר של מיצי הבשר.
עוף:

הפכו את נתח העוף לאחר שחלפו Z מזמן הבישול.

עצות לצלייה בגריל

הערות
הקפידו להשאיר את דלת התנור סגורה במשך כל זמן הצלייה ואל תחממו  ■

את התנור מראש.
לצורך הצלייה בגריל יש להשתמש, ככל שניתן, בפיסות מזון בעובי זהה.  ■

אומצות צריכות להיות בעובי של 2 עד 3 ס"מ לפחות. דבר זה יאפשר לבשר 
להשחים באופן אחיד ולהישאר בשרני ועסיסי. מומלץ שלא להמליח את 

אומצות הבשר לפני הסיום של זמן הצלייה שלהן.
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סוג מפלסאביזריםעוגות בתבנית
החימום

 °C-עוצמת המיקרוגל טמפרטורה ב
בוואט

משך זמן 
הבישול בדקות

9040-30 ואט13180-160תבנית טבעתית/תבנית עגולהעוגת ספוג, פשוטה

1%170-150-80-60תבנית טבעתית/תבנית עגולהעוגת ספוג, עדינה (כגון עוגת חול)

23180-160-35-25תבנית פלאןבסיס פלאן, ספוג

תבנית קפיצית/תבנית עוגת פלאן פירות עדינה, ספוג
טבעתית

9040-30 ואט13180-160

1%160-150-25-20תבנית פלאןבסיס ספוג (2 ביצים)

1%180-170-40-30תבנית קפיצית כהה לעוגהפלאן ספוג, 6 ביצים (חימום מקדים)

1%190-170-40-30תבנית קפיצית כהה לעוגה**מאפה עם בסיס בצק פריך וציפוי פריך

טארט פירות/עוגת גבינה עם בסיס 
אפוי*

18040-30  ואט23170-160תבנית קפיצית כהה לעוגה

1%200-190-50-40תבנית קפיצית כהה לעוגהפלאן שווייצרי

9040-30 ואט13180-160תבנית טבעתית לעוגהעוגה טבעתית

9045-35 ואט13180-170תבנית קפיצית כהה לעוגהעוגת אגוזים

פיצה, בסיס דק, מעט תוספות, חימום 
מקדים

1%240-220-20-15מגש פיצה עגול

1%190-180-60-50תבנית קפיצית כהה לעוגה**מאפים פיקנטיים

* אפשרו לעוגה להתקרר בתנור למשך כ- 20 דקות.
** הניחו על התבנית הרב-תכליתית.

סוג מפלסאביזריםעוגות על התבנית הרב-תכליתית
החימום

טמפרטורה 
 °C-ב

עוצמת המיקרוגל 
בוואט

משך זמן הבישול 
בדקות

2%180-160-35-25תבנית רב-תכליתיתעוגת ספוג עם ציפוי יבש

9040-30 ואט13180-160תבנית רב-תכליתיתעוגת ספוג עם ציפוי לח (פירות)

2%190-170-45-35תבנית רב-תכליתיתבצק שמרים עם ציפוי יבש

2%190-170-55-45תבנית רב-תכליתיתבצק שמרים עם ציפוי לח (פירות)

2%180-160-35-25תבנית רב-תכליתיתבצק פריך עם ציפוי יבש

1%180-160-60-50תבנית רב-תכליתיתבצק פריך עם ציפוי לח (פירות)

1%200-190-50-40תבנית רב-תכליתיתפלאן שווייצרי

2%190-170-20-10תבנית רב-תכליתיתרולדה (חימום מקדים)

2%180-160-50-40תבנית רב-תכליתיתחלה קלועה עם 500 גרם קמח

2%170-150-70-60תבנית רב-תכליתיתעוגת פירות יבשים עם 500 גרם קמח

23150-140-75-65תבנית רב-תכליתיתעוגת פירות יבשים עם 1 ק"ג קמח

18040-30  ואט13210-190תבנית רב-תכליתיתשטרודל, מתוק

1%230-210-35-25תבנית רב-תכליתיתפיצה

2%250-240-20-15תבנית רב-תכליתיתטארט פלמבה, חימום מקדים

משך זמן הבישול טמפרטורה ב-C° סוג החימוםמפלסאביזריםמאפים קטנים
בדקות

2%170-15030-20תבנית רב-תכליתיתביסקוויטים

2%140-12045-35תבנית רב-תכליתיתעוגיות מקרון

2%100-80110-90תבנית רב-תכליתיתמרנג

2%180-16045-35תבנית מאפין על מדף רשתמאפינס

2%220-20040-30תבנית רב-תכליתיתפחזניות

2%190-17025-25תבנית רב-תכליתיתבצק עלים

2%220-20030-20תבנית רב-תכליתיתעוגת שמרים
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כך המזון ישמור טוב יותר על טעמו הייחודי וידרוש פחות תיבול. ■
לאחר הבישול, הניחו למזון למשך 2 עד 5 דקות נוספות כדי להגיע  ■

לטמפרטורה אחידה.

הקפידו להשתמש במגבת מטבח או בכפפות מטבח כאשר אתם מוציאים  ■
צלחות או כלי בישול מהתנור.

הגדרת עוצמת המיקרוגל בוואט, זמן משקלבישול מזון
בישול בדקות

הערות

הפכו לאחר מחצית זמן הבישול600 ואט, 25 - 30 דקות1.5 ק"געוף שלם, טרי, ללא חלקים פנימיים
-600 ואט, 8 - 13 דקות400 גרםפילה דג, טרי
חתכו לחתיכות בגודל שווה; הוסיפו 1 עד 2 כפות מים 600 ואט, 6 - 10 דקות250 גרםירקות טריים

לכל 100 גרם; ערבבו במהלך הבישול 600 ואט, 10 - 15 דקות500 גרם

חתכו לחתיכות בגודל שווה; הוסיפו 1 עד 2 כפות מים 600 ואט, 8 - 11 דקות250 גרםתפוחי אדמה
לכל 100 גרם; ערבבו במהלך הבישול 600 ואט, 12 - 15 דקות500 גרם

600 ואט, 15 - 22 דקות750 גרם

600 ואט, 4 - 6 דקות +125 גרםאורז
180 ואט, 12 - 15 דקות

הוסיפו כמות כפולה של נוזלים והשתמשו בכלי בישול 
עמוק מכוסה

600 ואט, 7 - 9 דקות +250 גרם
180 ואט, 15 - 20 דקות

ערבבו 2 עד 3 פעמים באמצעות מקצף ביצים במהלך 600 ואט, 5 - 8 דקות500 מ"למאכלים מתוקים, כגון פודינג (אינסטנט)
החימום

-600 ואט, 9 - 12 דקות500 גרםפרי, לפתן

פופקורן למיקרוגל

הערות
השתמשו בכלי זכוכית שטוח עמיד בחום, כגון המכסה של כלי חסין חום,  ■

בצלחת זכוכית או במגש זכוכית (פיירקס).
הניחו את כלי הבישול על מדף הרשת במפלס מספר 1. ■
אין להשתמש בכלים מפורצלן או בכלים בעלי עיצובים לא חלקים. ■
כוונו את המיקרוגל כמצוין בטבלה. ניתן להתאים את הזמנים בהתאם למוצר  ■

ולכמויות.

כדי שהפופקורן לא יישרף, הוציאו לרגע את שקית הפופקורן אחרי כדקה  ■
ו- 30 שניות ונערו אותה. היזהרו, השקית חמה מאוד!

סכנת כווייה!: 
פתחו את שקית הפופקורן בזהירות, כיוון שאדים לוהטים עלולים להשתחרר  ■

ממנה.
לעולם אין לכוון את המיקרוגל לעוצמה המירבית. ■

עוצמת המיקרוגל בוואט,מפלסאביזריםמשקל
זמן בישול בדקות

600 ואט, 4 דקות1כלי בישול, מדף רשתשקית אחת, 100 גרםפופקורן למיקרוגל

עצות לשימוש במיקרוגל
אינכם מצליחים למצוא מידע בנוגע להגדרות הבישול הנחוצות לכמויות המזון 

שאתם מכינים.
האריכו או קצרו את זמני הבישול בהתאם לכלל העקרוני הבא:

כמות כפולה = זמן בישול כפול כמעט
מחצית הכמות = מחצית זמן הבישול

בפעם הבאה, כוונו זמן בישול קצר יותר או בחרו עוצמת מיקרוגל נמוכה יותר. כסו המזון התייבש מדי.
את המזון והוסיפו יותר נוזלים.

כוונו זמן ארוך יותר. כמויות גדולות של מזון בערימה גבוהה דורשות זמן בישול ארוך המזון לא התבשל, התחמם או הופשר לאחר תום זמן הבישול.
יותר.

בפעם הבאה, ערבבו במהלך הבישול, בחרו עוצמת מיקרוגל נמוכה יותר וזמן בישול לאחר תום זמן הבישול, המזון התחמם יותר מדי בשוליים, אך לא במרכז.
ארוך יותר.

בפעם הבאה, בחרו עוצמת מיקרוגל נמוכה יותר. אם אתם מפשירים כמות גדולה, לאחר ההפשרה, הבשר או העוף הופשר מבחוץ אך עדיין קפוא מבפנים.
הפכו את המזון במהלך ההפשרה כמה פעמים.

עוגות ומאפים
בנוגע לטבלאות

הערות
הזמנים המצוינים נכונים למזון המוכנס לתנור קר. ■
הטמפרטורה ומשך האפייה תלויים בכמות הבלילה ובהרכבה. לכן התחומים  ■

המומלצים של הטמפרטורות מוצגים בטבלאות. התחילו בטמפרטורה 
הנמוכה יותר ובמקרה הצורך, כוונו טמפרטורה גבוהה יותר בפעם הבאה, 

זאת מאחר שטמפרטורה נמוכה מבטיחה השחמה אחידה יותר.

תוכלו למצוא מידע נוסף בפרק עצות לאפייה לאחר הטבלאות. ■
הקפידו להניח את תבנית העוגה במרכז מדף הרשת. ■

תבניות אפייה

הערה: מומלץ להשתמש בתבניות אפייה כהות שעשויות מתכת.
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הגדרת עוצמת המיקרוגל בוואט, משקלהפשרה, חימום או בישול מזון קפוא
זמן בישול בדקות

הערות

כלי בישול מכוסה600 ואט, 8 - 13 דקות400 - 500 גרםמרק
כלי בישול מכוסה600 ואט, 10 - 15 דקות500 גרםנזיד

600 ואט, 20 - 25 דקות1 ק"ג

כלי בישול מכוסה600 ואט, 12 - 17 דקות500 גרםפרוסות או קוביות של בשר ברוטב, כגון גולאש
600 ואט, 25 - 30 דקות1 ק"ג

מכוסה600 ואט, 10 - 15 דקות400 גרםדג, כגון פילה דג
600 ואט, 18 - 23 דקות800 גרם

כלי בישול מכוסה; הוסיפו נוזלים600 ואט, 2 - 5 דקות250 גרםתוספות, כגון אורז, פסטה
600 ואט, 7 - 10 דקות500 גרם

כלי בישול מכוסה; הוסיפו כף מים600 ואט, 8 - 12 דקות300 גרםירקות, כגון אפונה, ברוקולי, גזר
600 ואט, 13 - 18 דקות600 גרם

אין להוסיף מים600 ואט, 11 - 16 דקות450 גרםתרד מוקרם

חימום מזון

סכנת כווייה!: 
כאשר נוזלים מתחממים, קיימת סכנה של חימום יתר. משמעות הדבר היא 

שהנוזל יגיע לטמפרטורת רתיחה ללא היווצרות הבועות והאדים הרגילים 
הנוצרים ברתיחת נוזלים. גם אם המיכל רועד רק מעט, הנוזל החם עשוי לרתוח 

בפתאומיות ולהתיז. כאשר אתם מחממים נוזלים יש להכניס כפית למיכל 
הנוזלים. הדבר ימנע מצב של חימום יתר.

זהירות!
יש להרחיק מתכות, כגון כפית בכוס, למרחק של 2 ס"מ לפחות מדפנות התנור 
ומהצד הפנימי של הדלת. ניצוצות עלולים לגרום נזק בלתי הפיך לזכוכית בצד 

הפנימי של הדלת.

הערות
הוציאו מנות קפואות מוכנות מהאריזה שלהן. הן יתחממו מהר יותר ובאופן  ■

אחיד יותר בכלי בישול למיקרוגל. ייתכן שמרכיבי המנה השונים דורשים זמני 
חימום שונים.

כסו תמיד את האוכל. אם אין לכם כיסוי מתאים לכלי הבישול, השתמשו  ■
בצלחת או ברדיד מיוחד למיקרוגל.

ערבבו והפכו את המזון כמה פעמים במהלך החימום. בדקו את  ■
הטמפרטורה.

לאחר החימום, הניחו למזון למשך 2 עד 5 דקות נוספות כדי להגיע  ■
לטמפרטורה אחידה.

הקפידו להשתמש במגבת מטבח או בכפפות מטבח כאשר אתם מוציאים  ■
צלחות או כלי בישול מהתנור.

הגדרת עוצמת המיקרוגל בוואט, משקלחימום מזון
זמן בישול בדקות

הערות

הוציאו את הארוחה מהאריזה; כסו את המזון לפני 600 ואט, 4 - 8 דקות350 - 500 גרםארוחה בצלחת, אוכל מוכן
החימום

הניחו כפית בכוס; אין לחמם יתר על המידה 900 ואט, 1 - 3 דקות150 מ"למשקאות
משקאות אלכוהוליים; במהלך החימום, בדקו את 

המשקאות מדי פעם
900 ואט, 3 - 4 דקות300 מ"ל

900 ואט, 4 - 5 דקות500 מ"ל

הניחו את הבקבוק על רצפת תא התנור ללא 360 ואט, ½ - 1 דקה50 מ"למזון לתינוקות, כגון בקבוק תינוקות
פטמה או מכסה; נערו היטב או ערבבו לאחר 

החימום; הקפידו לבדוק את הטמפרטורה
360 ואט, 1 -  ½1  דקות100 מ"ל

360 ואט, 1 - 2 דקות200 מ"ל

-900 ואט, ½1 - 2 דקות175 גרםמרק, ספל אחד
900 ואט, 4-2 דקות175 גרם כל אחדמרק, 2 ספלים

900 ואט, 4 - 6 דקות175 גרם כל אחדמרק, 4 ספלים

מכוסה600 ואט, 7 - 10 דקות500 גרםפרוסות או קוביות של בשר ברוטב, כגון גולאש
כלי בישול מכוסה600 ואט, 5 - 7 דקות400 גרםנזיד

600 ואט, 7 - 10 דקות800 גרם

הוסיפו מעט נוזלים600 ואט, 2 - 3 דקות150 גרםירקות
600 ואט, 3 - 5 דקות300 גרם

בישול מזון

הערות
מזון המפוזר בכלי מתחמם מהר יותר מערימה גבוהה של מזון. לכן יש לפזר  ■

את המזון בכלי עד כמה שניתן. אין לערום סוגי מזון שונים זה על זה.

בשלו את המזון בכלי בישול מכוסה. אם אין לכם כיסוי מתאים לכלי הבישול,  ■
השתמשו בצלחת או ברדיד מיוחד למיקרוגל.
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הכניסו את מדף הרשת למפלס מספר 1. הניחו את כלי הבישול במרכז. כך 
המזון יספוג את גלי המיקרו מכל הכיוונים.

הפשרה

הערות
הכניסו את המזון הקפוא למיכל פתוח והניחו את המיכל על מדף הרשת. ■
אפשר לכסות חלקים עדינים, כגון שוקיים וכנפיים של עוף או שכבות שומניות  ■

חיצוניות של צלי, בפיסות קטנות של רדיד אלומיניום. יש להקפיד שרדיד 

האלומיניום אינו נוגע בדפנות תא התנור. אפשר להסיר את רדיד האלומיניום 
לאחר מחצית זמן הבישול.

הפכו או ערבבו את המזון פעם או פעמיים במהלך ההפשרה. יש להפוך נתחי  ■
מזון גדולים כמה פעמים. כאשר אתם הופכים את המזון, שפכו את הנוזלים 

שנוצרו במהלך ההפשרה.
הניחו למוצרים המופשרים לשהות בטמפרטורת החדר למשך 10 עד 60  ■

דקות נוספות, כדי שהטמפרטורה שלהם תהיה אחידה. בשלב זה ניתן 
להוציא את החלקים הפנימיים של העוף.

הגדרת עוצמת המיקרוגל בוואט, זמן בישול משקלהפשרה
בדקות

הערות

יש להפוך כמה פעמים.180 ואט, 15 דקות + 90 ואט, 15-10 דקות800 גרםנתחי בקר או עגל שלמים (עם או ללא עצם)
180 ואט, 15 דקות + 90 ואט, 30-20 דקות1 ק"ג

180 ואט, 25 דקות + 90 ואט, 25 - 30 דקות1.5 ק"ג

כאשר הופכים יש להפריד חתיכות שכבר 180 ואט, 5 דקות + 90 ואט, 4 - 6 דקות200 גרםבשר בקר או עגל חתוך לקוביות או לפרוסות
הופשרו. 180 ואט, 8 דקות + 90 ואט, 5 - 10 דקות500 גרם

180 ואט, 10 דקות + 90 ואט, 10 - 15 דקות800 גרם

יש להפוך כמה פעמים, להוציא בשר שכבר 90 ואט, 10 - 15 דקות200 גרםבשר טחון, מעורב
הופשר. 180 ואט, 5 דקות + 90 ואט, 10 - 15 דקות500 גרם

180 ואט, 10 דקות + 90 ואט, 15 - 20 דקות800 גרם

180 ואט, 13 דקות + 90 ואט, 20 - 25 דקות1 ק"ג

יש להפוך במהלך הבישול.180 ואט, 5 דקות + 90 ואט, 13 - 18 דקות600 גרםעוף שלם או מחולק
180 ואט, 10 דקות + 90 ואט, 20 - 25 דקות1.2 ק"ג

יש להפוך כמה פעמים.180 ואט, 20 דקות + 90 ואט, 30 - 40 דקות2 ק"גברווז
יש להפוך כל 20 דקות ולשפוך נוזלים 180 ואט, 30 דקות + 90 ואט, 60 - 80 דקות4.5 ק"גאווז

שיוצאים במהלך ההפשרה.
יש להפריד חלקים שכבר הפשירו.180 ואט, 5 דקות + 90 ואט, 10 - 15 דקות400 גרםפילה דג, אומצת דג או פיסות של דג

יש להפוך במהלך הבישול.180 ואט, 3 דקות + 90 ואט, 10 - 15 דקות300 גרםדג שלם
180 ואט, 8 דקות + 90 ואט, 10 - 15 דקות600 גרם

יש לערבב בזהירות במהלך ההפשרה.180 ואט, 8 - 13 דקות300 גרםירקות, כגון אפונה
180 ואט, 10 דקות + 90 ואט, 8 - 13 דקות600 גרם

יש לערבב בזהירות במהלך ההפשרה 180 ואט, 7 - 10 דקות300 גרםפירות, כגון פטל
ולהפריד חלקים שכבר הופשרו. 180 ואט, 8 דקות + 90 ואט, 5 - 10 דקות500 גרם

הסירו אריזה.90 ואט, 7 - 9 דקות125 גרםחמאה, הפשרה
180 ואט, 2 דקות + 90 ואט, 3 - 5 דקות250 גרם

יש להפוך במהלך הבישול.180 ואט, 3 דקות + 90 ואט, 10 - 15 דקות500 גרםכיכר לחם
180 ואט, 3 דקות + 90 ואט, 15 - 25 דקות1 ק"ג

רק לעוגות ללא זיגוג, קצפת או קרם פטיסייר, 90 ואט, 10 - 15 דקות500 גרםעוגות, יבשות, כגון עוגת ספוג
יש להפריד את פרוסות העוגה. 180 ואט, 2 דקות + 90 ואט, 10 - 15 דקות750 גרם

רק לעוגות ללא זיגוג, קצפת או קרם פטיסייר.180 ואט, 5 דקות + 90 ואט, 15 - 20 דקות500 גרםעוגות, לחות, כגון עוגת פירות, עוגת גבינה
180 ואט, 10 דקות + 90 ואט, 15 - 20 דקות750 גרם

הפשרה, חימום או בישול מזון קפוא

הערות
הוציאו מנות קפואות מוכנות מהאריזה שלהן. הן יתחממו מהר יותר ובאופן  ■

אחיד יותר בכלי בישול למיקרוגל. ייתכן שמרכיבי המנה השונים דורשים זמני 
חימום שונים.

מזון המפוזר בכלי מתחמם מהר יותר מערימה גבוהה של מזון. לכן יש לפזר  ■
את המזון בכלי עד כמה שניתן. אין לערום סוגי מזון שונים זה על זה.

כסו תמיד את האוכל. אם אין לכם כיסוי מתאים לכלי הבישול, השתמשו  ■
בצלחת או ברדיד מיוחד למיקרוגל.

ערבבו או הפכו את המזון פעמיים עד שלוש פעמים במהלך החימום. ■
לאחר החימום, הניחו למזון למשך 2 עד 5 דקות נוספות כדי להגיע  ■

לטמפרטורה אחידה.
הקפידו להשתמש במגבת מטבח או בכפפות מטבח כאשר אתם מוציאים  ■

צלחות או כלי בישול מהתנור.
כך המזון ישמור טוב יותר על טעמו הייחודי וידרוש פחות תיבול. ■

הגדרת עוצמת המיקרוגל בוואט, משקלהפשרה, חימום או בישול מזון קפוא
זמן בישול בדקות

הערות

הוציאו את הארוחה מהאריזה; כסו את המזון 600 ואט, 11 - 15 דקות300  - 400 גרםארוחה בצלחת, אוכל מוכן
לפני החימום
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בישול משולב
פיצה

הערה: השתמשו בפיצה קפואה, אפויה מראש.
עופות

הערות
הניחו את העוף בכלי הבישול כאשר החזה פונה כלפי מטה. ■
הניחו חלקי עוף בכלי הבישול כאשר העור פונה כלפי מעלה. ■
יש לבשל חזה הודו ללא העור. הוסיפו 100 עד 150 מ"ל של נוזלים לחזה  ■

ההודו. במקרה הצורך, הוסיפו 50 עד 100 מ"ל נוספים לאחר שהפכתם אותו.
לאחר סיום התוכנית, הניחו לחזה ההודו למשך 10 דקות נוספות. ■

בשר

הערות
כאשר מבשלים סינטה יש להניח ראשית את הצד השמן כלפי מטה. ■
נתחי בקר או עגל ושוק טלה: ■

נתח הבשר צריך לכסות כשני שלישים ממשטח כלי הבישול. הוסיפו לנתח 
הבשר 50 מ"ל של נוזלים. במקרה הצורך, הוסיפו 50 עד 100 מ"ל נוספים 

לאחר שהפכתם אותו.
הוסיפו 50 עד 100 מ"ל של נוזלים לקציץ הבשר. ■
לאחר סיום התוכנית, הניחו לצלי למשך 10 דקות נוספות. ■

כלי בישול/אביזרים, מפלסטווח משקל בקילוגרםמזון מתאיםמס' תוכנית
בישול משולב

11
תבנית רב-תכליתית,0.30 - 0.50פיצה עם בצק דק, אפויה מראשפיצה, קפואה

מפלס מספר 1

12
כלי בישול ללא מכסה, מדף רשת,0.40 - 1.00לזניה בולונז, קפואה

מפלס מספר 1

13
כלי בישול עמוק מכוסה,0.80 - 1.80עוף שלםעוף, טרי***

מדף רשת, מפלס מספר 1

14
כלי בישול עמוק מכוסה,0.40 - 1.20ירכי עוף, חצי עוףחלקי עוף, טרי

מדף רשת, מפלס מספר 1

15
כלי בישול מכוסה, מדף רשת,0.80 - 2.00חזה הודו ללא עורחזה הודו, טרי*

מפלס מספר 1

16
כלי בישול מכוסה, מדף רשת,0.80 - 2.00בקר בקדרה, טרי**

מפלס מספר 1

17
כלי בישול ללא מכסה, מדף רשת,0.80 - 2.00נתח סינטה עבה, 5 עד 6 ס"מסינטה, טרייה*

מפלס מספר 1

19
כלי בישול מכוסה, מדף רשת,0.80 - 2.00שוק טלה, ללא עצמותשוק טלה, טרייה*

מפלס מספר 1

20
כלי בישול מכוסה, מדף רשת,0.80 - 1.50בעובי של כ- 8 ס"מקציץ בשר

מפלס מספר 1

* צליל המורה להפוך את המזון נשמע לאחר כמחצית מזמן הבישול
** צליל המורה להפוך את המזון נשמע לאחר ש-Y ו-Z מזמן הבישול חלף

*** צליל המורה להפוך את המזון נשמע לאחר ש-Z מזמן הבישול חלף

מתכונים שבדקנו עבורכם במטבח שלנו
כאן תמצאו מבחר מתכונים ואת ההגדרות המיטביות עבורם. אנו נפרט אילו 
סוגים של חימום ואיזו טמפרטורה או איזו עוצמת מיקרוגל מומלץ לבחור לכל 

מנה. תוכלו למצוא מידע בנוגע לאביזרים המתאימים ולמפלס שבו יש להכניס 
את המזון. כמו כן, מפורטות כאן המלצות לכלי בישול ולשיטות הכנה.

הערות
הערכים שמצוינים בטבלאות מתייחסים להכנסת המזון אל תוך תא התנור  ■

כאשר התנור קר וריק. יש לבצע חימום מקדים של התנור אך ורק כאשר 
הדבר מצוין באופן מפורש בטבלה. לפני השימוש במכשיר, הוציאו מתא 

התנור את כל האביזרים שלא ייעשה בהם שימוש.
אל תניחו נייר אפייה על גבי האביזרים, אלא אך ורק לאחר שהם עברו חימום  ■

מקדים.
הזמנים המצוינים בטבלאות משמשים כקווים מנחים בלבד. הם עשויים  ■

להשתנות בהתאם לאיכות המזון ולהרכבו.

יש להשתמש באביזרים שסופקו עם התנור. ניתן לרכוש אביזרים נוספים  ■
מספקים מורשים או ממרכז שירות הלקוחות.

הקפידו להשתמש תמיד במגבת מטבח או בכפפות מטבח בעת הוצאה של  ■
אביזרים או כלי בישול חמים מתוך תא התנור.

הפשרה, חימום ובישול באמצעות המיקרוגל
הטבלאות הבאות מציינות כמה אפשרויות והגדרות של המיקרוגל.

הזמנים המצוינים בטבלאות משמשים כקווים מנחים בלבד. הם עשויים 
להשתנות בהתאם לכלי הבישול שבו אתם משתמשים, לאיכות, לטמפרטורה 

ולמרקם של המזון.
על פי רוב, טווחי הזמן מצוינים בטבלאות. כוונו את הזמן הקצר ביותר שמצוין 

ואז האריכו אותו במקרה הצורך.
ייתכן שהכמות שתרצו לבשל שונה מזו המצוינת בטבלה. במקרה כזה ניתן 

לקבוע באופן כללי:
כמות כפולה - משך זמן בישול כפול כמעט,

חצי כמות - מחצית זמן הבישול.
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לאחר תהליך ההפשרה, אפשרו למזון להפשיר במשך 10 עד 90 דקות  ■
נוספות, כדי שכל חלקיו יהיו בטמפרטורה זהה.

הפשרת בשר, עוף או דגים תגרום להצטברות נוזלים. שפכו את הנוזלים  ■
כאשר אתם הופכים את האוכל. בשום אופן אין להשתמש בנוזלים אלה 

למטרות אחרות או לאפשר מגע שלהם בפריטי מזון אחרים.
הניחו בשר בקר או בשר כבש בכלי הבישול כאשר הצד השמן פונה כלפי  ■

מטה.
יש להפשיר לחם רק בכמויות הנחוצות, כיוון שהוא מתקלקל במהירות. ■

לאחר שהפכתם את הבשר הטחון, הוציאו חלקים שכבר הפשירו. ■
כאשר מפשירים עוף שלם יש להכניס אותו לכלי הבישול כאשר החזה פונה  ■

מטה. כאשר מפשירים חלקי עוף יש להניח את צד העור כלפי מטה. כסו את 
השוקיים והכנפיים בחתיכות קטנות של רדיד אלומיניום.

כאשר אתם מפשירים דג שלם, כסו את הזנב ברדיד אלומיניום. כאשר אתם  ■
מפשירים פילה דג, כסו את הקצוות, וכאשר אתם מפשירים אומצות דג, כסו 

את הקצוות הבולטים.

כלי בישול/אביזרים, מפלסטווח משקל בקילוגרםמזון מתאיםמס' תוכנית
הפשרה

1
כלי שטוח ללא מכסה0.20 - 1.50לחם לבן, לחם מעורב, לחם מקמח מלאכיכר לחם***

מדף רשת, מפלס מספר 1

2
עוגת ספוג ללא זיגוג או מלית, עוגת שמרים עוגות, יבשות*

קלועה
כלי שטוח ללא מכסה0.20 - 1.50

מדף רשת, מפלס מספר 1

3
כלי שטוח ללא מכסה0.20 - 1.00בשר בקר או כבש, טחוןבשר טחון*

מדף רשת, מפלס מספר 1

4
כלי שטוח ללא מכסה0.70 - 2.00עוף, ברווזעוף שלם**

מדף רשת, מפלס מספר 1

5
כלי שטוח ללא מכסה0.20 - 1.20פורל, חמור ים, קודדג שלם**

מדף רשת, מפלס מספר 1

* צליל המורה להפוך את המזון נשמע לאחר כמחצית מזמן הבישול
** צליל המורה להפוך את המזון נשמע לאחר ש-Y ו-Z מזמן הבישול חלף

*** צליל המורה להפוך את המזון נשמע לאחר ש-Z מזמן הבישול חלף

בישול
ירקות

הערות
ירקות טריים: ■

חתכו לחתיכות בגודל שווה. הוסיפו 2 כפות של מים לכל 100 גרם ירקות.
ירקות קפואים: ■

תוכנית זאת מתאימה לירקות חלוטים בלבד, לא לירקות שבושלו קודם לכן. 
היא אינה מתאימה לבישול ירקות קפואים ברוטב מוקרם. הוסיפו 1 עד 2 

כפות של מים לכל 100 גרם. אין להוסיף מים לתרד או לכרוב אדום.
לאחר סיום התוכנית, הניחו לירקות למשך כ- 5 דקות נוספות. ■

תפוחי אדמה

הערות
תפוחי אדמה מבושלים: ■

חתכו לחתיכות בגודל שווה. הוסיפו 2 כפות מים לכל 100 גרם תפוחי אדמה, 
והוסיפו מלח לפי טעמכם.

לאחר סיום התוכנית, הניחו לתפוחי האדמה למשך כ- 5 דקות נוספות. סננו  ■
תחילה מים שנותרו.

אורז

הערות
אין להשתמש באורז בשקיות בישול. האורז משחרר קצף רב במהלך  ■

הבישול. הזינו את משקל האורז ללא נוזלים. הוסיפו כמות נוזלים כפולה עד 
פי שניים וחצי מכמות האורז.

לאחר סיום התוכנית הניחו לאורז למשך 5 עד 10 דקות נוספות. ■

דגים

הערה: פילה דג, טרי
הוסיפו 1 עד 3 כפות של מים או מיץ לימון.

טווח משקל מזון מתאיםמס' תוכנית
בקילוגרם

כלי בישול/אביזרים, מפלס

בישול

6
כלי בישול מכוסה, מדף רשת,0.20 - 1.00כרובית, ברוקולי, גזר, קולורבי, כרישה, פלפל, קישואירקות טריים*

מפלס מספר 1

7
כלי בישול מכוסה, מדף רשת,0.20 - 1.00כרובית, ברוקולי, גזר, קולורבי, כרוב אדום, תרדירקות קפואים*

מפלס מספר 1

8
כלי בישול מכוסה, מדף רשת,0.20 - 1.00תפוחי אדמה קמחיים מאוד, וקמחיים במידה בינוניתתפוחי אדמה מבושלים*

מפלס מספר 1

9
כלי בישול עמוק מכוסה,0.10 - 0.50אורז, אורז ארוך*

מדף רשת, מפלס מספר 1

10
כלי בישול מכוסה, מדף רשת,0.20 - 1.00פילה של זאב מים, קוד, רוטברש, זהבון, פייק-פרץ'פילה דג טרי מאודה

מפלס מספר 1

צליל המורה לערבב נשמע לאחר מחצית זמן הבישול.  *



18

השלכה באופן ידידותי לסביבה
השליכו את חומרי האריזה באופן ידידותי לסביבה.

המכשיר תואם לתקן האירופאי  EC/2002/96  בנוגע לפסולת של 
מוצרי חשמל ואלקטרוניקה (WEEE). התקן מספק הנחיות ברורות 
בנוגע לאיסוף ולמיחזור של מכשירי חשמל ישנים, ותקף בכל רחבי 

האיחוד האירופי.

תוכניות אוטומטיות
התוכניות האוטומטיות מאפשרות להכין את האוכל בקלות. עליכם לבחור את 

התוכנית ולהזין את משקל האוכל. התוכנית האוטומטית קובעת את ההגדרות 
המיטביות. ניתן לבחור מבין 20 תוכניות.

קביעת ההגדרות
לאחר שבחרתם תוכנית, הפעילו את התנור. בורר הטמפרטורה חייב להיות 

במצב כבוי.
דוגמה באיור: עוגת שמרים (תוכנית 2) במשקל של 1 קילוגרם.

1 .. כוונו את בורר התוכניות לתוכנית האוטומטית̀ 
מספר התוכנית הראשונה מופיע בתצוגה.

השתמשו בלחצן @ או בלחצן A כדי לבחור את מספר התוכנית.. 2

לחצו על הלחצן f. בתצוגה מופיעה הצעת משקל של 0.50 ק"ג.. 3

השתמשו בלחצן @ או בלחצן A כדי לקבוע את המשקל.. 4

5 ..n לחצו על הלחצן

הספירה לאחור של משך זמן הבישול מתחילה והסמל r מוצג בסוגריים. 

התוכנית הסתיימה
יישמע צליל. התנור יפסיק לחמם. בתצוגה יופיע 00:00. סובבו את בורר 

התוכניות למצב כבוי. התנור ייכבה. ניתן להפסיק את הצליל באמצעות לחיצה 
על הלחצן 0.

שינוי התוכנית
לאחר שהפעלתם את התוכנית, לא ניתן עוד לשנות את מספר התוכנית או את 

המשקל.

ביטול פעולת התוכנית

לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן n למשך כ- 4 שניות וסובבו את בורר התוכניות 
למצב כבוי. התנור נכבה.

שינוי משך זמן הבישול וזמן הסיום
כאשר אתם משתמשים בתוכנית אוטומטית, לא ניתן לשנות את משך זמן 

הבישול ואת זמן הסיום.

הפשרה ובישול באמצעות התוכניות האוטומטיות
הערות

הוציאו את האוכל מהאריזה ושקלו אותו. אם לא ניתן להזין משקל מדויק, יש  ■
לעגל אותו כלפי מעלה או מטה.

השתמשו אך ורק בכלי בישול מתאימים למיקרוגל, כגון כלים עשויים זכוכית,  ■
קרמיקה או בתבנית הרב-תכליתית. עיינו בעצות בנוגע לאביזרים בטבלת 

התוכניות.
הכניסו את האוכל לתא התנור הקר. ■
ניתן למצוא, לאחר העצות, טבלה המפרטת סוגי מזון עם טווחי המשקל  ■

והאביזרים הדרושים.
לא ניתן לקבוע משקל שנמצא מחוץ לטווח המשקל. ■
בהכנה של מנות מסוימות, יישמע צליל לאחר זמן מה. הפכו או ערבבו את  ■

האוכל.

הפשרה

הערות
אם ניתן, הקפיאו את האוכל כשהוא מחולק למנות ומשוטח, בטמפרטורה של  ■

. -18°C

הניחו את המזון הקפוא בכלי שטוח, כגון צלחת זכוכית או פורצלן. ■
כסו חלקים דקים ובולטים בחתיכות קטנות של רדיד אלומיניום. הדבר ימנע  ■

בישול מוקדם של חלקים אלה. ודאו שרדיד האלומיניום אינו נוגע בדפנות תא 
התנור.
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4 .(B איור) .הוציאו את הנורה והחליפו אותה בנורה חדשה מאותו הסוג

�

 

�

5 .(C איור) .החזירו את כיסוי הזכוכית למקומו

הוציאו את המגבת. הפעילו את מפסק הזרם בתיבת הנתיכים או חברו את . 6
התקע חזרה לשקע החשמל.

החלפת אטם הדלת
אם אטם הדלת נפגם, יש להחליפו. תוכלו להשיג אטמים חלופיים למכשיר 
שלכם במרכז שירות הלקוחות. ציינו את מספר ה-E ואת מספר ה-FD של 

המכשיר שברשותכם.

סכנת נזק בריאותי חמור!: 
לעולם אין להשתמש במכשיר אם אטם הדלת פגום. קרינת מיקרוגל עלולה 

לדלוף. אין להשתמש שוב במכשיר עד לתיקונו.

פיתחו את דלת התנור.. 1
הסירו את אטם הדלת הישן.. 2
ישנם חמישה ווים המחוברים לאטם הדלת. השתמשו בווים אלה כדי לחבר . 3

את האטם החדש לדלת התנור.

הערה: מקום המפגש של קצוות האטם במרכז החלק התחתון של הדלת 
הכרחי מבחינה טכנית.

מרכז שירות לקוחות
מרכז שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם אם המכשיר שלכם זקוק לתיקון. 

אנו נמצא תמיד את הפתרון הנכון עבורכם כדי למנוע ביקורים מיותרים של 
טכנאי השירות שלנו.

 FD ומספר E מספר
בעת פנייה למרכז שירות הלקוחות, ציינו את מספר המכשיר שלכם (מספר 

ה- E) ואת מספר הייצור (מספר ה- FD), כך שנוכל לספק לכם את הסיוע 
המתאים. לוחית הדירוג, שעליה מצוינים מספרים אלה, נמצאת בתנור. אנו 

ממליצים לכם לרשום את המספרים האלה ואת מספר הטלפון של מרכז שירות 
הלקוחות במקום שלהלן, כדי לחסוך זמן בעת הצורך.

E מספרFD מספר

O  מרכז שירות לקוחות

תוכלו למצוא את כל המידע והטלפונים של מרכזי השירות, ברשימת מרכזי 
שירות הלקוחות שלהלן.

הזמנה של טכנאי שירות וייעוץ לגבי המוצר
IL*2220

תוכלו לסמוך על מומחיותו של היצרן, ולהיות סמוכים ובטוחים כי התיקון יבוצע 
על-ידי טכנאי שירות מוסמכים באמצעות חלקי חילוף מקוריים שמיועדים 

למכשיר החשמל שלכם.

מכשיר זה עומד בדרישות התקנים EN 55011 ו-CISPR 11. זהו מוצר מקבוצה 2, 
.B דירוג

 B קבוצה 2 פירושה שגלי המיקרו משמשים למטרת חימום מזון בלבד. דירוג
מציין שהמכשיר מתאים לצרכנים פרטיים.

עצות לחיסכון באנרגיה ולשמירה על איכות הסביבה
בסעיף זה תוכלו למצוא עצות מועילות לחיסכון באנרגיה בעת צלייה או בזמן 

אפייה, וכן כיצד להשליך את המכשיר שלכם בצורה נאותה.

חיסכון באנרגיה
חממו את התנור מראש אך ורק אם מצוין במתכון או בטבלה שבחוברת 

ההוראות שיש לעשות כן.
מומלץ להשתמש בתבניות אפייה כהות, ומצופות לכה או אמייל. הן קולטות את 

החום טוב יותר.

המעיטו לפתוח את דלת התנור במהלך הבישול, האפייה או הצלייה.
אם ברצונכם לאפות מספר עוגות, מומלץ לאפות אותן בזו אחר זו. תא התנור 

עדיין חם. הדבר עשוי לקצר את משך זמן האפייה הדרוש לאפיית העוגה 
השנייה.

במקרה של זמני בישול או אפייה ממושכים, ניתן לכבות את התנור 10 דקות 
לפני סיום הבישול ולנצל את החום השיורי כדי לסיים את תהליך הבישול.
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טבלה לפתרון תקלות
במרבית המקרים יש לתקלות הסבר פשוט מאוד. אנא קראו את טבלת 

התקלות לפני הפנייה למרכז שירות הלקוחות.
אם המנה לא יצאה כפי שציפיתם, עיינו בפרק מתכונים שבדקנו עבורכם 

במטבח שלנו, ושם תמצאו מגוון רחב של עצות לבישול.

סכנת התחשמלות!: 
תיקונים שבוצעו באופן לקוי מהווים סכנה. רק טכנאים מוסמכים מטעם מרכז 

שירות הלקוחות שלנו רשאים לבצע תיקונים במכשיר.

טבלה לפתרון תקלות
פתרון/מידעגורם אפשריבעיה

בדקו את תיבת הנתיכים כדי לוודא שהנתיך של התנור נתיך פגום.התנור אינו פועל.
תקין.

חברו את התקע לשקע החשמל.התקע אינו מחובר לשקע החשמל.
בדקו אם ניתן להדליק את אורות המטבח.הפסקת חשמל.

אפסו את השעון.הפסקת חשמל.0 וארבעה אפסים דולקים בתצוגה.

התנור אינו מתחמם. הנקודתיים בצג 
מהבהבות.

הורידו את מפסק הזרם שבארון החשמל והפעילו אותו התנור נמצא במצב הדגמה.
שוב כעבור כ- 20 שניות. בתוך כשתי דקות, לחצו לחיצה 
ארוכה על הלחצן D למשך כ- 4 שניות עד שהנקודתיים 

מאירות ברציפות.
סובבו את בורר התוכניות למצב כבוי.פונקציית הכיבוי האוטומטי הופעלה.F8 מופיע בתצוגה.

ודאו ששאריות מזון או עצמים זרים לא נלכדו בין הדלת הדלת אינה סגורה לגמרי.לא ניתן להפעיל את המיקרוגל.
למכשיר. ודאו שמשטחי האיטום נקיים. בדקו אם אטם 

הדלת לא התעוות.
לחצו על הלחצן n.המיקרוגל לא הופעל.

לחצו על הלחצן n.לא לחצתם על הלחצן n.התנור אינו מתחמם לטמפרטורה הרצויה.
אם תקלה זו חוזרת על עצמה, פנו אל מרכז שירות ישנה תקלה במיקרוגל.פעולת המיקרוגל הופסקה ללא סיבה ברורה.

הלקוחות. ניתן להפעיל את התנור ללא המיקרוגל.
בשילוב עם המיקרוגל, החימום של המזון 

נמשך זמן רב יותר מאשר בעבר.
בחרו בעוצמת מיקרוגל גבוהה יותר.העוצמה שנבחרה למיקרוגל נמוכה מדי.

כמות כפולה = זמן בישול כפול כמעט.הכנסתם לתנור כמות מזון גדולה יותר מהרגיל.
ערבבו או הפכו את המזון במהלך הבישול.המזון היה קר מאשר בדרך כלל.

הודעות שגיאה

אם מופיעה הודעת שגיאה בצירוף “, לחצו על הלחצן 0. אפסו את השעון. 

אם הודעת השגיאה מופיעה שוב, פנו אל מרכז שירות הלקוחות.
תוכלו לפתור בעצמכם חלק מהודעות השגיאה.

פתרון/הערהגורם אפשריהודעת שגיאה
הודעת השגיאה "E101" או "E104" מופיעה 

בתצוגת השעון.
פנו למרכז שירות הלקוחות. ניתן להפעיל את כשל בחיישן הטמפרטורה.

המיקרוגל לבדו.
הודעת השגיאה "E009"  ,"E310"  ,"E010" או 

"E309" מופיעה בתצוגת השעון.
פנו למרכז שירות הלקוחות.תקלה טכנית.

החלפת הנורה בתנור
ניתן להחליף את נורת התנור. ניתן להשיג נורות הלוגן 12 וולט עמידות בחום 

בעוצמה של 20 ואט ממרכז שירות הלקוחות שלנו או אצל ספק מורשה.

סכנת התחשמלות!: 
לעולם אין להחליף נורה בתנור כאשר התנור פועל. נתקו את כבל החשמל 

מהשקע או כבו את התנור באמצעות מפסק הזרם בתיבת הנתיכים.

הערה: הקפידו לאחוז בנורת ההלוגן החדשה באמצעות מטלית יבשה. הדבר 
יאריך את משך החיים של הנורה.

שלבי החלפת הנורה

כבו את מפסק הזרם בתיבת הנתיכים.. 1
הניחו מגבת מטבח בתנור הקר כדי למנוע נזק.. 2
הסירו את כיסוי הזכוכית. פתחו בידיכם את כיסוי הזכוכית מלמטה.. 3

(A איור) .אם אתם מתקשים להסיר את כיסוי הזכוכית, היעזרו בכפית
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משכו את התפס קדימה ודחפו את כיסוי הזכוכית מעלה. שחררו את התפס. . 3
(C איור)

הוציאו את מגבת המטבח מהתנור.

סכנת נזק בריאותי חמור!: 
לעולם אין להפעיל את התנור בלי כיסוי הזכוכית של המיקרוגל. קרינת מיקרוגל 

עלולה לדלוף.

ניקוי לוחות הזכוכית של הדלת
ניתן להסיר את לוחות הזכוכית הפנימיים של דלת התנור לצורך ניקוי.

סכנת כוויות!: 
המכשיר מתחמם מאוד. אין לגעת במשטחים הפנימיים של תא התנור או בגופי 

החימום שלו. יש לאפשר למכשיר להתקרר לאחר השימוש. שמרו על ילדים 
במרחק בטוח מהתנור.

הסרה

פיתחו את דלת התנור.. 1
שחררו את שני הברגים שבדלת באמצעות מברג טורקס (טורקס 20). אחזו . 2

.(A איור) את דלת התנור היטב בשעה שאתם עושים זאת
הטו את דלת התנור ומשכו החוצה כלפי מעלה את לוח הזכוכית באמצעות . 3

.(B איור) .ידית הדלת

�

 

סגרו את הדלת.. 4

הערה: נקו את לוחות הזכוכית באמצעות חומר לניקוי זכוכית ומטלית רכה.

סכנת פציעה!: 
שריטה בזכוכית שבדלת התנור עלולה להתפתח לסדק. אין להשתמש במגרדת 

לזכוכית, בעזרי ניקוי חדים או בחומרי ניקוי חזקים.

התקנה

1 ..(A איור) .הכניסו אל לוח הזכוכית של הדלת אל המוליכים בשתי ידיכם
דחפו את לוח הזכוכית של הדלת מטה, הרימו אותו מעט וחברו אותו למעלה . 2

.(B איור)

זהירות!
ודאו שלוח הזכוכית של הדלת נמצא בקו אחד עם לוח הבקרה.

פתחו את הדלת עד הסוף בעודכם מחזיקים את הלוחות בחוזקה ביד אחת . 3
.(C איור)

דחפו את הדלת מטה שוב והדקו את הברגים באמצעות מברג טרוקס . 4
.(D איור) .(טורקס 20), וסגרו את הדלת

��

זהירות!
אין להשתמש בתנור לפני שלוחות הדלת הותקנו כראוי.
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ניתן לסלק בקלות ריחות לא נעימים, כגון ריחות הנובעים מבישול דגים.  ■
הוסיפו כמה טיפות לימון לכוס מים. הניחו כפית בכוס המים כדי למנוע חימום 

יתר. חממו את המים למשך 2-1 דקות בעוצמת המיקרוגל המירבית.

תכשירי ניקוי
כדי למנוע פגיעה במשטחים שונים כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי שאינם 

מיועדים למשטחים אלה, פעלו על-פי ההוראות שבטבלה שלהלן. אין 
להשתמש:

באביזרי ניקוי חדים או שורטים, ■
במגרדת לזכוכית או למתכת כדי לנקות את הזכוכית של דלת התנור, ■
במגרדת לזכוכית או למתכת כדי לנקות את אטם הדלת, ■
במטליות קרצוף או בספוגים גסים, ■
בחומרי ניקוי שמכילים ריכוז גבוה של אלכוהול. ■

יש להקפיד ולשטוף היטב ספוגיות או מטליות ניקוי חדשות לפני השימוש 
הראשון בהן.

תכשירי ניקוימשטח
מי סבון חמים:חזית המכשיר

נקו בספוג כלים ויבשו במטלית רכה. אין 
להשתמש בתכשירים לניקוי זכוכית או במגרדת 

לזכוכית או למתכת.
מי סבון חמים:פלדת אל-חלד

נקו בספוג כלים ויבשו במטלית רכה. יש להסיר 
מיד כתמים שנוצרו כתוצאה מאבנית, משומן, 

מעמילן ומחלבון (חלבון ביצה, למשל). חומרים 
אלה עלולים לגרום לחלודה. במרכז שירות 

הלקוחות או בחנויות מקצועיות תוכלו להשיג 
חומרים מיוחדים לניקוי פלדת אל-חלד.

מי סבון חמים או תמיסת חומץ:תנור
נקו בספוג כלים ויבשו במטלית רכה.

אם התנור מלוכלך מאוד: השתמשו בחומר ניקוי 
לתנורים, אולם רק כאשר התנור קר. מומלץ 
להשתמש בספוגית קרצוף מפלדת אל-חלד.

כיסוי הזכוכית של 
התאורה בתא התנור

מי סבון חמים:
נקו באמצעות ספוג כלים.

לוח הבקרה והלוח 
החיצוני של הדלת

תכשיר ניקוי לזכוכית:
יבשו מיד באמצעות מטלית רכה. אין להשתמש 

במגרדת לזכוכית.
הזכוכית הפנימית של 

הדלת
תכשיר ניקוי לזכוכית:

יבשו באמצעות מטלית רכה. אין להשתמש 
במגרדת לזכוכית.

מי סבון חמים:אטם
נקו באמצעות ספוג כלים, אין לקרצף. אין לנקות 

באמצעות מגרדת לזכוכית או למתכת.
מי סבון חמים:אביזרים

השרו ונקו באמצעות ספוג כלים או מברשת.

ניקוי המשטחים בעלי מנגנון הניקוי העצמי, בתוך תא התנור
הדופן האחורית והתקרה של תא התנור מצופים באמייל בעל מנגנון ניקוי עצמי. 

הם מתנקים באופן אוטומטי כאשר התנור פועל. לעתים נתזים גדולים לא 
ייעלמו אלא לאחר כמה הפעלות של התנור.

הערות
אין לנקות את המשטחים המתנקים מעצמם בחומר ניקוי לתנורים. אם חומר  ■

ניקוי לתנורים נמרח בטעות על הדופן האחורית או על תקרת התנור, הסירו 
אותו מיד באמצעות ספוג ומים רבים.

אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים. הדבר עלול לשרוט או להרוס את השכבה  ■
הנקבובית.

אין לנקות את המשטחים בעלי מנגנון הניקוי העצמי באמצעות כרית קרצוף. ■
שינויי צבע קלים באמייל אינם משפיעים על מנגנון הניקוי העצמי. ■

ניקוי רצפת תא התנור והדפנות הצדיות
יש להשתמש במטלית כלים ומי סבון חמים או בתמיסת חומץ.

אם קיימים משקעי לכלוך קשים להסרה, יש להשתמש בספוגית קרצוף מפלדת 
אל-חלד או בחומר ניקוי לתנורים. השתמשו רק כאשר התנור קר.

ניקוי כיסוי הזכוכית
ניתן להסיר את כיסוי הזכוכית מתקרת התנור לצורך ניקוי.

סכנת כוויות!: 
אין להסיר את הלוחות מיד לאחר כיבוי התנור. התנור חייב להיות קר.

הסרה

הכניסו מגבת מטבח לתנור.. 1
2 .(A איור) .משכו את התפס שבתקרת התנור קדימה

דחפו למטה את החלק הקדמי של כיסוי הזכוכית באמצעות האגודל של היד 
השנייה. שחררו את התפס.

החליקו את הכיסוי החוצה באמצעות שתי ידיכם והניחו אותו על גוף החימום . 3
(B איור) .של הגריל

 
4 .(C איור) .החליקו אותו שוב מעט לאחור
5 .(D איור) .הטו אותו מטה והצידה ואז הוציאו אותו

  

סכנת פציעה!: 
!(A) לעולם אין לגעת באנטנת המיקרוגל או לנקות אותה

לכלוך קל:
שטפו את כיסוי הזכוכית באמצעות מים וסבון.

לכלוך רב:
נקו את כיסוי הזכוכית באותו אופן שבו יש לנקות את משטחי האמייל של 

התנור.

התקנה

החליקו את הכיסוי כאשר הצד החלק פונה מטה, והניחו אותו על גוף החימום . 1
(A איור) .של הגריל

2 ..(B איור) .השתמשו בשתי ידיכם כדי להחליק אותו חזרה אל שני התפסים
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שינוי ההגדרות הבסיסיות
לתנור שלכם יש כמה הגדרות בסיסיות. ניתן להתאים את ההגדרות האלה לצרכים שלכם.

בחירה 3בחירה 2בחירה 1בחירה 0הגדרה בסיסית
c0אור יוםבינונית*לילה-בהירות תאורת התצוגה
c1צליל סיום הבישול

משך הזמן שבו הצליל יישמע עם סיום הבישול.
כ  - 5 דקותכ- 2 דקות*כ- 10 שניות-

c2תצוגת השעון
השעון יוצג בתצוגה כאשר התנור מכובה.

כאשר התנור פועל 
בלבד*

--תמיד*

c3המשך פעולה
פונקציה המאפשרת המשך פעולה של התנור 

לאחר שדלת התנור נפתחה ושוב נסגרה.
המשך פעולה עם סגירת דלת:

כבוי
n המשיכו את הפעולה באמצעות*

--אוטומטיכבוי*

c4כ- 10 שניותכ- 5 שניות*כ- 2 שניות-זמן ההמתנה עד להחלת הגדרה מסוימת
c5240-230 וולט230-220 וולט*מתח הפעלה--
c6איפוס להגדרות יצרן

איפוס כל השינויים שביצעתם בהגדרות 
הבסיסיות.

--כןלא*

* הגדרת יצרן

התנור חייב להיות כבוי.

לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן 0 למשך כ- 4 שניות.. 1
ההגדרה הבסיסית הנוכחית של משך זמן השמעת הצליל מוצגת בתצוגה, 

לדוגמה ƒ‚™  לאפשרות בחירה 2.

השתמשו בלחצן @ או בלחצן A כדי לשנות את ההגדרה הבסיסית.. 2

אשרו באמצעות לחיצה על הלחצן 0.. 3
ההגדרה הבסיסית הבאה תופיע בתצוגה. ניתן לדפדף בין כל הרמות 

.A  באמצעות הלחצן 0 ולשנות את ההגדרה באמצעות הלחצן @ או הלחצן

לסיום, לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן 0 למשך כ-4 שניות.. 4
כל ההגדרות הבסיסיות נשמרו.

תוכלו לשנות את ההגדרות הבסיסיות בכל עת.

כיבוי אוטומטי
אם אינכם משנים אף הגדרה במכשיר במשך כמה שעות, הכיבוי האוטומטי 

יופעל. התנור יפסיק לחמם. נקודת הזמן שבה הוא מופעל תלויה בטמפרטורה 
או בהגדרות הגריל שהוגדרו.

פונקציית הכיבוי האוטומטי מופעלת
נשמע צליל. F8 מופיע בתצוגה. התנור יפסיק לחמם.

סובבו את בורר התוכניות למצב כבוי. התנור ייכבה.
ביטול פונקציית הכיבוי האוטומטי

ניתן להגדיר משך זמן קבוע שבו לא תופעל פונקציית הכיבוי האוטומטי. התנור 
יפעל עד שמשך זמן זה יחלוף.

תחזוקה וניקוי
אם תקפידו על ניקוי התנור ועל תחזוקה נכונה שלו, תקינותו ומראהו יישמרו 
למשך זמן רב. כאן נסביר כיצד יש לתחזק את התנור ולנקות אותו באופן נכון.

סכנת התחשמלות!: 
לחות עלולה לגרום להתחשמלות. אין להשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה או 

במכשירי ניקוי באדים.

סכנת כוויות!: 
המכשיר מתחמם מאוד. אין לגעת במשטחים הפנימיים של תא התנור או בגופי 

החימום שלו. יש לאפשר למכשיר להתקרר לאחר השימוש. שמרו על ילדים 
במרחק בטוח מהתנור.

הערות
הבדלים קלים בצבעי חזית המכשיר נגרמים כתוצאה משימוש בחומרי ייצור  ■

שונים, כמו זכוכית, פלסטיק ומתכת.
הצללים שמופיעים לעתים בלוח של דלת התנור ונראים כמו פסים, הם  ■

השתקפויות שנוצרות על-ידי תאורת התנור.
אביזרי אמייל נאפים בטמפרטורות גבוהות מאוד. הדבר עלול לגרום  ■

להבדלים קלים בצבע. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על אופן הפעולה 
שלהם. לא ניתן לכסות לחלוטין באמייל את השוליים של המגשים הדקים. 

כתוצאה מכך, שוליים אלה עלולים להיות מעט מחוספסים. דבר זה לא יפגע 
בהגנה שלהם מפני חלודה.
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זמן סיום
באפשרותכם לבחור את השעה שבה תרצו שהארוחה שלכם תהיה מוכנה. 

המכשיר יתחיל לפעול באופן אוטומטי, כך שהוא יסיים לפעול בשעה הרצויה. 
כך תוכלו, לדוגמה, להכניס את המזון לתא התנור בבוקר ולהגדיר את זמן 

הסיום כך שהמזון יהיה מוכן לארוחת הצהריים.
הקפידו לא להשאיר את המזון זמן רב מדי בתנור, כדי שהוא לא יתקלקל.

הדוגמה המוצגת באיור: השעה היא כעת 10:30, משך זמן הבישול הוא 45 
דקות והתנור מכוון לסיים את הבישול בשעה 12:30.

כוונו את בורר התוכניות.. 1
כוונו את בורר הטמפרטורה.. 2

לחצו פעמיים על הלחצן 0.. 3

השתמש בלחצן @ או בלחצן A כדי לקבוע את משך זמן הבישול.. 4

לחצו על הלחצן 0.. 5
הסוגריים מקיפים כעת את הסמל p. השעה שבה המזון יהיה מוכן מוצגת 

כעת.

השתמשו בלחצן @ או בלחצן A כדי להגדיר זמן סיום מאוחר יותר.. 6

7 ..n לחצו על הלחצן

 p התנור ייכנס למצב המתנה. הזמן שבו המזון יהיה מוכן יופיע בתצוגה והסמל
יוצג בין סוגריים. הסמלים U ו- 0 ייכבו. כאשר התנור מתחיל לפעול, מתחילה 

גם הספירה לאחור של הזמן והסמל r מוצג בין סוגריים. הסמל p ייכבה.

משך זמן הבישול שהוגדר חלף

יישמע צליל. התנור יפסיק לחמם. בתצוגה יופיע 00:00. לחצו על הלחצן 0. 
ניתן להגדיר משך זמן בישול חדש באמצעות הלחצן @ או הלחצן A. לחלופין, 

לחצו פעמיים על הלחצן 0 וסובבו את בורר התוכניות למצב כבוי. התנור 
ייכבה.

שינוי זמן הסיום

השתמשו בלחצן @ או בלחצן A כדי לשנות את זמן הסיום. השינוי יישמר 
כעבור שניות אחדות. אם הגדרתם טיימר, לחצו פעמיים על הלחצן 0. אל 
תשנו את זמן הסיום אם החלה כבר הספירה לאחור של משך זמן הבישול. 

תוצאת הבישול לא תהיה נכונה.

ביטול זמן הסיום

השתמשו בלחצן A כדי לאפס את זמן הסיום לשעה הנוכחית. השינוי יישמר 
כעבור שניות אחדות. התנור יתחיל את פעולתו. אם הגדרתם טיימר, לחצו 

פעמיים על הלחצן 0.

בדיקת הגדרות הזמנים
אם כיוונתם כמה הגדרות זמנים, הסמלים המתאימים יוארו בתצוגה. בתצוגה 

יופיע, בין סוגריים, הסמל של הגדרת הזמן המתאימה.

כדי להציג את הטיימר U, את משך זמן הבישול r, את זמן הסיום p או את 
השעון 0, לחצו על הלחצן 0 לחיצות חוזרות עד שהסוגריים מקיפים את 

הסמל המבוקש. הערך יופיע בתצוגה למשך שניות אחדות.

שעון
לאחר חיבור המכשיר לחשמל או לאחר הפסקת חשמל, הסמל 0 יופיע 

בתצוגה יחד עם ארבעה אפסים. כוונו את השעון.

לחצו על הלחצן 0.. 1
בתצוגה תופיע השעה 12:00.

השתמשו בלחצן @ או בלחצן A כדי לכוון את השעון.. 2
כעבור שניות אחדות, השעה שכיוונתם תישמר.

שינוי השעון
אין להגדיר קודם לכן אף אפשרות זמן אחרת.

לחצו ארבע פעמים על הלחצן 0.. 1
סמלי הזמן נדלקים בתצוגה והסוגריים מופיעים סביב 0.

השתמשו בלחצן @ או בלחצן A כדי לכוון את השעון.. 2
כעבור שניות אחדות, השעה שכיוונתם תישמר.

הסתרת השעון
ניתן להסתיר את השעון. למידע נוסף, עיינו בפרק שינוי ההגדרות הבסיסיות.

נעילת בטיחות בפני ילדים
התנור מצויד בנעילת בטיחות בפני ילדים המונעת מילדים להפעיל בטעות את 

התנור.
התנור לא יגיב לאף הגדרה. ניתן לכוון את הטיימר ואת השעון גם כאשר נעילת 

הבטיחות בפני ילדים פעילה.

הפעלת נעילת הבטיחות בפני ילדים
תנאי מוקדם: אין להגדיר זמן בישול ובורר התוכניות חייב להיות במצב כבוי.

לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן D למשך כארבע שניות.

הסמל D מופיע בתצוגה. נעילת הבטיחות בפני ילדים פעילה.

ביטול נעילת הבטיחות בפני ילדים
לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן D למשך כארבע שניות.

הסמל D נכבה בתצוגה. נעילת הבטיחות בפני ילדים אינה פעילה.

נעילת בטיחות בפני ילדים עם תוכניות אוטומטיות
לאחר בחירת תוכנית אוטומטית, נעילת הבטיחות בפני ילדים לא תהיה פעילה.
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הגדרת אפשרויות זמן
בתנור שלכם יש כמה אפשרויות להגדרות הקשורות בזמנים. ניתן להשתמש 
בלחצן 0 כדי להציג את התפריט ולהחליף בין הפונקציות השונות. כל סמלי 
הזמן דולקים כאשר ניתן לקבוע הגדרות. הסוגריים [ ] מסמנים את אפשרות 

הגדרת הזמן הפעילה באותו הרגע. ניתן לשנות אפשרות זמן מסוימת, שכבר 
הגדרתם, ישירות באמצעות הלחצן @ או הלחצן A, כאשר סמל הזמן המתאים 

מופיע בסוגריים.

טיימר
ניתן להשתמש בטיימר כטיימר מטבח רגיל. הוא פועל בנפרד מהתנור. לטיימר 

יש צליל משלו. כך תוכלו להבחין אם זהו הטיימר שסיים את פעולתו או שזהו 
האות המסמל את זמן הבישול שחלף.

לחצו על הלחצן 0 פעם אחת.. 1
.U סמלי הזמן נדלקים בתצוגה והסוגריים מופיעים סביב

השתמשו בלחצן @ או בלחצן A כדי לקבוע את משך הזמן של הטיימר.. 2
ערך ברירת המחדל ללחצן @ = 10 דקות
ערך ברירת המחדל ללחצן A  = 5 דקות

 [U] כעבור שניות אחדות הגדרת הזמן תישמר. הטיימר מתחיל לפעול. הסמל
נדלק בתצוגה והטיימר מתחיל לספור לאחור. סמלי הזמן האחרים נכבים.

משך הזמן של הטיימר חלף

נשמע צליל. בתצוגה יופיע 00:00. השתמשו בלחצן 0 כדי לכבות את הטיימר.

שינוי משך הזמן של הטיימר

השתמשו בלחצן @ או בלחצן A כדי לשנות את משך הזמן של הטיימר. השינוי 
יישמר כעבור שניות אחדות.

ביטול פעולת הטיימר

השתמשו בלחצן A כדי לאפס את משך הזמן של הטיימר ל- 00:00. השינוי 
יישמר כעבור שניות אחדות. הטיימר ייכבה.

בדיקת הגדרות הזמנים
אם כיוונתם כמה הגדרות זמנים, הסמלים המתאימים יוארו בתצוגה. בתצוגה 

יופיע, בין סוגריים, הסמל של הגדרת הזמן המתאימה.

כדי להציג את הטיימר U, את משך זמן הבישול r, את זמן הסיום p או את 
השעון, 0 לחצו על הלחצן 0 לחיצות חוזרות עד שהסוגריים מקיפים את 

הסמל המבוקש. הערך יופיע בתצוגה למשך שניות אחדות.

משך זמן הבישול
ניתן להגדיר את משך זמן הבישול של המזון. כאשר הזמן שהוגדר מראש חלף, 

התנור ייכבה באופן אוטומטי. משמעות הדבר היא שאין צורך להפסיק פעולה 
אחרת לצורך כיבוי התנור. לא ניתן לחרוג בטעות ממשך זמן הבישול.

הדוגמה המוצגת באיור: משך זמן בישול של 45 דקות.

השתמשו בבורר התוכניות כדי לקבוע את סוג החימום המבוקש.. 1
השתמשו בבורר הטמפרטורה כדי להגדיר את הטמפרטורה או כדי לקבוע . 2

את ההגדרות עבור הגריל.

לחצו פעמיים על הלחצן 0.. 3
00:00 מופיע בתצוגה. סמל הזמן מואר, והסמל r נמצא בין סוגריים.

השתמשו בלחצן @ או בלחצן A כדי לקבוע את משך זמן הבישול.. 4
ערך ברירת המחדל ללחצן @ = 30 דקות
ערך ברירת המחדל ללחצן A = 10 דקות

5 ..n לחצו על הלחצן

הספירה לאחור של משך זמן הבישול תתחיל ותופיע בתצוגה והסמל [r] יואר. 
סמלי הזמן האחרים נכבים.

משך זמן הבישול שהוגדר חלף

יישמע צליל. התנור יפסיק לחמם. בתצוגה יופיע 00:00. לחצו על הלחצן 0. 
הצליל יפסיק. סובבו את בורר התוכניות למצב כבוי. התנור ייכבה.

שינוי משך זמן הבישול

השתמשו בלחצן @ או בלחצן A כדי לשנות את משך זמן הבישול. השינוי יישמר 
כעבור שניות אחדות. אם הגדרתם את הטיימר, לחצו מראש על הלחצן 0.

ביטול משך זמן הבישול

השתמשו בלחצן  A כדי לאפס את משך זמן הבישול ל- 00:00. השינוי יישמר 
כעבור שניות אחדות. משך זמן הבישול יבוטל. אם הגדרתם את הטיימר, לחצו 

מראש על הלחצן 0.

בדיקת הגדרות הזמנים
אם כיוונתם כמה הגדרות זמנים, הסמלים המתאימים יוארו בתצוגה. בתצוגה 

יופיע, בין סוגריים, הסמל של הגדרת הזמן המתאימה.

כדי להציג את הטיימר U, את משך זמן הבישול r, את זמן הסיום p או את 
השעון 0, לחצו על הלחצן 0 לחיצות חוזרות עד שהסוגריים מקיפים את 

הסמל המבוקש. הערך יופיע בתצוגה למשך שניות אחדות.
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שינוי עוצמת המיקרוגל

 A לחצו על הלחצן של עוצמת המיקרוגל החדשה. השתמשו בלחצן @ או בלחצן
כדי לקבוע את משך זמן הבישול ולהפעיל מחדש את המיקרוגל.

ביטול הפעולה
לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן n למשך כ- 4 שניות וסובבו את בורר התוכניות 

למצב כבוי.

הערות
כאשר אתם מכוונים את בורר התוכניות למצב ß, עוצמת המיקרוגל  ■

הגבוהה ביותר תואר בתצוגה כעוצמה המומלצת.
המאוורר עשוי להמשיך לפעול, גם אם תפתחו את דלת המכשיר במהלך  ■

הבישול.

הפעלה בשילוב מיקרוגל
זוהי פעולה בו זמנית של סוג חימום אחד יחד עם המיקרוגל. הדבר מאפשר 

להכין מנות כגון קציץ בשר. אם תפעילו את פונקציית המיקרוגל, קציץ הבשר 
יהיה מוכן מהר יותר.

ניתן להפעיל כל עוצמת מיקרוגל שתבחרו.
יוצא מן הכלל: 900 ואט

סוגי חימום מתאימים
3 אוויר חם ■

% חימום עליון/תחתון ■

4 צלייה באוויר חם ■

) גריל ■

שימוש בפונקציית הפעלה בשילוב מיקרוגל
. 190°C דוגמה: עוצמת מיקרוגל של 360 ואט, 17 דקות ומצב 3 אוויר חם

בחרו את סוג החימום באמצעות בורר התוכניות ואת הטמפרטורה באמצעות . 1
בורר הטמפרטורה.

לחצו על הלחצן לקביעת עוצמת המיקרוגל הרצויה.. 2
בתצוגה יופיע זמן בישול מומלץ.

השתמשו בלחצן @ או בלחצן A כדי לקבוע את משך זמן הבישול.. 3
4 ..n לחצו על הלחצן

התנור יחל את פעולתו. הספירה לאחור של זמן הבישול מתחילה.

משך זמן הבישול שהוגדר חלף
יישמע צליל. המצב המשולב הסתיים. ניתן להפסיק את הצליל באמצעות 

לחיצה על הלחצן 0.

פתיחת דלת התנור במהלך פעולתו
 .n פעולת התנור מושהית. לאחר סגירת הדלת, לחצו לחיצה קצרה על הלחצן

עם הלחיצה, פעולת התוכנית תימשך.

השהיית הפעולה

לחצו לחיצה קצרה על הלחצן n. פעולת התנור מושהית. לחצו שוב על הלחצן 
n כדי להמשיך את הפעולה.

שינוי משך זמן הבישול

ניתן לבצע פעולה זו בכל עת. השתמשו בלחצן @ או בלחצן A כדי לשנות את 
משך זמן הבישול.

שינוי עוצמת המיקרוגל

 A לחצו על הלחצן של עוצמת המיקרוגל החדשה. השתמשו בלחצן @ או בלחצן
כדי לקבוע את משך זמן הבישול ולהפעיל מחדש את המיקרוגל.

ביטול הפעולה
לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן n למשך כ- 4 שניות או סובבו את בורר 

התוכניות ואת בורר הטמפרטורה בחזרה למצב כבוי.

רצף פעולות 1, 2, 3  
ניתן להשתמש בפונקציית רצף הפעולות כדי להגדיר שלוש עוצמות מיקרוגל 

שונות ושלושה זמני בישול שונים, ולאחר מכן להפעיל את התנור.
כלי בישול

השתמשו אך ורק בכלי בישול חסיני בחום, המתאימים לשימוש במיקרוגל.

הגדרת רצף פעולות
בחרו משך זמן בישול לכל פעולה ברצף.

1 ..ß כוונו את בורר התוכניות למצב

לחצו על הלחצן 2.. 2
המספר ª, המציין את הפעולה הראשונה ברצף יוצג בתצוגה.

כוונו את עוצמת המיקרוגל ומשך זמן הבישול של הפעולה הראשונה.. 3

לחצו על הלחצן 2.. 4
המספר », המציין את הפעולה השנייה ברצף יוצג.

כוונו את עוצמת המיקרוגל ומשך זמן הבישול של הפעולה השנייה.. 5

לחצו על הלחצן 2.. 6
המספר ¬, המציין את הפעולה השלישית ברצף יוצג.

כוונו את עוצמת המיקרוגל ומשך זמן הבישול של הפעולה השלישית.. 7
8 ..n לחצו על הלחצן

התנור יחל את פעולתו. הצעד הראשון ברצף הפעולות יוצג בתצוגה. הספירה 
לאחור של משך זמן הבישול מתחילה.

משך זמן הבישול שהוגדר חלף
יישמע צליל. רצף הפעולות הסתיים. ניתן להפסיק את הצליל באמצעות לחיצה 

על הלחצן 0.

שינוי ההגדרות

ניתן לבצע שינויים רק לפני התחלת הפעולה. לחצו שוב ושוב על הלחצן 2 עד 
להצגת המספר המתאים ברצף הפעולות. שנו את ההגדרות.

פתיחת דלת התנור במהלך פעולתו
 .n פעולת התנור מושהית. לאחר סגירת הדלת, לחצו לחיצה קצרה על הלחצן

עם הלחיצה, פעולת התוכנית תימשך.

השהיית הפעולה

לחצו לחיצה קצרה על הלחצן n. פעולת התנור מושהית. לחצו שוב על הלחצן 
n כדי להמשיך את הפעולה.

ביטול הפעולה
לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן n למשך כ- 4 שניות או סובבו את בורר 

התוכניות למצב כבוי.

הצגת זמן הבישול

לחצו על הלחצן 0 פעם אחת.

הערה:
ניתן גם לשלב סוג מסוים של חימום עם רצף הפעולות. קבעו ראשית את סוג 

החימום.
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השתמשו בבורר הטמפרטורה כדי להגדיר את הטמפרטורה או כדי לקבוע . 2השתמשו בבורר התוכניות כדי לקבוע את סוג החימום המבוקש.. 1
את ההגדרות עבור הגריל.

3 ..n לחצו על הלחצן
התנור יתחיל להתחמם.

כיבוי התנור
סובבו את בורר התוכניות למצב כבוי.

שינוי ההגדרות
ניתן לבצע בכל עת שינויים בסוג החימום ובטמפרטורה או בהגדרות הצלייה 

של הגריל על-ידי שימוש בכפתורי ההפעלה המתאימים.

מיקרוגל
גלי מיקרו משמשים לחימום מוצרי מזון. ניתן להשתמש במיקרוגל כשלעצמו 
או בשילוב עם סוגי חימום נוספים. להלן תוכלו למצוא מידע על אופן השימוש 

במיקרוגל ועל כלי הבישול המתאימים לשימוש במיקרוגל.

הערה:
בפרק מתכונים שבדקנו עבורכם במטבח שלנו תמצאו דוגמאות להפשרה, 

לחימום ולבישול בתנור המיקרוגל.

הערות בנוגע לכלי בישול
כלי בישול מתאימים

יש להשתמש בכלי בישול עמידים בחום עשויים זכוכית, זכוכית קרמית, פורצלן, 
קרמיקה או פלסטיק עמיד בחום. חומרים אלה מאפשרים לגלי המיקרו לעבור 

דרכם.
ניתן להשתמש גם בכלי הגשה. הדבר חוסך את הצורך בהעברת האוכל מכלי 

לכלי. מותר להשתמש בכלי בישול בעלי עיטורים מזהב או מכסף רק אם היצרן 
מתחייב לכך שהם מתאימים לשימוש במיקרוגל.

כלי בישול לא מתאימים
כלי בישול ממתכת אינם מתאימים. המתכת אינה מאפשרת לגלי מיקרו לעבור 

דרכה. מזון בכלי מתכת מכוסים יישאר קר.

זהירות!
היווצרות ניצוצות: יש להרחיק מתכות - כגון כפית בכוס - למרחק של 2 ס"מ 
לפחות מדפנות התנור ומהצד הפנימי של הדלת. ניצוצות עלולים להרוס את 

הזכוכית בצדה הפנימי של הדלת.

בדיקת כלי בישול
אין להפעיל את המיקרוגל אלא אם יש מזון בתוכו. המקרה היחיד היוצא מן 

הכלל הוא לצורך בדיקת התאמה של כלי הבישול, המתוארת להלן.
במקרה שאינכם בטוחים אם כלי הבישול שלכם מתאים לשימוש במיקרוגל, 

תוכלו לבצע את הבדיקה הבאה:

חממו את כלי הבישול הריק בעוצמה מרבית למשך ½ דקה עד דקה אחת.. 1
בדקו מפעם לפעם את הטמפרטורה במהלך זמן זה.. 2

כלי הבישול צריך להישאר קר או חמים למגע.
אם כלי הבישול מתחמם מאוד או שנוצרים ניצוצות, הוא אינו מתאים למיקרוגל.

הגדרות העוצמה של המיקרוגל
השתמשו בלחצן המתאים כדי לקבוע את העוצמה הרצויה של המיקרוגל.

להפשרת מזון עדין90  ואט
להפשרה ולהמשך בישול180  ואט
לבישול בשר ולחימום מזון עדין360  ואט
לחימום ולבישול מזון600  ואט
לחימום נוזלים900 ואט

הערות
בעת לחיצה על הלחצן, תואר נורית העוצמה המתאימה. ■
ניתן להפעיל את המיקרוגל בעוצמה של 900 ואט למשך 30 דקות לכל היותר.  ■

משך זמן הבישול המרבי בכל שאר העוצמות הוא שעה אחת ושלושים דקות.

שימוש במיקרוגל
דוגמה: עוצמת מיקרוגל של 600 ואט, משך בישול של 17 דקות.

1 ..ß כוונו את בורר התוכניות למצב

לחצו על הלחצן לקביעת עוצמת המיקרוגל הרצויה.. 2
עוצמת בישול של 600 ואט מוארת וזמן הבישול המומלץ מוצג.

השתמש בלחצן @ או בלחצן A כדי לקבוע את משך זמן הבישול.. 3

4 ..n לחצו על הלחצן
התנור יחל את פעולתו. הספירה לאחור של זמן הבישול מתחילה.

משך זמן הבישול שהוגדר חלף
יישמע צליל. המיקרוגל סיים את פעולתו. סובבו את בורר התוכניות למצב כבוי. 

ניתן להפסיק את הצליל באמצעות לחיצה על הלחצן 0.

פתיחת דלת התנור במהלך פעולתו
 .n פעולת התנור מושהית. לאחר סגירת הדלת, לחצו לחיצה קצרה על הלחצן

עם הלחיצה, פעולת התוכנית תימשך.

שינוי משך זמן הבישול

ניתן לבצע פעולה זו בכל עת. השתמשו בלחצן @ או בלחצן A כדי לשנות את 
משך זמן הבישול.
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קיימות אפשרויות רבות לקביעת הגדרות התנור. בפרק זה נסביר כיצד תוכלו 
לבחור במצבי החימום והטמפרטורה הרצויים או במצבי הצלייה השונים בגריל. 

יש באפשרותכם לבחור את משך זמן הבישול בתנור ואת זמן הסיום של 
הבישול. אנא עיינו בפרק הגדרת אפשרויות הזמן.

סוג החימום והטמפרטורה
. 190°C-הדוגמה באיור: % חימום עליון/תחתון ב

הפעלת התנור

לפני הפעלת התנור בפעם הראשונה
בפרק זה תוכלו לקבל את כל המידע הדרוש לכם לפני שתפעילו את התנור 

בפעם הראשונה לצורך הכנת מזון. ראשית, יש לקרוא את הפרק הוראות 
בטיחות.

כיוון השעון
לאחר חיבור התנור לחשמל, יוצגו בתצוגה הסמל 0 וארבעה אפסים. כוונו את 

השעון.

לחצו על הלחצן 0.. 1
בתצוגה תופיע השעה 12:00.

השתמשו בלחצן @ או בלחצן A כדי לכוון את השעון.. 2
כעבור שניות אחדות, השעה שכיוונתם תישמר.

חימום התנור
כדי להעלים את הריח שנוצר בעת ההפעלה הראשונה של תנור חדש, חממו 

את התנור לראשונה כאשר הוא ריק ודלתו סגורה. הדרך הטובה ביותר לבצע 

  240°C זאת היא להפעיל את מצב % החימום העליון/תחתון בטמפרטורה של
למשך שעה אחת. ודאו שלא נשארו שאריות של האריזה בתוך תא התנור.

כוונו את בורר התוכניות למצב % חימום עליון/תחתון.. 1
כוונו את הטמפרטורה ל-240°C  באמצעות בורר הטמפרטורה.. 2

3 ..n לחצו על הלחצן
לאחר שעה, כבו את התנור. כדי לבצע זאת, סובבו את בורר התוכניות למצב 

כבוי.

ניקוי אביזרים
לפני השימוש באביזרים בפעם הראשונה יש לנקות אותם ביסודיות באמצעות 

ספוג רך ומים חמים עם סבון.

 HEZ862000 תבנית רב-תכליתית
לנתחי בשר גדולים, לעוגות יבשות או לחות, 

למאפים ולמאכלים מוקרמים. ניתן להשתמש 
בה גם כמגש לאיסוף טפטופים אם אתם 
צולים בשר ישירות על מדף הרשת. לשם 

כך יש להכניס את התבנית הרב-תכליתית 
למפלס מספר 1.

הערות
הכניסו את התבנית הרב-תכליתית לתא  ■

התנור כאשר החלק המוגבה פונה לאחור.
הכניסו את התבנית הרב-תכליתית לתוך  ■

התנור כאשר הצד האלכסוני פונה לדלת 
התנור.

אביזרים אופציונליים
ניתן לרכוש אביזרים אופציונליים ממרכז שירות הלקוחות או מסוכן מורשה. 
תוכלו למצוא מגוון רחב של אביזרים לתנור שלכם בחוברות שלנו או באתר 

החברה ברשת האינטרנט. הזמינות של האביזרים האופציונליים ואפשרויות 
ההזמנה שלהם באופן מקוון משתנות ממדינה למדינה. יש לעיין בעלוני 

המוצרים.

שימושמספר HEZאביזרים אופציונליים
מגש אפייה מצופה 

אמייל
HEZ861000.לאפיית עוגות ועוגיות

דחפו את מגש האפייה עמוק ככל 
שניתן לתוך התנור כאשר הצד 

האלכסוני פונה לדלת התנור.
לתבשילים ולמאפים שתרצו להכין HEZ915001כלי צלייה מזכוכית

בתנור. מתאים במיוחד לתוכניות 
האוטומטיות.

מוצרים שניתן להשיג ממרכז שירות הלקוחות
תוכלו להשיג חומרי ניקוי ותחזוקה וכן אביזרים שונים עבור מכשיר החשמל 

שברשותכם ממרכז שירות הלקוחות, מספקים מורשים או (במדינות מסוימות) 
ברשת האינטרנט באמצעות החנות המקוונת. יש לציין את מספר המוצר 

הרלוונטי.

מטליות ניקוי למשטחים 
שעשויים מפלדת 

אל-חלד

מספר 
קטלוגי 
311134

מונעות הצטברות של לכלוך. ספוגות 
בשמן מיוחד שמתאים לתחזוקה 

של משטחים בתנור שלכם העשויים 
מפלדת אל-חלד.

מספר ג'ל לניקוי תנורים וגריל
קטלוגי 
463582

לניקוי תא התנור. הג'ל נטול ריח.

מטלית מיקרופייבר 
במבנה כוורת

מספר 
קטלוגי 
460770

מתאימה במיוחד לניקוי של 
משטחים עדינים, כגון זכוכית, 

זכוכית קרמית, פלדת אל-חלד או 
אלומיניום. מטלית המיקרופייבר 

מסירה לכלוך לח ושכבות שומנים 
בניגוב אחד.

מספר מנגנון נעילה לדלת
קטלוגי 
612594

מונע מילדים לפתוח את דלת 
התנור. מיקום מנגנון הנעילה בדלת 

התנור משתנה מתנור לתנור. יש 
לעיין בהוראות שמצורפות למנגנון 

הנעילה של הדלת.
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האביזרים המסופקים עם התנור מתאימים להכנת מנות מזון שונות. יש לוודא 
שאתם מכניסים את האביזרים לתא התנור בצורה הנכונה.

ישנו מגוון רחב של אביזרים אופציונליים, שבאמצעותם תוכלו לשפר חלק 
מהמנות האהובות עליכם, או פשוט להשתמש בתנור שלכם בצורה נוחה יותר.

הכנסת האביזרים
ניתן להכניס את האביזרים לתא התנור בשלושה מפלסים שונים.

הערות
ניתן למשוך החוצה את האביזרים עד כדי מחציתם, בלי שיתהפכו. כך ניתן  ■

להוציא את המזון מהתנור בקלות.
בעת הכנסת האביזרים לתנור יש לוודא שהצד המוגבה של מדף הרשת או  ■

של התבנית הרב-תכליתית פונה לאחור.

האביזרים עלולים להתעוות כאשר הם מתחממים. לאחר שהתקררו, העיוות  ■
ייעלם והאביזרים יחזרו לצורתם המקורית, ללא כל השפעה על תפקודם.

ניתן לרכוש אביזרים שונים ממרכז שירות הלקוחות, מסוכן מורשה או באופן 
.HEZ מקוון. ציינו בבקשה מספר

מדף רשת
לכלי בישול, לתבניות אפייה ולצלייה של מזון.

הערות
הכניסו את מדף הרשת לתא התנור כאשר  ■

החלק המוגבה פונה לאחור.
הכניסו את מדף הרשת כאשר הצד הפתוח  ■

פונה לדלת התנור ובליטת המסילה פונה 
כלפי מטה ¾.

משמעותהגדרה
טמפרטורת התנור ב-C° .טווח הטמפרטורה250-50
III ,II ,Iהגדרות הגריל עבור ) הגריל.הגדרות הגריל

I = הגדרה 1, נמוך
II = הגדרה 2, בינוני
III = הגדרה 3, גבוה

הסמל t נותר מואר בתצוגה עד שהתנור מגיע לטמפרטורה שנקבעה מראש. 
הסמל לא יוצג במהלך הצלייה בגריל.

בורר התוכניות
השתמשו בבורר התוכניות כדי לקבוע את סוג החימום המבוקש.

שימושהגדרה
Ûהתנור ייכבה.מצב כבוי

Ýלקביעת עוצמת המיקרוגל.מצב מיקרוגל

לאפיית עוגות ספוג בתבניות במפלס אחד.אוויר חם3

לאפייה ולצלייה במפלס אחד. מתאים במיוחד חימום עליון/תחתון%
לעוגות בעלות ציפוי לח (כגון עוגות גבינה).

לעופות ולנתחי בשר גדולים.צלייה באוויר חם4

לצליית כמויות גדולות של נתחים שטוחים גריל)
וקטנים (כגון אומצות, נקניקיות).

5 תוכניות הפשרהתוכניות`
15 תוכניות בישול

זמני החימום וזמני הבישול נקבעים לפי 
המשקל.

תא התנור
התנור שלכם מצויד במאוורר קירור.

מאוורר הקירור
מאוורר הקירור נדלק ונכבה לסירוגין בהתאם לצורך. האוויר החם נפלט מעל 

לדלת.

זהירות!
אין לכסות את פתחי האוורור. התנור עלול להתחמם יתר על המידה.

הערות
מאוורר הקירור ממשיך לפעול למשך זמן מה לאחר שהתנור סיים את  ■

פעולתו.
המכשיר נותר קר במהלך פעולת המיקרוגל. מאוורר הקירור יפעל בכל זאת.  ■

המאוורר עשוי להמשיך לפעול גם לאחר שהמיקרוגל סיים את פעולתו.
נוזלי עיבוי עשויים להצטבר על זכוכית הדלת, על הדפנות הפנימיות ועל  ■

רצפת התנור. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על פעולת התנור. לאחר 
הבישול, נגבו את הנוזלים שהצטברו כתוצאה מהעיבוי.

.n התאורה בתא תנור תידלק רק לאחר לחיצה על הלחצן

אביזרי התנור
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90

360

600

900180

אטם מלוכלך מאוד: אם אטם הדלת מלוכלך מאוד, דלת המכשיר לא תיסגר  ■
היטב. החזיתות של ארונות/מכשירים סמוכים עלולות להינזק. הקפידו על 

ניקיון האטם.
עמידה/ישיבה על דלת התנור או הנחת חפצים עליה: אין לעמוד או לשבת על  ■

דלת התנור ואין להניח עליה חפצים כאשר היא פתוחה. אין להניח כלי בישול 
או אביזרים על דלת התנור.

הובלת המכשיר: אין לשאת את המכשיר או להחזיק אותו באמצעות ידית  ■
הדלת. ידית הדלת אינה יכולה לשאת את משקל התנור והיא עלולה להישבר.

הפעלת המיקרוגל ללא מזון: הפעלת המכשיר ללא מזון בתוכו עלולה לגרום  ■
לעומס יתר. לעולם אין להפעיל את המכשיר כאשר אין מזון בתוכו. המקרה 
יוצא הדופן היחיד הוא בדיקת כלי בישול קצרה (עיינו בפרק "מיקרוגל, כלי 

בישול מתאימים").
פופקורן להכנה במיקרוגל: אין להפעיל את המיקרוגל בעוצמה חזקה מדי.  ■

השתמשו בדרגת חום של עד 600 ואט. יש להניח שקיות פופקורן על מגש 
זכוכית. צלחת הבסיס עלולה להתנתק אם מופעל עליה עומס יתר.

המכשיר החדש שלכם
קראו פרק זה כדי להכיר את המכשיר החדש שלכם. כאן מוצג הסבר על לוח 

הבקרה של התנור ועל כפתורי ההפעלה השונים. כמו כן, תמצאו מידע על תא 
התנור ועל האביזרים.

לוח הבקרה
בפרק זה תמצאו סקירה של לוח הבקרה. בהתאם לדגם התנור, ייתכן שוני 

מסוים בחלק מהפרטים.

כפתורי הפעלה
כפתורי הההפעלה נשלפים החוצה. כדי לשלוף את הכפתור או כדי לדחוף אותו 

פנימה, לחצו עליו כאשר הוא במצב כבוי.

לחצנים
החיישנים ממוקמים מתחת ללחצנים. אין ללחוץ עליהם בחוזקה. די בנגיעה 

בסמל המתאים.

יוצא מן הכלל: הלחצן להגדרת רצף הפעולות והלחצנים של בחירת עוצמת 
המיקרוגל הם לחצנים רגילים.

לחצנים ותצוגה
הלחצנים מאפשרים לכם לבצע פונקציות שונות. בתצוגה תוכלו לקרוא את 

הערכים שזה עתה הגדרתם.

שימושלחצן
בוחר רצף של פעולות.2

בוחר עוצמת מיקרוגל של 90 ואט.90
בוחר עוצמת מיקרוגל של 180 ואט.180
בוחר עוצמת מיקרוגל של 360 ואט.360
בוחר עוצמת מיקרוגל של 600 ואט.600

שימושלחצן
בוחר עוצמת מיקרוגל של 900 ואט.900

fבוחר את המשקל בקילוגרמים לתוכניות.קילוגרם

אפשרויות 0
להגדרת זמנים

בחירת טיימר U, משך זמן הבישול r, זמן סיום 
p ושעון 0.

A

@

מינוס
פלוס

הקטנת הערכים.
הגדלת הערכים.

nלחיצה קצרה = הפעלה/השהיה.הפעלה/השהיה
לחיצה ארוכה = ביטול פעולה.

אפשרות הזמן להגדרה מצוינת בתצוגה באמצעות סוגריים מרובעים [ ] סביב 
הסמל המתאים. יוצא מן הכלל: הסמל 0 מואר רק כאשר עורכים שינויים 

בשעון.

בורר הטמפרטורה
השתמשו בבורר הטמפרטורה כדי להגדיר את הטמפרטורה או כדי לקבוע את 

ההגדרות עבור הגריל.

משמעותהגדרה
Úהתנור אינו מתחמם.מצב כבוי

בורר התוכניותתצוגה

לחצנים

הגדרת עוצמת 
המיקרוגל

הגדרת עוצמת 
המיקרוגל

בורר הטמפרטורה

לחצן עבור רצף של פעולות
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תקלה בתנור עלולה לגרום להתחשמלות. אין  ■
להפעיל תנור שיש בו תקלה. נתקו את התנור משקע 
החשמל או הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנתיכים. 

פנו למרכז שירות הלקוחות.
סכנת התחשמלות!

זהו מכשיר הפועל במתח גבוה. לעולם אין להסיר  ■
את מעטפת המכשיר.

סכנת התחשמלות!

הבידוד של מד החום לבשר שאינו מתאים לשימוש  ■
במכשיר זה עשוי להינזק. יש להשתמש במדחום 

לבשר המומלץ לשימוש במכשיר זה בלבד.
סכנת כוויות!

המכשיר מתחמם מאוד. לעולם אין לגעת בדפנות  ■
הפנימיות של תא התנור או בגופי החימום. יש 

לאפשר למכשיר להתקרר לאחר השימוש. שמרו על 
ילדים במרחק בטוח מהתנור.

סכנת כוויות!

האביזרים וכלי הבישול מתחממים מאוד. יש  ■
להשתמש תמיד בכפפות מטבח כדי להוציא את 

האביזרים או את כלי הבישול מתא התנור.
סכנת כוויות!

אדי אלכוהול עלולים להתלקח בתא התנור החם. אין  ■
לבשל מזון המכיל כמויות גדולות של נוזלים בעלי 

תכולת אלכוהול גבוהה. השתמשו בכמויות קטנות 
של נוזלים בעלי תכולת אלכוהול גבוהה. פתחו את 

דלת התנור בתשומת לב.
סכנת כוויות!

מוצרי מזון בעלי קליפה עלולים להתפקע או  ■
להתפוצץ במהלך פעולת החימום ואפילו לאחריה. 
לעולם אין לבשל ביצים בקליפתן או לחמם ביצים 

קשות. נקבו את החלמון לפני שליקת ביצים או לפני 
אפייתם. הקליפה של מוצרי מזון, כגון תפוחים, 

עגבניות, תפוחי אדמה או נקניקיות עלולה להתפקע. 
לפני הבישול יש לנקב או לקלף את הקליפה.

סכנת כוויות!

החום אינו מתפזר באופן שווה במזון לתינוקות.  ■
לעולם אין לחמם מזון לתינוקות במיכלים סגורים. 

יש להקפיד להסיר את המכסה או הפטמה. ערבבו 
ונערו היטב את המזון לאחר החימום. בדקו את 

טמפרטורת המזון לפני האכלת הילד.
סכנת כוויות!

מזון חם פולט חום. כלי הבישול עשויים להתחמם.  ■
יש להשתמש תמיד בכפפות מטבח כדי להוציא את 

האביזרים או את כלי הבישול מתא התנור.
סכנת כוויות!

כלים אטומים עלולים להתבקע במהלך חימום המזון.  ■
יש לעיין בהוראות ההכנה שמצוינות על גבי האריזה. 

יש להשתמש בכפפות מטבח כדי להוציא את הכלים 
מתא התנור.
סכנת כווייה!

בעת פתיחת דלת התנור, עלולים להיפלט החוצה  ■
אדים חמים. פתחו את דלת התנור בתשומת לב. 

שמרו על ילדים במרחק בטוח מהתנור.
סכנת כווייה!

הכנסת מים לתא התנור החם עלולה לגרום  ■
להיווצרות אדים חמים. לעולם אין לשפוך מים לתוך 

תא תנור חם.
סכנת כווייה!

כאשר נוזלים מתחממים, קיימת סכנה של חימום  ■
יתר. משמעות הדבר היא שהנוזל יגיע לטמפרטורת 

רתיחה ללא היווצרות הבועות והאדים הרגילים 
הנוצרים ברתיחת נוזלים. גם אם המיכל רועד רק 

מעט, הנוזל החם עשוי לרתוח בפתאומיות ולהתיז. 
בעת החימום יש להכניס כפית למיכל. הדבר ימנע 

מצב של חימום יתר.
סכנת פציעה!

שריטה בזכוכית שבדלת התנור עלולה להתפתח  ■
לסדק. אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים, באביזרי 

ניקוי חדים או שורטים או במגרדת זכוכית.
סכנת פציעה!

כלי בישול לא מתאימים עלולים להיסדק. כלי בישול  ■
מפורצלן או מקרמיקה עשויים להכיל חרירים זעירים 

בידיות או במכסה. חרירים אלה מסתירים חורים 
גדולים יותר תחתיהם. לחות שתחדור לחורים אלה 
עלולה לגרום לכלי להיסדק. יש להשתמש אך ורק 

בכלים בטוחים לבישול במיקרוגל.

פעולות העלולות לגרום נזק למכשיר
זהירות!

היווצרות ניצוצות: יש להרחיק מתכות כגון, כפית בכוס, למרחק של 2 ס"מ  ■
לפחות מדפנות התנור ומהצד הפנימי של הדלת. ניצוצות עלולים לגרום נזק 

בלתי הפיך לצד הפנימי של הדלת.
מגש אפייה, נייר אפייה, רדיד אלומיניום או כלי בישול על רצפת תא התנור:  ■

אין להניח תבניות אפייה או כלי בישול ישירות על רצפת התנור. אין לכסות 
את רצפת תא התנור ברדיד אלומיניום. הוא יגרום להצטברות חום. זמני 

האפייה והצלייה כבר לא יהיו נכונים, וייגרם נזק לאמייל. נזק זה בדרך כלל 
אינו משפיע על ביצועי התנור ואינו כלול במסגרת האחריות.

תבניות אלומיניום חד-פעמיות: אין להשתמש בכלי אלומיניום חד-פעמיים  ■
בתנור. ניצוצות הנוצרים מהם עלולים לגרום נזק למכשיר.

מים בתא התנור החם: לעולם אין לשפוך מים לתוך תא תנור חם. הדבר  ■
יגרום להיווצרות אדים לוהטים. השינוי בטמפרטורה עלול לגרום נזק לאמייל.

מזון לח: אין לאחסן מזון לח בתא התנור הסגור לפרקי זמן ארוכים. הדבר  ■
יגרום נזק לאמייל.

אין להשתמש במכשיר כמקום אחסון למזון. הדבר עלול להוביל להיווצרות 
חלודה.

מיצי פירות: בעת אפייה של עוגות פירות עסיסיות במיוחד, אין למלא את  ■
התבנית הרב-תכליתית  יתר על המידה. אם מיץ הפירות יטפטף החוצה, 

הוא ישאיר כתמים שאינם ניתנים להסרה.
קירור המכשיר כאשר הדלת פתוחה: אפשרו לתנור להתקרר רק בדלת  ■

סגורה. ודאו שדבר אינו נתפס בדלת התנור. גם אם הדלת פתוחה אפילו 
מעט, החזיתות של ארונות/מכשירים סמוכים עלולות להינזק במשך הזמן.
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אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. אין לאפשר לילדים 
לנקות את המכשיר או לבצע בו פעולות תחזוקה 

כלשהן, אלא אם כן הם בני 8 לפחות ונמצאים תחת 
השגחת מבוגר.

יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 למרחק בטוח 
מהמכשיר ומכבל החשמל.

יש לדאוג להכנסת האביזרים לתא התנור באופן תקין. 
עיינו בסעיף תיאור האביזרים בהוראות ההפעלה.

סכנת שריפה!
חומרים דליקים המאוחסנים בתא התנור עלולים  ■

להתלקח. אין לאחסן חומרים דליקים בתוך תא 
התנור. אין לפתוח את דלת התנור אם יש בתוכו 

עשן. כבו את התנור ונתקו אותו משקע החשמל, או 
הורידו את מפסק הזרם שבתיבת הנתיכים.

סכנת שריפה!

בעת פתיחת דלת התנור נוצר משב רוח. נייר  ■
האפייה עלול לזוז, לגעת בגוף החימום ולהתלקח. 

אין להניח נייר אפייה בצורה לא מהודקת על 
האביזרים במהלך חימום התנור. הקפידו להצמיד 

את נייר האפייה באמצעות צלחת או תבנית אפייה. 
כסו בנייר האפייה רק את האזור הנחוץ. יש להקפיד 

כי נייר האפייה לא יבלוט מעבר לאביזרים.
סכנת שריפה!

שימוש במכשיר למטרות אחרת, מלבד השימוש  ■
המיועד לו, הוא מסוכן ועלול לגרום נזקים. לדוגמה, 

חימום נעלי בית או כריות חימום עלול לגרום 
להתלקחותם גם כמה שעות מאוחר יותר. יש 

להשתמש במכשיר זה להכנת מזון ומשקאות בלבד.
סכנת שריפה!

מזון עלול להתלקח. לעולם אין לחמם מזון באריזות  ■
שומרות חום.

אין לחמם מזון ללא השגחה כאשר הוא נמצא 
במיכלים עשויים פלסטיק, נייר או חומרים דליקים 

אחרים.
אין לבחור במיקרוגל דרגת עוצמה או משך זמן בישול 

גבוהים יותר מהנחוץ. פעלו בהתאם למידע המצוין 
בהוראות ההפעלה.

לעולם אין להשתמש במיקרוגל כדי לייבש מזון.
לעולם אין להפשיר או לחמם מזון בעל תכולת נוזלים 

נמוכה, כגון לחם, בדרגת עוצמה גבוהה מדי של 
המיקרוגל או למשך זמן ארוך מדי.

סכנת שריפה!

שמן בישול מחומם עלול להתלקח. לעולם אין  ■
להשתמש במיקרוגל כדי לחמם שמן בישול בלבד.

המכשיר מתחמם מאוד. אם המכשיר מותקן בתוך  ■
ארון בעל דלת דקורטיבית, החום יצטבר בתוך הארון 

כאשר הדלת סגורה. יש להפעיל את התנור רק 
כאשר דלת הארון פתוחה.

סכנת התפוצצות!
נוזלים ומזון אחר עלולים להתפוצץ אם הם נמצאים 
במיכלים סגורים ואטומים. לעולם אין לחמם נוזלים 

ומזון במיכלים סגורים ואטומים.
סכנה לנזק בריאותי חמור!

פני השטח של המכשיר עלולים להינזק אם לא  ■
ינוקו כראוי. קרינת מיקרוגל עלולה לדלוף. נקו את 

המכשיר באופן סדיר, והסירו שאריות מזון מיד. 
הקפידו לשמור את תא התנור, אטם התנור, דלת 
התנור ומעצור הדלת נקיים תמיד; עיינו גם בפרק 

ניקוי ותחזוקה.
סכנה לנזק בריאותי חמור!

קרינת מיקרוגל עלולה לדלוף אם הדלת של תא  ■
התנור או אטם הדלת ניזוקו. לעולם אין להשתמש 
במכשיר אם דלת התנור או אטם הדלת ניזוקו. פנו 

למרכז שירות הלקוחות.
סכנה לנזק בריאותי חמור!

קרינת מיקרוגל עלולה לדלוף ממכשיר ללא מעטפת  ■
חיצונית. לעולם אין להסיר את מעטפת המכשיר. 

לצורך ביצוע פעולות תיקון או תחזוקה, פנו למרכז 
שירות הלקוחות.

סכנת התחשמלות!
תיקונים שבוצעו באופן לקוי מהווים סכנה. רק טכנאי  ■

שירות מוסמכים מטעמנו רשאים לבצע תיקונים או 
להחליף כבלי חשמל שניזוקו. אם יש תקלה במכשיר, 

נתקו אותו מהחשמל והורידו את מפסק הזרם 
בתיבת הנתיכים. פנו למרכז שירות הלקוחות.

סכנת התחשמלות!

הבידוד של כבלי החשמל של מכשירי חשמל אחרים  ■
עלול להינמס בעת מגע בחלקי התנור החמים. יש 
למנוע מכבלי החשמל של מכשירי חשמל אחרים 

לגעת בחלקי התנור החמים.
סכנת התחשמלות!

לחות עלולה לגרום להתחשמלות. אין להשתמש  ■
במכשירי ניקוי בלחץ גבוה או במכשירי ניקוי באדים.

סכנת התחשמלות!

בעת החלפת הנורה שבתא התנור, חלקי החשמל  ■
שבבית הנורה חשופים. לפני החלפת הנורה, נתקו 

את התנור משקע החשמל או הורידו את מפסק 
הזרם בתיבת הנתיכים.
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 הוראות בטיחות חשובות
יש לקרוא הוראות אלה בעיון רב. רק לאחר מכן תוכלו 

להפעיל את התנור באופן תקין ובטוח. שמרו את 
הוראות ההפעלה ואת הוראות ההתקנה לצורך שימוש 

עתידי או עבור בעלי התנור בעתיד.
מכשיר זה מיועד להתקנה במטבח בלבד. עיינו 

בהוראות ההתקנה המיוחדות.
לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, בצעו בדיקה לאיתור 

נזקים. אין לחבר את המכשיר אם הוא ניזוק בעת 
ההובלה.

איש מקצוע מורשה בלבד רשאי להתקין מכשירי חשמל 
חסרי מסתמים. נזק שייגרם למכשיר עקב חיבור שגוי 

אינו מכוסה במסגרת האחריות.

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. יש להשתמש 
במכשיר זה להכנת מזון בלבד. יש להשגיח על 
המכשיר בעת הפעלתו. יש להשתמש במכשיר 

במקומות סגורים בלבד.
במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מעל גיל 8 

ומבוגרים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או נפשית, או 
אנשים שהם חסרי ניסיון או ידע, אך ורק בהשגחת 

מבוגר האחראי לבטיחותם והמדריך אותם לגבי 
הפעלת המכשיר באופן בטוח ולאחר שהם הבינו את 

הסכנות הכרוכות בהפעלתו.



לקוחות נכבדים,

הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי תנור של חברת בוש.

הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים ציוד חדיש ומשוכלל זה 
לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

אנו משוכנעים כי רכשתם מוצר מהימן ומושלם ומקווים שהתנור יפעל לשביעות רצונכם.

.B/S/H שימו לב: הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של

הערה!
חוברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.
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