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 מוצרי אלקטרהי חברת " עים המיובאים החדישיים היוקרתבתנורי המיקרוגל
מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי , מ" בע)1951(צריכה 
  .מתנור המיקרוגלמרבית ה להנאתכם , מעוליםלייה והשחמהצ, בישול, חימום

 רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות באלקטרה
  .המוענק ללקוחות

.  בתנור המיקרוגלהוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל 
מתנור ושלמת  בעיון רב את ההוראות ואנו משוכנעים שתופק הנאה מקראונא א

  .המיקרוגל
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                        התקנה

  תנור              התקנת 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

הנפרדות לפני התקנת עיינו בהוראות ההתקנה 
   .התנור

  ביצוע החיבורלפני            

הנקוב   ההפעלהשמתחוודאו בדקו 
  תואם בתווית הנתונים המודבקת לתנור

 .230V~50Hz: רשת החשמל בארץמתח ל
אל תסירו את לוחות המגן בפתחי כניסת 

  הממוקמים, גלי המיקרו
  על הדופן הפנימית של 

  לוחות אלו מונעים. התנור
   חדירת שומן ושאריות 

  מזון לתעלות כניסת גלי 
  .המיקרו

בדקו וודאו .  אינו פגוםתנורוודאו שה
שדלת התנור נסגרת היטב למשקוף הדלת 

. ומיםושאטמי הדלת הפנימיים אינם פג
רוקנו את התנור ונקו את החלל הפנימי 

  .במטלית רכה ולחה

 אם כבל החשמל או  זהתנוראל תפעילו 
, אם אינו פועל היטב, התקע שלו פגומים

אל תטבלו את . התגלה בו נזק כלשהו או נפל
הרחיקו את . התקע או את כבל החשמל במים

קיימת סכנת . חמיםכבל החשמל ממשטחים 
פריצת אש או סכנות שונות , התחשמלות

  .אחרות
   בכבל אין להשתמש

  :ךמארי

פנו , אם כבל החשמל קצר מדי
לחשמלאי מוסמך כדי שיתקין שקע 

  .חשמל בסמוך לתנור המיקרוגל
  

  החיבורלאחר               

 . כשהדלת סגורה היטבהתנור יכול לפעול רק
יש לחבר את התנור לשקע המוארק 

היצרן והיבואן לא יהיו . בהארקה תקנית
חיות , אחראים לפגיעה גופנית בבני אדם

אה מאי שיגרמו כתוצ, מחמד או נזק לרכוש
  .עמידה בדרישת בטיחות זו

                

תתבקשו, בפעם הראשונה שתפעילו את התנור
  .להגדיר את השפה ואת השעה הנוכחית

  ".שינוי ההגדרות"בצעו את ההנחיות שבפרק 
התנור מוכן , ל"לאחר משיצוע שתי הפעולות הנ

  .לפעולה

  והיבואן לא יהיו היצרן 
תגרם ש לנזק כלשהו או בעיה אחראים

כתוצאה מאי קיום הוראות או הנחיות 
  .שבחוברת זו
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            הוראות בטיחות חשובות
  התייחסות עתידיתכל צורך בלעליה ושמרו את החוברת קראו בעיון 

אל תחממו ואל תשתמשו בחומרים דליקים 
אדים עלולים לגרום . בתוך התנור או בקרבתו
  .לשריפה או התפוצצות

,  לייבוש בדיםאל תשתמשו במיקרוגל
פרחים או , עץ, עשבים, תבלינים, נייר

העלולים לגרום , חומרים נפיצים אחרים
  .לשריפה

 בתוך התנור או מחוצה לו נדלק מזוןאם 
השאירו את דלת התנור ,  עשןנראהאו אם 

הוציאו מיד את . סגורה וכבו את התנור
תקע החשמל מהשקע בקיר או בלוח 

של קו החשמל הביתי הורידו את הנתיך 
  .החשמל 

.  את המזוןיתר על המידהאל תבשלו 
  .עלולה לפרוץ אש

בעיקר , אל תשאירו את התנור ללא השגחה
פלסטיק או , ניירמ םבעת השימוש בכלי

נייר עלול להתפחם . בחומרים דליקים אחרים
או להישרף ומוצרי פלסטיק מסוימים עלולים 

  .להימס בעת חימום מזון

ים או  בכימיקלים מאכלאל תשתמשו
סוג זה של תנור . נדיפים בתוך המכשיר

ואינו , מיועד לחימום או בישול מזון בלבד
  .מיועד לשימוש תעשייתי או מעבדתי

  .חפצים על ידית דלת התנור

השגחת ב להשתמש בתנור אפשרו לילדים
שהילד  כך, מבוגר רק לאחר הדרכה מתאימה

יהיה מסוגל להשתמש בתנור בבטיחות ויבין 
  .טמונות בשימוש לקויאת הסכנות ה

 לשימוש על ידי אנשים תנור זה אינו מיועד
, בעלי מוגבלויות גופניות) כולל ילדים(

, או נטולי ידע וניסיון, תחושתיות או נפשיות
אלא אם הם נמצאים בפיקוח של אדם בוגר 

ואחראי שהדריך אותם כיצד להפעיל את 
  .התנור והוא אחראי לבטיחותם

  !אזהרה
בעת  שויים להיות חמיםחלקים נגישים ע

  .יש להרחיק קטנים מהתנור. השימוש

  אל תשתמשו בתנור המיקרוגל
  . לחימום כלים אטומים

  היווצרות לחץ גבוה עלול 
  לגרום לנזק או פיצוץ בעת 

  .פתיחתם

בדקו את אטמי הגומי של הדלת ואת 
וודאו שלא ,  בקביעותהאזורים שמסביב

ן אי, אם נראה נזק כלשהו. נגרם להם נזק
להשתמש בתנור עד בדיקה ותיקון בידי 

  .טכנאי מורשה ומיומן

   ביצים
   במיקרוגל אין להשתמש

  לבישול או חימום ביצים 
  , שלמות עם או ללא קליפה

  שכן הן עלולות להתנפץ גם 
  .אחרי שפעולת התנור הסתיימה
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   אמצעי בטיחות

  כללי
  !מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד

 ללא  תנור המיקרוגלאין להפעיל את
הפעלת התנור ללא מזון עלולה . מזון

  .לגרום נזק לתנור המיקרוגל

,  בתנוראם אתם מתאמנים בשימוש
המים יספגו את . הניחו בתוכו כוס עם מים

  .אנרגית המיקרוגל והתנור לא יינזק

בחלל הפנימי של התנור אל תשתמשו 
  .לאחסון חפצים כלשהם

  
   משקיות הסירו סוגרי מתכת

  .יר ופלסטיק לפני הכנסתן לתנורנ

  טיגון עמוק
לטיגון אל תשתמשו בתנור המיקרוגל 

  מכיוון שטמפרטורת , עמוק
  .השמן אינה ניתנת לבקרה

 השתמשו בכפפות מבודדות לחום
, כשלאחר הבישול אתם נוגעים בכלים

חלקים נגישים . בחלקי התנור ובתבניות
הרחיקו . עלולים להתחמם תוך כדי שימוש

  .קטנים מהתנורילדים 

  נוזלים
יתר של -חימום. לדוגמה משקאות או מים

  נוזלים מעבר לנקודת הרתיחה
  .עלול לקרות ללא הופעת בועות

  נוזל רותח עלול להישפך 
יש , כדי למנוע אפשרות זאת. בפתאומיות

  :לנקוט בצעדים הבאים
הימנעו משימוש במיכלים בעלי דפנות  .1

 .ישרות ופתח צר
הכנסת המיכל בחשו את הנוזל לפני  .2

 . לתנור והשאירו את הכפית בתוך המיכל
לאחר החימום הניחו למיכל להישאר  .3

בחשו שוב לפני , בתנור לזמן קצר
  .שתוציאו אותו בזהירות מהתנור

  זהירות
לקבלת הבישול שלהמיקרוגל עינו בספר 
בישול או חימום מזון ל בעיקר ,מידע נוסף

  .המכיל אלכוהול

  לאחר חימום מזון תינוקות
  או נוזלים בבקבוקי הזנה 

  לתינוקות או בצנצנות מזון 
בחשו היטב ובדקו את , לתינוקות

בכך תוכלו . טמפרטורת המזון לפני ההגשה
לוודא שהחום מפוזר באחידות ותימנע סכנת 

  .צריבה או כוויה
מה הוסרו לפני פטוודאו שהמכסה וה

  !החימום

  לחיצה שקועיםכפתורים 
הכפתורים בתנור זה 

כדי  פנימהנלחצים 
  .ליישרם עם לוח הבקרה

יחליקו החוצה  הכפתורים
כדי לאפשר לכם  בלחיצה

  לא זה. להשתמש בהם
ימנע מכם להשתמש 
   .בתנור כשהם שקועים
כשתסיימו לבצע את 

פשוט לחצו , ההגדרה
  .  פנימה חזרה את הכפתור
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                       אביזרים
  כללי

 .וקקיימים אביזרים הניתנים לרכישה בש
 וודאו שהם מתאימים לשימוש ,לפני הרכישה

  .במיקרוגל
 בהם אתם וודאו שהכלים, לפני השימוש

     משתמשים מתאימים
   לשימוש בתנור

   ומאפשרים מעבר של
  .  גלי מיקרו

בתנור כשאתם מניחים מזון ואביזרים 
  וודאו שהם אינם באים במגע , המיקרוגל

  . עם דפנות התנור
ד לגבי אביזרים הנחיה זו חשובה במיוח

  .העשויים ממתכת או מכילים חלקי מתכת

אם בעת הפעולה אביזרים המכילים מתכת 
 לפרוץ יםעלול, דפנות התנורעם  באים במגע

  .ניצוצות והתנור עלול להינזק
שהצלחת וודאו תמיד לפני הפעלת התנור 

   .  בחופשיותמסתובבתהמסתובבת 

  צלחת המסתובבתתומך ה
מסתובבת המונח השתמשו בתומך לצלחת ה

  מתחת לצלחת הזכוכית 
  אל תשתמשו בכלי. המסתובבת

  . לתמיכה בצלחת המסתובבתאחר
המסתובבת בתוך מקמו את תומך הצלחת  

  .התנור
  צלחת מסתובבת מזכוכית

  השתמשו בצלחת המסתובבת
  הצלחת. בכל שיטות הבישול 

   אוספת את הנוזלים ואת מרכיבי
  המזון הגולשים ומונעת מהם 

  . את דפנות התנורלכלכך
הצלחת המסתובבת על תומך ניחו את ה 

  .התומך שלה
                              

  

  מצב בטיחות אוטומטי זה מופעל 
  מצב "-קה לאחר שהתנור חוזר ל

  מצב "-התנור נמצא ב". (המתנה
תצוגת השעון או מופיעה בצג כש" המתנה

   ).תצוגה חשוכהה,  השעוןלא הוגדרכש

   אפיהמשטח
  השתמשו במשטח האפייה

  או בגרילטורבו בלבישול 
משולב בגלי  תשתמשו בו לבישול אל. בלבד
  .מיקרו

   מתכתמ מדף רשת
  השתמשו במדף הרשת 

  .בעת בישול ואפייה

  
  בעת צלייה ללא גלי מיקרו
  הניחו את מדף הרשת על
  תבנית אפייה כדי לקרב
  את המזון לגוף חימום

  .הגריל שבתקרה

  ידית השחמה 
  ו בידית ההשחמההשתמש

  המיוחדת להוצאת צלחות 
  .השחמה חמות מהתנור

  

   צלחת השחמה
  הניחו את המזון ישירות
   . על צלחת ההשחמה

  אין להשתמש בצלחת 
  ההשחמה ללא הצלחת 

  . המסתובבת
על צלחת ההשחמה  אל תניחו כלים כלשהם

  .במהירות ועלולה להזיק לכלים המתחממת
עד ( שצלחת ההשחמה ניתנת לחימום מרא 

-השתמשו בפעולת השחמה לחימום).  דקות3
  .מראש של צלחת ההשחמה

  
  
  
  

, יש לפתוח ולסגור את הדלת כדי למשל
לפני שנעילת , להכניס מזון לתוך התנור

  ,אחרת. הבטיחות תשתחרר
  " DOOR" הודעת דלת 
   .תופיע בצג

 

    נעילת מקשים/ההגנת התחל 
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  )בפעולות אוטומטיות בלבד(גימור  

במרבית  ןזמי כיוון דרגת סיום הבישול
יש במצב פעולה זה . ותהתוכניות האוטומטי

 על באופן אישי לשלוט את האפשרות לכם
התאמת תכונת  באמצעות התוצאה הסופית
תכונה זו מאפשרת לכם . מידת העשייה

להשיג טמפרטורה גבוהה או נמוכה יותר 
 .בהשוואה לטמפרטורת ברירת המחדל

 , האלהמהפעולות בעת השימוש באחד
 .ברירת המחדל הגדרתת א בוחר תנורה

התוצאה   אתמעניקה בדרך כלל זו הגדרה
 התבשיל שחממתם אם אבל. הטובה ביותר

 לכוון  בקלותתוכלו, לאכילה מדי חם נעשה
  בפעם בה השימוש לפניאת התכונה 

  . הבאה
  
  
  
  
  
  

 מתבצע כיוון דרגת סיום הבישול
 מיד סיבוב כפתור הכיווניםבאמצעות 

    Start.לה לאחר הלחיצה על מקש ההתח
  

בעת השימוש בפעולות אוטומטיות 
בהתאם (לעצור התנור עשוי  מסוימות

ויציע לכם )  לתוכנית וסוג המזון שנבחר
  .  להפוך את המזון או לבחוש

  :להמשך הבישול
 פתחו את הדלת 
 בחשו או הפכו את המזון 
סגרו את הדלת והתחילו מחדש את  

  Startהבישול בלחיצה על לחצן התחלה 

  כיוון דרגת הסיום
  השפעה  דרגה

סיום בטמפרטורה   +2 גבוהה
  הגבוהה ביותר

סיום בטמפרטורה   +1 גבוהה
  גבוהה יותר

 הגדרת ברירת המחדל  0 בינונית

 בטמפרטורה סיום  - 1  נמוכה
  נמוכה יותר

 בטמפרטורה סיום  - 2  נמוכה
  הנמוכה ביותר

  :הערה
את דרגת סיום הבישול ניתן להגדיר או 

  . שניות הפעולה הראשונות20 - בלשנות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אם לא ,  במצב הפשרה אוטומטית:הערה
התנור ימשיך , תסובבו את המזון/תבחשו

במקרה זה זמן .  דקות2 -אוטומטית לאחר כ
  .ההפשרה יהיה ארוך יותר

   )בלבד. בפעולה אוטהפיכת המזון/בחישה 
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)ולות אוטומטיות בלבדבפע( סוג המזון
  
  
  
  

                 בשר   
  )ג" ק2.0 - ' גר100                   (

  

                  גר100(עוף  '-  
  
  
  
  
  
  

 בקרת בעת השימוש בפעולות אוטומטיות
התנור חייבת לדעת את סוג המזון כדי להבטיח

ילה מזון  המ .שיושגו תוצאות בישול מיטביות
FOODג המזון יופיעו בצג בעת  וספרות סו

  .עם כפתור הכיווניםבחירת סוג המזון 
  
  
  
  
  
  
  
  

סוג המזון מופיע ברשימה שבטבלת כל 
  אחד מסוגי המזון

ואם  ,לסוגי מזון שאינם מופיעים בטבלה
משקל המזון גדול או קטן יותר מהמשקל 

עליכם לבצע את ההנחיות , המומלץ
".בישול וחימום מזון בגלי מיקרו"שבפרק 

  

  קירור
  

התנור עשוי , לאחר סיום מצב פעולה  
. זאת פעולה רגילה. לבצע תהליך קירור

התנור כבה , לאחר סיום תהליך זה
  .אוטומטית

, 1000C -אם הטמפרטורה גבוהה מ
והטמפרטורה " HOT"תופיע בצג המילה 

, בעת הוצאת המזון התנור. הנוכחית
היזהרו לא לגעת בדפנות הפנימיות של 

 .  בכפפות מבודדות לחוםהשתמשו.התנור
, C500 -אם הטמפרטורה נמוכה מ
  .תופיע בצג תצוגת השעון

   בעת לחצו על לחצן חזרה
  ,מופיעה בצג"  HOT"שהמילה 

  .כדי לצפות זמנית בתצוגת השעון
  את תהליך  תוכלו להפסיק

  הקירור בכל עת באמצעות 
  פתיחת הדלת
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   שינוי הגדרות
  םבעת החיבור של התנור בפע

  , הראשונה לרשת החשמל
  .תתבקשו להגדיר את השעון

  תצוגת , לאחר הפסקת חשמל
  .השעון תהבהב ועליכם יהיה לכוונו

מספר פעולות שתוכלו לכוון בתנור קיימות 
  .לפי העדפותיכם

  

 עד שהגדרות  סובבו את כפתור מצבי הפעולהSettingsיופיע בצג .  
 ןת מההגדרות המיועדות לכיווכדי לבחור אח סובבו את כפתור הכיוונים:  
 Clockשעון   

 Soundצליל  
 Eco חסכון 

 Brightness בהירות 

  לחצו על מקש העצירהStop שמירת כל השינויים שבצעתםליציאה ממצב הגדרות ו.  
  

  

  הגדרת השעון
  
  
 

 על לחצן  לחצו OK) תהבהב) שעות(השמאלית הספרה.(  
  השעות בתצוגת השעון את לכוון כדיסובבו את כפתור הכיוונים.  
 לחצו חזרה על לחצן OK ) תהבהבנה )דקות(שתי הספרות הימניות.(  
 הדקות בתצוגת השעון את לכווןכדי  סובבו את כפתור הכיוונים.  
 לחצו חזרה על לחצן OK  השינויכדי לאשר את.  
  

   . השעון מכוון ומופעל     
  חרלאאם תרצו להסיר את תצוגת השעון מהצג 

  פשוט כנסו חזרה למצב הגדרת השעון ולחצו, שהוגדר
   .על לחצן התחלה בעת שהספרות מהבהבות
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  שינוי הגדרות

  כיוון הצליל

  

  

על לחצן   לחצוOK.  
 להפעיל כדי  סובבו את כפתור הכיווניםOn או 

    את הזמזםOffלכבות 
לחצו חזרה על לחצן  OK כדי לאשר את הכיוון.  

  

  

  חיסכון

  

  

 על לחצן  לחצו.OK    
  להפעיל כדי סובבו את כפתור הכיווניםOn או לכבות Offאת פעולת החיסכון .  

 לחצו חזרה על לחצן OK  השינויכדי לאשר את.    
התצוגה כבית אוטומטית זמן מה ,  מופעלתECOכאשר תכונת החיסכון 
לחצו על לחצן כלשהו או פתחו , להחזרת התצוגה .לאחר השימוש בתנור

  .את הדלת
התצוגה אינה כבית , ECO  מוגדרת למצב כבויכאשר תכונת החיסכון

  .אוטומטית ותצוגת השעון נשארת להופיע בצג
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  שינוי הגדרות

   בהירות

  

 

 על לחצן  לחצו.OK    
  של התצוגה לפי העדפתכםהבהירותכדי לכוון את דרגת סובבו את כפתור הכיוונים .  
 לחצו חזרה על לחצן OK הבחירה לאשר את כדי.  

  

  

  טיימר תזכורת
  

 כאשר  זוהשתמשו בפעולה
תזדקקו לטיימר תזכורת 

, כמו למשלמטבח לפעולות ה
 התפחת בצקישול ביצים או ב

  .'אפייה וכוהלפני 
  כדי להגדיר את זמן התזכורת הרצויסובבו את כפתור הכיוונים.  

  לחצו על לחצןOKכדי להפעיל את טיימר התזכורת .    

  . יישמע כשמסתיימת הספירה לאחור של זמן התזכורת"ביפ "צליל
לפני סיום זמן התזכורת כדי לאפס את  Stopלחצו על לחצן העצירה 

   .  הטיימר
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   בישול וחימום בגלי מיקרו

  זו לבישול  השתמשו בפעולה
  , דגים, רגיל ולחימום ירקות
  .תפוחי אדמה ובשר

  

  
 מיקרוגלי שעד סובבו את כפתור הכיוונים  Microwave ופיע בצגי.  
 להגדרת זמן הבישול סובבו כפתור הכיוונים. 
  לחצו על לחצןOK הבקרה תעביר אתכם אוטומטית .לאישור ההגדרה שלכם 

  .להגדרה הבאה
  דרגת הספק גלי המיקרולהגדרת סובבו את כפתור הכיוונים.   
  התחלה לחצו על לחצן.Start   

 30תוכלו לכוון את זמן הבישול בפסיעות של : בישוללאחר שהחל תהליך ה
 כל לחיצה תאריך את הזמן .Startהתחלה שניות באמצעות לחיצה על לחצן 

  תוכלו גם לשנות את זמן הבישול בלחיצה.  שניות30-ב
  .   כדי להגדיל או לקצר את זמן הבישול-+/על מקשי 

   תוכלו לחזור>>באמצעות לחיצה על מקש החזרה 
  שבה תוכלו לשנות את זמן הבישול ואת דרגתלנקודה 

  בעת הבישול תוכלו לכוון את שניהם. הספק גלי המיקרו
  .באמצעות כפתור הכיוונים

  הספק גלי מיקרו

  מיקרוגל בלבד
                שימוש מוצע עוצמה

W900 
תה או מזון אחר המכיל כמות גדולה של , קפה, מרק צח, מים,  משקאותחימום
  .בחרו בעוצמה נמוכה יותר, מזון מכיל ביצים או שמנתאם ה. מים

750Wירקות וכו, בשר,  דגיםבישול'.  

650W דגים בישול.  

500W  תבשילי גבינה וביצים וסיום , רטבים עתירי חלבון,  וזהיר כגוןעדיןבישול
 .תבשילי קדרה

350W ושוקולדהמסת חמאה,  נזיד שלשמירת רתיחה .  
160Wינות וחמאה ריכוך גב.הפשרה.  
90W גלידהריכוך .  

W0  בטיימר בלבדבעת שימוש.  
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  התחלה מהירה
   מיועדת לחימום מהירפעולה זו

  של מזון עם תכולה גבוהה של
  .קפה או תה, מרקיםכמו , מים

  
 מיקרוגליעד ש סובבו את כפתור הכיוונים  Microwaveיופיע בצג .  

 לחצו על לחצן העצירה Stop. 

  מקשלחצו על Start  אוטומטית בדרגת ההספק המרבית לזמן בישול שללהתחלה  
   .  שניות30 - על לחצן ההתחלה תאריך את זמן הבישול בכל לחיצה נוספת.  שניות30

באמצעות סיבוב כפתור הכיוונים  הבישול תוכלו גם לשנות את זמן
  .לאחר תחילת הבישול, להוספה או הפחתת הזמן

וכאשר התנור , במצב כבוי או המתנה זו זמינה רק כאשר התנורפעולה 
  . במצב גלי מיקרו
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   פריכות

   זו לחימום השתמשו בפעולה
  ובישול פיצות ומוצרי מזון על 

  הפעולה מתאימה. בסיס בצק
  , גם לטיגון נקניקים וביצים

  .'המבורגרים וכו, נקניקיות
  

עד שפריכות   סובבו את כפתור מצבי הפעולהCrisp ופיע בצגי.    

 כדי לכוון את זמן הבישול סובבו את כפתור הכיוונים.  

  התחלהלחצו על לחצן Start.  

 בגלי מיקרו וגריל כדי לחמם את צלחת ההשחמה כדי התנור משתמש אוטומטית
  .תתחיל להשחים ותיצור מזון פריך, שתגיע במהירות לטמפרטורת הפעולה

  . הצלחת המסתובבתמרכז בשצלחת ההשחמה ממוקמת היטבוודאו 
  .הפעולה זמצב שימוש בעת ה מתחממים מאד בהתנור וצלחת ההשחמה

  .רגיש לחוםה החמה על משטח  את צלחת ההשחמהתניחואל 
  .מתחת לגוף החימוםש בתקרה היזהרו לא לגעת

   חוםלהשתמשו בכפפות מבודדות 
  או בידית ההשחמה המיוחדת המסופקת עם התנור

  . ההשחמה מהתנורכדי להוציא את צלחת
  המסופקת בצלחת ההשחמה רק השתמשו 
  הניתנות, צלחות השחמה אחרות. עם התנור

  לא תשגנה את התוצאות , לרכישה בשוק
  .הנכונות בעת השימוש במצב פעולה זה
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   גריל
   זו כדי השתמשו בפעולה

  להעניק השחמה חיצונית 
  מהירה נאה למזון המונח על

  .שתמדף הר
  ,טוסטים,  כמו גבינהמזוןמוצרי 

  סטייק ונקניקיות יש להניח על
  .מדף רשת המונח על מגש אפייה

  

 שגרילעד  סובבו את כפתור מצבי הפעולה Grill יופיע בצג.    

  כדי לכוון את זמן הבישולסובבו את כפתור הכיוונים.  

 לחצו על לחצן OK לאישור הבחירה.    

 הספק גרילכדי להגדיר את דרגת  ווניםסובבו את כפתור הכי.  

  התחלהלחצו על לחצן Start.  

  

  .   על מדף הרשת המונח על הצלחת המסתובבתו את המזוןהניח
  .  המשמשים אתכם לפעולה זו עמידים בחוםוודאו שהכלים

כלים . הם עלולים להימס.  בעת פעולת הגרילאל תשתמשו בכלים מפלסטיק
  .נם מתאימים גם הםהעשויים מעץ או נייר אי

  בחירת דרגת הספק הגריל

  הגבוהה  דקות בדרגת העוצמה3-5 -במשך כבצעו חימום מוקדם של הגריל 

  גריל   
  הספק גריל  :מומלץ ל

סטיק דג , טוסט גבינה
  Highגבוה    והמבורגרים

Medium בינוני    ושיפודיםנקניקיות

  Lowנמוך    המזוןפני של השחמה קלה 

      

 

15



 

  בשילוב גלי מיקרויל גר

  זו לבישול השתמשו בפעולה
  עוף , לזניה, מזון מוקרם

 .ותפוחי אדמה אפויים

 גריל בשילוב גלי מיקרו עד ש סובבו את כפתור מצבי הפעולהGrill + MWיופיע בצג .      

 הספק הגריללהגדרת דרגת  סובבו את כפתור הכיוונים.  

 לחצו על לחצן OK רכת תעבור אוטומטית לשלב ההגדרות  המע.לאישור הבחירה
  .   הבא

 כדי לכוון את זמן הבישול סובבו את כפתור הכיוונים.  

  לחצו על לחצןOK המערכת תעבור אוטומטית לשלב ההגדרות הבא. לאישור הבחירה.     

 להגדרת הספק גלי המיקרו סובבו את כפתור הכיוונים.  

  התחלהלחצו על לחצן Start.  

  

   עוצמת גלי המיקרובחירת דרגת
 בעת פעולת גלי המיקרו המרבית האפשרית של דרגת ההספק

  . מראש בעת הייצור-הגריל מוגבלת לדרגת הספק המוגדרת
  . על מדף הרשת המונח על הצלחת המסתובבתו את המזוןהניח

  

  

  גריל משולב
  גלי מיקרוהספק  הספק גריל  :מומלץ ל

  Mid  350-500Wבינוני    לזניה

  Mid  500-650Wבינוני    רמיםא מוק"תפ

  High 350-500Wגבוה    דגים מוקרמים

  Mid  160-350Wבינוני    תפוחים אפויים

  High 160-350Wגבוה    מוקרמים קפואים
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  בשילוב גלי מיקרוגריל טורבו 
   לבישולהשתמשו בפעולה זו

  ,ירקות ממולאים, כמו עוףמזון 
  הניחו את המזון . א אפויים"ותפ
   מדף הרשת או הצלחת על

 .  המסתובבת
 פיע בצגתו גריל בשילוב גלי מיקרו פעולת טורבו עד ש  סובבו את כפתור מצבי הפעולה.      

 הספק הגריללהגדרת דרגת  סובבו את כפתור הכיוונים.  

 לחצו על לחצן OK המערכת תעבור אוטומטית .לאישור הבחירה   
  .   לשלב ההגדרות הבא

 להגדרת הספק גלי המיקרותור הכיוונים סובבו את כפ.  

  לחצו על לחצןOK המערכת תעבור אוטומטית. לאישור הבחירה  
     .לשלב ההגדרות הבא

  כדי לכוון את זמן הבישולסובבו את כפתור הכיוונים.  

  התחלהלחצו על לחצן Start.  

  בחירת דרגת עוצמת גלי המיקרו
 קרוגלי המי המרבית האפשרית של דרגת ההספק

-בעת פעולת הגריל מוגבלת לדרגת הספק המוגדרת
  . מראש בעת הייצור

 על מדף הרשת המונח על הצלחת ו את המזוןהניח
  .המסתובבת

  
  בשילוב גלי מיקרוגריל טורבו 

  גלי מיקרוהספק  הספק גריל  :מומלץ ל

  High  350-500W גבוה   שוקיים עוף

  Mid  500-650W בינוני   חצאי עוף

  Mid 350-500W בינוני   איםירקות ממול

  High  160-350W גבוה    אפוייםדגים

  Low  500-650W נמוך   א אפויים"תפ

 Mid 160-350W בינוני   פירות בפרורי לחם
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  חימום מהיר
   זו לחימוםהשתמשו בפעולה

  . תנור ריקמוקדם של
   נעשה תמיד חימום מראש

  בתנור ריק בדומה לחימום 
  ול ואפייהמוקדם של תנור ביש

  .רגיל

 מצב חימום מהיר שעד   סובבו את כפתור מצבי הפעולהQuick Heat)  טמפרטורת
  ).ברירת המחדל תופיע בצג

  להגדרת הטמפרטורה הרצויהסובבו את כפתור הכיוונים. 

  התחלהלחצו על לחצן Start . הטמפרטורה הנוכחית בתוך תא התנור תופיע בצג
 .בעת פעולת ההתחממות

 המזון עלול להישרף . המוקדם החימוםלפני או במהלך, לתנור מזון הכניסלאין 
 הטמפרטורה ניתן לכוון בקלות את החימום  תהליךשהחללאחר . מהחום הכבד

     .באמצעות כפתור הכיוונים

 טמפרטורהה  עלהתנור ישמור ,המוגדרת הטמפרטורההושגה כאשר 
ימתין להכנסת המזון  ואה ,בזמן זה. שייכבה לפני  דקות10במשך  המוגדרת

  .  כדי להמשיך את פעולת הבישול, ובחירת מצב בישול באוויר מאולץ לתוך התנור
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  אוויר מאולץ
  השתמשו בפעולה זו לבישול

  ,  ספוגעוגות, בצק, מרנג
   . בשרצלייתעוף ו, סופלה

  

טמפרטורת ברירת המחדל (אוויר מאולץ עד שמצב   סובבו את כפתור מצבי הפעולה
  ).יע בצגתופ

  להגדרת הטמפרטורה הרצויהסובבו את כפתור הכיוונים. 
  לחצו על לחצןOKהבקרה תעביר אתכם אוטומטית להגדרה הבאה.  לאישור.   

  להגדרת זמן הבישולסובבו את כפתור הכיוונים. 

  התחלהלחצו על לחצן Start. 
  

ר  כדי להניח עליו את המזון ולאפשבמדף רשת המתכתתמיד השתמשו 
  .לאוויר להסתחרר בחופשיות סביב המזון

 בעת בישול פריטים קטנים כמו עוגיות או במגש האפייההשתמשו 
   .לחמניות

תוכלו לשנות בקלות את זמן הבישול , לאחר שהחל תהליך הבישול
   השתמשו בלחצן החזרה כדי .כפתור הכיווניםבאמצעות 

  .-+/לאפשר לכוון את הטמפרטורה באמצעות מקשי 

  זמן הבישול   התנור 'טמפ  אביזרים  מזון

 עשוי בינוני, צלי בקר
   דקות1700-1800C  40-60  על מדף הרשתכלי   )ג" ק1,3-1,5(

  עוף שלם
   דקות2100-2200C  50-60  על מדף הרשתכלי   )ג" ק1,0-1,2(

  עוגת ספוג
  )כבדה(

על מדף  מגש אפיה
   דקות1600-1700C  50-60  הרשת

  עוגת ספוג
  )קלה(

מדף על  מגש אפיה
   דקות1700-1800C  30-40  הרשת

על  צלחת השחמה  עוגיות
  מדף הרשת

1700-1900C  
  עם חימום מוקדם

   דקות10-12

על מדף  מגש אפיה  כיכר לחם
  הרשת

2000-2100C  
   דקות30-35  עם חימום מוקדם

על  צלחת השחמה  לחמניות
  מדף הרשת

2250C  
   דקות10-12  עם חימום מוקדם

על  צלחת השחמה  מרנג
  רשתמדף ה

1000-1250C  
   דקות40-50  עם חימום מוקדם
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 משולב בגלי מיקרואוויר מאולץ 
  לבישול צליהשתמשו בפעולה זו 

  , תפוחי אדמה בקליפה, עוף, בשר
  דברי, עוגות ספוג, מזון קפוא מוכן

 . ורפרפת דגים, מאפה
   
יופיעו בצג( משולב יופיע בצג אוויר מאולץעד שמצב   סובבו את כפתור מצבי הפעולה 

  ).טמפרטורת ברירת המחדל והספק גלי המיקרו
 כדי לכוון את הטמפרטורה סובבו את כפתור הכיוונים.  
  לחצו על לחצןOKבקרת התנור תעביר אתכם אוטומטית להגדרה .  לאישור הבחירה

  .הבאה
 כדי לכוון את דרגת הספק גלי המיקרו סובבו את כפתור הכיוונים.  
  לחצו על לחצןOKבקרת התנור תעביר אתכם אוטומטית להגדרה . ישור הבחירה לא

  .הבאה
 כדי לכוון את זמן הבישול סובבו את כפתור הכיוונים.  
  התחלהלחצו על לחצן Start.    

 הנמוך כדי לאפשר לאוויר להסתחרר הניחו את המזון על מדף רשת המתכת
  .מסביב למזון

ן הבישול באמצעות תוכלו לשנות את זמ, לאחר שהחל תהליך הבישול
השתמשו בלחצן החזרה כדי לאפשר . סיבוב כפתור הכיוונים

ולכוון את הערך , לכוון את הטמפרטורה או דרגת ההספק
  .כפתור הכיוונים באמצעות הרצוי

 במצב גלי המיקרו המרבית האפשרית של דרגת ההספק
   .מוגבלת מראש בעת הייצור, אוויר מאולץ משולב

  

  ולץ משולבדרגת הספק באוויר מא
                שימוש מוצע עוצמה
350W דגים ומוקרמים,  עוףבישול  

160W צליבישול   
90W  לחם ועוגותאפיית  

W0 רק בעת הבישולהשחמה     
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  הפשרה ידנית
  

  בישול וחימום "בהתאם לתהליך פעלו 
. ובצעו את ההפשרה הידנית" בגלי מיקרו

. 160Wבחרו בדרגת עוצמת גלי מיקרו של  

הניסיון המצטבר . את המזון די פעםבדקו מ
  .יאפשר לכם לבחור את הזמנים המתאימים

  

 פלסטיק מגשי, פלסטיק בשקיות קפוא מזון
כל בתוך התנור   ישירותניתן למקם קרטון או
 ,למשל( מתכת חלקישאינם מכילים  עוד

  ).סרטי קשירה ומהדקים מתכתיים

   זמן משנה את האריזה צורת
  ותמפשיר שטוחות ותמנ. ההפשרה
  .מאשר נתחים עבים מהר יותר

 .הפרידו למנות, לפני תחילת ההפשרה
בקלות רבה  תוכלו להפשיר אישיות מנות
  .יותר

   של חלקים דקים צפו
    אלומיניוםברדיד המזון

  כדי למנוע מהם להתחמם
   ,למשל( יתר על המידה

   .)או קצוות של כנפי עוף עוףכרעי 

צית זמן  גדולים במחהפכו נתחים
  .ההפשרה

 בשר טביוור תבשילי קדירה, מבושלמזון    
  תבחשו אותם יותר אם טוביפשירו        

  .זמן ההפשרה במהלך           
  לא  שהמזון עדיף פשרההה           בעת

  מעט ויישאר,           יופשר יתר על המידה
  לו לסיים את לאפשרכדי ,         קפוא

  .ן העמידה   ההפשרה במהלך זמ

 משפר אתההפשרה  לאחר העמידהזמן 
  מכיוון, תוצאות ההפשרה

   מתפזרת הטמפרטורהש
    על פניבצורה אחידה

  .המזון
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  אוטומטיחימום 
 זו לחימום השתמשו בפעולה

  מקורר , מראש קפוא-מזון מוכן
  .או בטמפרטורת החדר

או על בכלי הניחו את המזון 
צלחת חסיני חום ועמידים 

   .במיקרוגל

    
 פעולה אוטומטית  עד מצב את כפתור מצבי הפעולהAuto.   

  לחצו על לחצןOKבקרת התנור תעביר אתכם אוטומטית להגדרה.  לאישור הבחירה 
   .הבאה

 מצב חימום אוטומטי  לבחירת סובבו את כפתור הכיווניםAuto HE -RE.  

  לחצו על לחצןOKבקרת התנור תעביר אתכם אוטומטית להגדרה. ישור הבחירה לא 
   .הבאה

 לבחירת סוג המזון  סובבו את כפתור הכיוונים)FOODוסוג המזון יופיעו בצג .(  

  לחצו על לחצןOKבקרת התנור תעביר אתכם אוטומטית להגדרה.  לאישור הבחירה 
   .הבאה

  לכוון המשקלסובבו את כפתור הכיוונים.  

 ל לחצן לחצו עOKלאישור הבחירה   .  

  התחלהלחצו על לחצן Start.    
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  חימום אוטומטי
  

כיבוי "  אובמקרר ארוחה בעת שמירת
  ,המיועדת לחימום ארוחהשל " בצלחת

   מזוןה  את        סדרו               
    והצפוףעבהה                         
  החיצוני בצד ,יותר                        

  את ו הצלחת  של                       
  הפחות אומזון הדק ה                  

  .מרכזב צפוף

גבי  עלאחד  בשר  שלפרוסות דקות הניחו
  . יחדיואותם לשלב  אוהשני

יש  ונקניקיות קציץ בשר כמו עבות פרוסות
  .קרוב זה לזה למקם

   דקות 1-2זמן עמידה של 
  , התוצאה את תמידמשפר 
  .מזון קפואל שבעיקר 

  

 פעולהב בעת שימוש המזון  אתכסו תמיד
  ניםצונ מרקים חימום שללמעט , זו

  !לכסות אין צורךזה  במקרהש        
  , באריזה אטומה ארוז אם המזון           

  יש לחתוך או לנקב את האריזה             
   כדי לאפשר ללחץ הנוצר בעת             
  .תחרר החימום להש            

  יש פלסטיקמ יריעת כיסוי
  כדי, לנקב או לדקור במזלג

   ולמנוע לשחרר את הלחץ
  כתוצאה מאדים, התפוצצות

  .הנוצרים בעת החימום

  

  
  

  עצות  המזון

  גר250-600(,  מוכןמזוןצלחת '(
לפי ההמלצות מזון הכינו את ה

  .כסו את המזון .המפורטות לעיל

  גר200-800 (מרק '(  
רות נפרדות לא מכוסות חממו בקע

   .או בקערת מרק רחבה

 גר250-600 (מנות קפואות '(  
בצעו את ההנחיות שעל גבי האריזות 

  .'ניקוב וכו, אוורור, כמו למשל

  
ל0,1-0,5 ( חלב '(  

והכניסו כף או כפית חממו ללא כיסוי 
  .לקערה או הספל

  
וגלי מיקרובכלי עמיד בחום הניחו  )' גר250-800 ( תבשיל קדרה.  

 ואם משקל המזון קטן או גדול מהמשקל לחימום מזון שאינו מופיע ברשימה זו
  ".בישול וחימום בגלי מיקרו"עליכם לבצע את ההנחיות שבפרק , המומלץ
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            הפשרה מהירה
  

 זו להפשרת השתמשו בפעולה
  .ירקות ולחם, דגים, עוף, בשר

 JET לפעולת הפשרה מהירה
Defrostלהגדיר את משקל  יש 

המזון ויש להשתמש בה אך ורק 
 3לבין '  ג100למשקל הנע בין 

  .ג"ק
 את המזון על הניחותמיד 

  .הצלחת המסתובבת

 פעולה אוטומטית  עד מצב את כפתור מצבי הפעולהAuto .  

  לחצו על לחצןOKבקרת התנור תעביר אתכם אוטומטית להגדרה.  לאישור הבחירה 
   .הבאה

  מצב הפשרה מהירה  לבחירת כפתור הכיווניםסובבו אתAuto DEFRO.  

  לחצו על לחצןOKבקרת התנור תעביר אתכם אוטומטית להגדרה.  לאישור הבחירה 
   .הבאה

 לבחירת סוג המזון  סובבו את כפתור הכיוונים)FOODוסוג המזון יופיעו בצג .(  

  לחצו על לחצןOKאוטומטית להגדרהבקרת התנור תעביר אתכם .  לאישור הבחירה 
   .הבאה

 לכוון המשקל סובבו את כפתור הכיוונים.  

  לחצו על לחצןOKלאישור הבחירה   .  

  התחלהלחצו על לחצן Start.    
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  הפשרה מהירה          

   :משקל
  והתנור ייחשב אוטומטיתעליכם להגדיר את משקל המזון 

  .את הזמן הנדרש לסיום תהליך ההפשרה
   בדומהפעלו , ל נמוך או גבוה מהמשקל המוצעאם המשק

  ובחרו ברמת עוצמה של, "בישול וחימום בגלי מיקרו"תהליך ל
 160Wכדי להפשיר את המזון .  

  :מזון קפוא
  , )- C180(העמוקה  מטמפרטורת ההקפאהאם המזון חם יותר 

  . בחרו במשקל מזון נמוך יותר
  , )- C180(העמוקה  מטמפרטורת ההקפאהאם המזון קר יותר 

  .  יותר בחרו במשקל מזון גבוהה

  

  

  עצות  מזון

 
 ג" ק2 -'רג 100 (בשר(  

  .סטיק או צלי, קציץ בשר, בשר טחון
  . כשהתנור יציע לכםהפכו את המזון

 

 ג" ק3 -' רג 100 (עוף(  
  .נתחים או פילה, עוף שלם

  . כשהתנור יציע לכםהפכו את המזון

 
 ג"ק 2 -' רג 100 (דג(  

  .תחים או פילהנ, שלם
  . כשהתנור יציע לכםהפכו את המזון

 
 ג" ק2 -' רג 100 (ירקות( 

  .ברוקולי וכדומה, אפונה, ירקות מעורבים
  . כשהתנור יציע לכםהפכו את המזון

 

 ג" ק2 -'רג 100  (לחם(  
  .לחמניות עגולות או מוארכות, כיכר לחם

  . כשהתנור יציע לכםהפכו את המזון

,  ובמקרה שמשקל המזון נמוך או גבוה מהמשקל המוצעוי ברשימהלמזון שאינו מצ
 160Wו ובחרו ברמת עוצמה של  " בישול וחימום בגלי מיקרו"פעלו בהתאם לתהליך 
  .כדי להפשיר את המזון
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 אוטומטיתפריכות 
 זה פעולהמצב השתמשו ב

לחימום מהיר של מזון ממצב 
  . קפוא לטמפרטורת הגשה

דת רק  מיועפריכות אוטומטית
 .מראש-למזון קפוא מוכן

 פעולה אוטומטית  עד מצב סובבו את כפתור מצבי הפעולהAuto .  
  לחצו על לחצןOKבקרת התנור תעביר אתכם אוטומטית להגדרה.  לאישור הבחירה 

   .הבאה
 מצב פריכות אוטומטית לבחירת סובבו את כפתור הכיוונים  

Auto CRISP.  
  לחצו על לחצןOKבקרת התנור תעביר . בחירה לאישור ה  

   . הבאהאתכם אוטומטית להגדרה
 לבחירת סוג המזון  סובבו את כפתור הכיוונים)FOOD   

  ).וסוג המזון יופיעו בצג
  לחצו על לחצןOKבקרת התנור תעביר .  לאישור הבחירה  

   . הבאהאתכם אוטומטית להגדרה
 לכוון המשקל סובבו את כפתור הכיוונים.  
 חצן לחצו על לOKלאישור הבחירה   .  
  התחלהלחצו על לחצן Start.    

  
  עצות  מזון

 

 גר600 -' גר200( יפס קפוא'צ '(  

 בשכבה אחידה על יפס'פזרו את הצ
יש לזרות מלח כדי . צלחת ההשחמה

ניתן לערבב . יפס יהיה פריך יותר'שהצ
  .יפס כשתתבקשו לכך'את הצ

  
 מוקרמת דקה ה עם שכבצהלפי  )' גר500 -' גר250( דקה ,פיצה.  

  
 שכבה מוקרמת עבה עם לפיצה )' גר800 -' גר200(פיצה  תבנית.  

  
  גר600 -' גר200(כנפי עוף '(  

 על צלחת  את כנפי העוףהניחו
ובשלו ,  מעט משומנתההשחמה

  .2בדרגת עשייה 
  .הפכו את המזון, כשתתבקשו

 
 גר600 -' גר200( אצבעות דג '(  

 צלחת ההשחמהאת חממו מראש 
הוסיפו את . עם מעט חמאה או שמן

 Add"אצבעות הדג כשהודעת 
Food "תופיע בצג.   

  .הפכו את המזון, כשתתבקשו
יש ,  נמוך או גבוה מהמשקל המומלץםמשקל ואשר שאינם מופיעים בטבלהמוצרי מזון ל

  .Manual Crisp ידנית פריכותעולת בהתאם למצב פלפעול 
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  אוטומטי ריכוך

 זו לריכוך קל שו בפעולההשתמ
  .של המזון

  פעולת ריכוך אוטומטי זו
 ברשימה מיועדת למזון המופיע

  .שלהלן

 פעולה אוטומטית  עד מצב סובבו את כפתור מצבי הפעולהAuto .  

  לחצו על לחצןOKבקרת התנור תעביר אתכם אוטומטית להגדרה.  לאישור הבחירה 
   .הבאה

 מצב ריכוך אוטומטי רת  לבחיסובבו את כפתור הכיווניםAuto SOFT.  

  לחצו על לחצןOKבקרת התנור תעביר אתכם אוטומטית להגדרה.  לאישור הבחירה 
   .הבאה

 לבחירת סוג המזון  סובבו את כפתור הכיוונים)FOODוסוג המזון יופיעו בצג .(  

  לחצו על לחצןOKבקרת התנור תעביר אתכם אוטומטית להגדרה.  לאישור הבחירה 
   .אההב

 לכוון המשקל סובבו את כפתור הכיוונים.  

  לחצו על לחצןOKלאישור הבחירה   .  

  התחלהלחצו על לחצן Start.    
  

  עצות  מזון

  

  חמאה
  )' גר50-250(

  .כשהתנור יציע לכםסובבו את המזון 
  .גם לאחר שהמזון נמסבחשו 

  

  מרגרינה
  )' גר50-250(

  .כשהתנור יציע לכםסובבו את המזון 
  .גם לאחר שהמזון נמסבחשו 

  

  גלידה
 ) ליטר0,50-2,00(

  .כשהתנור יציע לכםסובבו את המזון 
  .המסה נוספתבמהירות לפני הגישו 

 ואם משקל המזון נמוך או גבוה מהמשקל ,שאינם מופיעים בטבלהמוצרי מזון ל
  ".בישול וחימום מחדש בגלי מיקרו"יש לפעול בהתאם למצב פעולת , המומלץ
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  מסה אוטומטיתה

 זו להמסה השתמשו בפעולה
  .קלה של המזון

 המסה אוטומטית זופעולת 
מיועדת למזון המופיע ברשימה 

   .שלהלן

 פעולה אוטומטית  עד מצב סובבו את כפתור מצבי הפעולהAuto .  

  לחצו על לחצןOKבקרת התנור תעביר אתכם אוטומטית להגדרה.  לאישור הבחירה 
   .הבאה

  אוטומטית המסהמצב  לבחירת כפתור הכיווניםסובבו את Auto MELT.  

  לחצו על לחצןOKתכם אוטומטית להגדרה אבקרת התנור תעביר.  לאישור הבחירה 
   .הבאה

 לבחירת סוג המזון  סובבו את כפתור הכיוונים)FOODוסוג המזון יופיעו בצג .(  

  לחצו על לחצןOKאוטומטית להגדרהבקרת התנור תעביר אתכם.  לאישור הבחירה  
   .הבאה

 לכוון המשקל סובבו את כפתור הכיוונים.  

  לחצו על לחצןOKלאישור הבחירה   .  

  התחלהלחצו על לחצן Start.    
  

  עצות  מזון

  
 כשהתנור יציע לכםסובבו את המזון   )' גר50-250( חמאה.  

  .גם לאחר שהמזון נמסבחשו 

  
 כשהתנור יציע לכםמזון סובבו את ה )' גר50-250( מרגרינה.  

  .גם לאחר שהמזון נמסבחשו 

  כשהתנור יציע לכםסובבו את המזון   )' גר50-250( שוקולד.  
  .המסה נוספתבמהירות לפני הגישו 

 ואם משקל המזון נמוך או גבוה מהמשקל ,שאינם מופיעים בטבלהמוצרי מזון ל
  ".דש בגלי מיקרובישול וחימום מח"יש לפעול בהתאם למצב פעולת , המומלץ
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  אוויר מאולץ משולב

 זו לבישול בפעולה והשתמש
יך לקטגוריות ושמ המזון

 .המפורטות בטבלה
הקפידו  לזניהלבישול עוף ו

   העמידהשתמש בצלחתלה
ומאפשרת לגלי  ,בחום וגלי מיקרו

 ת אחר.לעבור דרכה המיקרו
   .וצאות הבישול תהיינה גרועותת

 פעולה אוטומטית  עד מצב סובבו את כפתור מצבי הפעולהAuto .  

  לחצו על לחצןOKבקרת התנור תעביר אתכם אוטומטית להגדרה.  לאישור הבחירה 
   .הבאה

 ול אוטומטיפעולת ביש לבחירת סובבו את כפתור הכיוונים .COMBI Auto   

  לחצו על לחצןOKתכם אוטומטית להגדרה אבקרת התנור תעביר.  לאישור הבחירה 
   .הבאה

 לבחירת סוג המזון  בבו את כפתור הכיווניםסו)FOODוסוג המזון יופיעו בצג .(  

  לחצו על לחצןOKבקרת התנור תעביר אתכם אוטומטית להגדרה.  לאישור הבחירה 
   .הבאה

 לכוון המשקל סובבו את כפתור הכיוונים.  

  לחצו על לחצןOKלאישור הבחירה   .  

  התחלהלחצו על לחצן Start.  

 או שומרותמ עוגיות ולחמניות בישול האפייה בעת משטח ב תמידוהשתמש
 .קפואות
 . אותו בקלילות בנייר אפייהכסו האפייה או משטח את שמנו

יש לחמם מראש ,  או קפואותשומרותמבמהלך שימוש בתוכניות לעוגיות ולחמניות 
 .מכניסים לתוכו את המזון ם התנור לפני שאתאת

 :להכניס את המזון לתוכו  אתכםהתנור ינחה,  הנכונההטמפרטורהמושגת כאשר 
 . את הדלתופתח  -
שעל דפנות החלל  מסילות המדפים על המזון האפייה עם  הניחו את מגש -

 .הפנימי של התנור
 לחצן ההתחלה לחיצה על באמצעות מחדש הפעילו אותו את הדלת ורוסג  -

"Start."   
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  מסה אוטומטיתה

  
  

  עצות  מזון

  

 וףע  
  )' גר1,500-800(     

 .מלח ותבלינים העוף לעזרו פ

צלחת ב ניחוה.  שמןברישוהבמידת הצורך 
 את ניחוה. מיקרוגלתנור ב עמידהה

  .רשתההצלחת על מדף 

  

 זניה קפואהל  
  )' גר1,500-800(     

 .מיקרוגלתנור ב עמידההצלחת ב ניחוה
   .דף הרשתמ את הצלחת על ניחוה

 
 וגיותע  
  )' יח9-12(     

 .עט משומןמאפייה  גשמ על ניחוה

תנור כאשר תוך הל מגשה את כניסוה
 "Add food" מזוןאת ההוסף  ודעתה

  .תופיע בצג

 
 צק משומר ללחםב 

 כמו קרואסונים ריטי מזוןפ בישולל מיועד
לא אפוי על ה צקב את הניחוה .ולחמניות

תוך ל מגשה את כניסוה.  האפייהגשמ
 מזוןאת ההוסף  ודעתהתנור כאשר ה
"Add food"תופיע בצג .   

 
 חמניות קפואותל 

.  קפואותפויות מוכנותא לחמניותל מיועד
.  האפייהשגמ את הלחמניות על ניחוה
תנור כאשר תוך הל מגשה את כניסוה
 "Add food" מזוןאת ההוסף  ודעתה

    .תופיע בצג

 ואם משקל המזון נמוך או גבוה מהמשקל ,שאינם מופיעים בטבלהמוצרי מזון ל
  ".וויר מאולץ או אוויר מאולץ משולבא"יש לפעול בהתאם למצב פעולת , המומלץ
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   תחזוקה וניקוי
  התחזוקה היחידהא פעולתהוניקוי 

   . הנחוצה בדרך כלל

 עלולה להביא אי שמירה על ניקיון התנור
לשחיקת משטחי התנור ולהשפיע לרעה על 

  .אורך חיי המכשיר וחשיפה לסיכונים

  אל תשתמשו בכריות         
  ניקוי חומרי  , קרצוף
  צמר פלדה או, מאכלים

  העלולים, מרית מתכתית
להזיק ללוח הבקרה ולמשטחים 

 .נימיים והחיצוניים של התנורהפ
השתמשו במטלית ומעט נוזל ניקוי או 

במגבת ניר ועליה תרסיס לניקוי זכוכית 
  . ישירות על התנוראל תרססו

  

  ובמיוחד כאשר , לעתים תכופות
  הסירו את הצלחת , נשפך מזון

  , המסתובבת ואת התומך שלה
  .ונקו את תחתית התנור

  לפעולה רק עם הצלחתהתנור מתוכנן
  .המסתובבת

   את המיקרוגל ללא אל תפעילו          
  .הצלחת המסתובבת          

 עם חומר השתמשו במטלית רכה ולחה
, ניקוי עדין לניקוי המשטחים הפנימיים

  .החזית ופנים הדלת ופתח הדלת

 או שאריות מזון אל תאפשרו לשומן
  .דלתללהצטבר מסביב 

  

  
  

  הרתיחו בתנור  ,לניקוי כתמים עיקשים
האדים ירככו .  דקות2-3 -פל מים במשך כס

  .את הכתמים
הכניסו אותו ,  לספל מיםהוסיפו מעט לימון

לתוך התנור והניחו אותו על גבי הצלחת 
הרתיחו את המים במשך מספר . המסתובבת

  .רדקות כדי לסייע לספוג ריחות מחלל התנו
 לניקויאל תשתמשו במכשיר אדים

  .תנור המיקרוגל לשלכם
   

 אינו זקוק לניקוי בגלל החום וםגוף החימ
אך את . הגבוה השורף את כל הנתזים

התקרה מתחתיו יש לנקות בקביעות במטלית 
  .רכה ולחה עם מעט תכשיר ניקוי עדין

   משתמשים לעתיםאם אין אתם
  עליכם, הגרילבפעולת קרובות  
  מדי חודש במשך ולהפעיל

  כדי לשרוף   דקות10 -כ
  ולמנוע מהם את הנתזים
  .  להתלקח

   לחצו את התפס בעדינות
  לכיוון החלק האחורי של

  התקרה ולאחר מכן
  אותו כדי לשחרר הנמיכו
  . החימוםאת גוף

   לאחר הניקוי החזירו 
  את התפס למקומו

 .המקורי
.  
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  תחזוקה וניקוי
  שטיפה לטוחיםב
  :מדיח כליםב

  צלחת ה תומך
  מסתובבתה

  המסתובבתוהצלחת 

  השחמהלצלחת דית י

  שתרמדף 

  אפייהמגש 
  

  

  :ניקוי זהיר
   נקו את צלחת ההשחמה

  . בתמיסת נוזל כלים עדין
  מלוכלכים אזורים מאד
  ניקוי בעזרת כרית ניתנים לניקוי

  .ניקוי עדין ותכשיר
לצלחת ההשחמה להתקרר   תמידאפשרו

  .לפני תחילת הניקוי

 צלחת תטבלו או תשטפו במיםאל 
קירור מהיר עלול . השחמה חמה

  . להלהזיק

תשתמשו בכרית קרצוף ממתכת אל 
  .העלולה לשרוט את משטחי הצלחת

  מדריך לאיתור תקלות
  

לפני הפנייה , אם התנור אינו פועל
 :בצעו את הבדיקות הבאותאנא , לשרות

וודאו שהצלחת המסתובבת והתומך 
  .שלה ממוקמים היטב

וודאו שתקע החשמל מוכנס היטב  
  .לשקע בקיר

  .וודאו שהדלת סגורה היטב 
בדקו וודאו שהנתיך של קו החשמל  

  .המזין את התנור תקין
  .וודאו קיום אוורור מספיק 
רת  דקות עד להפעלה חוז10המתינו  

  .של התנור
  .פתחו את הדלת וסגרו אותה חזרה 

קריאה שרות פעולות אלו נועדו למנוע 
  .עליה ייגבה תשלום, מיותרת

מסרו את , בעת הפנייה למוקד השרות
עיינו (המספר הסידורי והדגם של התנור 
  ).  בתווית הנתונים המודבקת לתנור

נתקו , כבל החשמלב מתגלה נזקאם 
  את תנור המיקרוגל מרשת
  החשמל ומסרו אותו לבדיקה

  בתחנת השרות הקרובה 
  רק טכנאי. יכםלמקום מגור

  מורשה ומיומן רשאי 
  .להחליף את כבל החשמל

   יבוצעשירות התיקונים 
  על ידי טכנאי שירות 
  . מיומן ומורשה בלבד
  תיקון המבוצע על ידי

  אדם שאינו מורשה ומיומן
עלול להיות , המסיר את כיסוי המכשיר

מסוכן ולחשוף את הסובבים לאנרגית גלי 
  .מיקרו

 של תנור כלשהו  כיסויאל תסירו
  !המיקרוגל
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  נתונים לבדיקת ביצועי החימום
   IEC 60705בהתאם לתקן הבינלאומי  נתונים לבדיקת ביצועי החימום

פיתחה תקן לבדיקות השוואתיות  , )IEC(וועדת התקינה הבינלאומית לבטיחות חשמל 
  :  אנו ממליצים על ביצוע בדיקות התנור כמפורט להלן.  החימום בתנורי מיקרוגלשל ביצועי

  סוג הכלי  דרגת הספק משוערזמן   כמות  בדיקה'ס

 3.227פיירקס  W650  דקות12-13 'ר ג1000  12.3.1

 3.827פיירקס   W800   דקות51/2  'ר ג475  12.3.2

 3.838פיירקס   W800  דקות13-14  'ר ג900  12.3.3

 3.827פיירקס C1900 + W350 מאולץ. א  דקות28-30 ' גר1100  12.3.4

 3.827פיירקס  C1750 + W90 מאולץ. א  דקות28-30  ' גר700  12.3.5

 3.827פיירקס C2100 + W350 מאולץ. א  דקות30-32 ' גר1000  12.3.6

   W160   דקות10  ' ג500  13.3
  

   IEC 60350בהתאם לתקן הבינלאומי 
פיתחה תקן לבדיקות השוואתיות , )IEC(וועדת התקינה הבינלאומית לבטיחות חשמל 

  :  אנו ממליצים על ביצוע בדיקות התנור כמפורט להלן. של ביצועי החימום בתנורים

  אביזרים  חימום מקודם  טמפרטורה  זמן משוער  סעיף

   אפייהגשמ  לא  C1500  דקות30-35  8.4.1

   אפייהגשמ  כן  C1700  דקות18-20  8.4.2

  מדף רשת לא  C1600  דקות33-35  8.5.1

  מדף רשת  כן 1700C160-  דקות65-70  8.5.2

   נתונים טכניים
  
230V/50Hz  מתח רשת החשמל

2800W הספק נקוב
16A נתיך

900W  הספק גלי מיקרו

1600W  הספק גריל 

1200W  טורבוהספק 

560x595x455 )עxרxג(ותמידות חיצוני
210x420x450  )עxרxג(מידות פנימיות 
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  עצות לשמירה על הסביבה
  

 ניתנת למיחזור מלא כפי  האריזהתיבת
סמל באמצעות  שמאושר
 תקנות מלאו אחר . המחזור

 .המשרד להגנת הסביבה
אריזה החלקי את הרחיקו 

 העלולים להיות מסוכנים
קלקר , שקיות פלסטיק(

  .של ילדים שג ידםי מה,)'וכו

 התקן בהתאם לדרישותמסומן זה  מכשיר
 ירי מכשלסילוק EC/2002/96האירופאי 

הקפידו ). WEEE (קהחשמלי ואלקטרוני
 ,תקנות המשרד להגנת הסביבה אחר למלא
כדי למנוע  על הסביבה תסייעו לשמורובכך 

 .תוצאות שליליות לסביבה ולבריאות האדם
באיכות  וע לפגאי מילוי הנחיות אלו עלול

   .הסביבה

 על המוצר או על סמל זה
מצביע המסמכים הנלווים 

את להשליך על כך שאין 
אשפה עם ה וצרהמ
תחת . רגילההביתית ה

זאת יש להעבירו לנקודת 
האיסוף למכשור אלקטרוני 

  .וחשמלי המיועד למחזור
הישן   המכשירהשלכת
 להתבצע בהתאם חייבת

 המשרד להגנת לתקנות
  . הסביבה
לגבי מיקום נקודת הפינוי   נוסףלמידע

פנו , למוצרי חשמל ואלקטרוניקה ישנים
לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד 

  .להגנת הסביבה
 ,  את המכשיר הישןמשליכיםלפני שאתם 

יהיה חיתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן 
  .חשמלחזרה לרשת הלחברו 
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  תקנהה
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  : להזמנת שרות

  1-700-50-4000' טל  מוקד שרות ראשי

  

   

  : תחנות למסירת תיקונים

 04-8475520 ק פוסט'צ, 10שמואל רוזוב , שרות אלקטרה חיפה

 09-8843348 שושנת העמקים, 5החוף , אלירן אלקטרוניקה נתניה

 03-9530608 ת חדש.א, 1 יוסף ספיר, שרות אלקטרה ראשון לציון

 02-6501761 16יד חרוצים , שרות אלקטרה ירושלים

 08-8525104 24 חנות -'מרכז מסחרי ב, יחשמל קמ אשדוד

 08-6233991 12יאיר שטרן , שרות אלקטרה באר שבע

 08-6346222 29אילות , טלקול אילת

  http;//www.electra-sherut.co.il: כתובתנו באינטרנט

  
  

  ,לקוחות נכבדים
לה ללא החברה שומרת לעצמה זכות לשנות את המפרטים המצויים בהוראות ההפע

  .ומבלי שתחול עליה חבות כל שהיא עקב כך, מתן הודעה מוקדמת
 
 

 
 
   

  03-9633030' טל , 75143מיקוד , ראשון לציון, ת חדש.א, 3 שמעון ישראלי' חר 




