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 :יקרים לקוחות

 במוצר שבחרתם על לכם להודות ברצוננו שנמשיך לפני
 פונקציונאלי, מודרני מיקרוגל שתנור בטוחים אנו. שלנו

, ביותר האיכותיים המוצרים באמצעות שיוצר, זה ושימושי
 .שלכם הציפיות כל על יענה

 

 שתוכלו כדי, רב בעיון זה מדריך רואלק מכם מבקשים אנו
 בתנור מהשימוש ביותר הטובות התוצאות את להשיג

 .זה מיקרוגל

 

 .בעתיד עיון לצורך המוצר מסמכי את שמרו

 

 אתם אם. יד בהישג השימוש הוראות את תמיד שמרו
 את גם לו תנו, אחר למישהו המיקרוגל תנור את משאילים

 !השימוש הוראות

 

 הסביבה על הגנה

 האריזה חומרי השלכת

 .הירוקה הנקודה סימון את נושאים האריזה חומרי

, קלקר, קרטון כולל, האריזה כומרי כל את להשליך יש
 להיות תוכלו כך. המתאימים הפחים אל פלסטיק ויריעות
 .האריזה בחומרי חוזר שימוש שייעשה בטוחים

  שימוש עוד בו שאין ציוד השלכת

 לניהול EC/2002/96 רופיהאי האיחוד להנחיית בהתאם
 להשליך אין, )WEEE (ואלקטרוני חשמלי ציוד של פסולת

 העירונית הפסולת השלכת במערכת ביתיים חשמל מכשירי
 .הרגילה המוצקה

 מיטביות רמות להשיג כדי בנפרד ישנים מכשירים לאסוף יש
 למנוע וכדי הרכיבים ומיחזור משומשים חומרים הפקת של
 מיכל של הסמל. ולסביבה אדםה לבריאות אפשרי נזק

 כדי המכשירים על מופיע אלכסוני איקס שעליו האשפה
 של נפרד לאיסוף לדאוג חובתם על לאנשים להזכיר

 .אלה מכשירים

 המכירה לנקודות או המקומיות לרשויות לפנות הצרכנים על
 את להשאיר עליהם שבהם לאתרים בנוגע מידע ולבקש
 .להםש הישנים הביתיים החשמל מכשירי

 חתכו, החשמל כבל את נתקו, שלכם המכשיר השלכת לפני
 .במכשיר להשתמש יהיה ניתן שלא כדי, אותו והשליכו אותו



2  

 עניינים תוכן
  

  3...........................................................................................................................................התקנה הוראות

  3..........................................................................................................................................ההתקנה לפני
  3.........................................................................................................................................ההתקנה אחרי

  5............................................................................................................................במיקרוגל בטיחותי שימוש

  6...................................................................................................................................במיקרוגלש היתרונות

  7......................................................................................................................................שלכם התנור תיאור

  8..........................................................................................................................................בסיסיות פעולות

  8..............................................................................................................................................השעון כיוון
  8...........................................................................................................................השעון של הסתרה/הצגה

  8........................................................................................................................................בטיחות חסימת

  9........................................................................................................................................בסיסיות פונקציות

  9..........................................................................................................................................מיקרוגל תנור
  9....................................................................................................................מהירה הפעלה - מיקרוגל תנור
  10....................................................................................................................................................גריל

  10......................................................................................................................................גריל + מיקרוגל
  11...............................................................................................................................................חם אוויר

  11................................................................................................................................חם אוויר + מיקרוגל
  12.....................................................................................................................................מאוורר עם גריל

  13..............................................................................................................)אוטומטית (משקל פי על הפשרה
  14......................................................................................................................)מדריך (זמן פי על הפשרה

  15......................................................................................................................................מיוחדות פונקציות

  15...............................................................................................................מזון חימום: P1 מיוחדת פונקציה
  16.....................................................................................................................בישול: P2 מיוחדת פונקציה
  17..........................................................................................................וקלייה הפשרה: P3 מיוחדת פונקציה

  18.....................................................................................................................................פועל התנור כאשר

  18...............................................................................................................................ישולב מחזור קטיעת
  18....................................................................................................................................הפרמטרים שינוי

  18.................................................................................................................................בישול מחזור ביטול
  18..................................................................................................................................בישול מחזור סיום

  19....................................................................................................................................................הפשרה

  21....................................................................................................................מיקרוגל תנור באמצעות בישול

  23...............................................................................................................................הגריל באמצעות בישול

  29.................................................................................................................?להשתמש ניתן בישול כלי באילו

  29.................................................................................................................................המיקרוגל פונקציית
  29..........................................................................................................................חם ואוויר רילג פונקציות
  29.............................................................................................................)מיקרו גלי עם (משולבות פונקציות

  29..................................................................................................................אלומיניום ורדידי אלומיניום כלי
  29.................................................................................................................................................מכסים

  31..................................................................................................................................ותחזוקה התנור ניקוי

  33...........................................................................................................?עובד אינו התנור אם לעשות עלי מה

  33.........................................................................................................................................נורה החלפת

  34...........................................................................................................................................טכניים נתונים

  34....................................................................................................................................הפונקציות תאור
  34..................................................................................................................................................מפרט

  35.....................................................................................................................................................התקנה

 

 



3  

  התקנה הוראות

 

  ההתקנה לפני
 מאפייני יתלוח על המצוין החשמל אספקת שמתח בדקו

 .תשתמשו שבו החשמל בשקע למתח זהה המכשיר

 את והסירו האביזרים כל את הוציאו, התנור דלת את פתחו
 .האריזה חומרי כל

 זה לוח! המכשיר פנים שבתקרת ההגנה לוח את להסיר אין
 .המיקרו גלי במחולל לפגוע מזון ומפיסות משומן מונע

 להיות עשויים התנור של הקדמיים השטח פני !אזהרה
 בפעם המיקרוגל בתנור השימוש לפני. הגנה ביריעת עטופים

 .מהצד תחילה, בעדינות זו יריעה הסירו, הראשונה

 התנור שדלת ודאו .אופן בשום ניזוק אינו שהתנור ודאו
. ניזוקו לא הדלת פתח ושחזית הדלת ושפנים כראוי נסגרת

 .הלקוחות לשירות פנו כלשהו נזק גיליתם אם

 אם, ניזוקו התקע או החשמל כבל אם בתנור להשתמש אין
 לשירות פנו. נפל או ניזוק הוא אם או כראוי פועל אינו התנור

 .הלקוחות

 את להציב אין. ויציב שטוח משטח על התנור את הניחו
 .טלוויזיה או רדיו מכשירי, חום מקור בקרבת התנור

 במקור נוגע אינו החשמל שכבל ודאו ההתקנה במהלך
 מאחורי חדות פינות בעלי בחפצים וא כלשהו לחות

 .לכבל להזיק עלולה גבוהה טמפרטורה. התנור

 לכם שיש לוודא עליכם התנור התקנת אחרי: אזהרה
 .החשמל לתקע גישה

 

  ההתקנה אחרי
-חד לתקע המיועדים ובתקע חשמל בכבל מצויד זה תנור
 .פאזי

 לפנות יש התנור של קבועה התקנה לבצע בכוונתכם אם
 לחבר יש זה במקרה. ההתקנה ביצוע לשם מומחה לטכנאי

 הפרדה עם קוטבי-רב פחת מפסק בעל למעגל התנור את
 .המגעים בין לפחות מ"מ 3 של

 .התנור את להאריק יש: אזהרה

 נזק של במקרה באחריות נושאים אינם והמוכר היצרן
 בעקבות כושלר או חיים לבעלי, לאנשים להיגרם שעלול

 ..אלה התקנה מהוראות התעלמות

 .כראוי סגורה הדלת כאשר רק פועל התנור

 האביזרים ואת התנור פנים את נקו הראשון השימוש אחרי
 ניקוי "בפרק המפורטות, הניקוי הוראות על הקפדה תוך

 ".ותחזוקה התנור

 השקע במרכז )1( המסתובבת הצלחת בסיס את הרכיבו
 ואת )2( המסתובב הלוח של עתהטב את והניחו שבתנור

 פי על מתאימים שהם וודאו ,מעליה )3( המסתובב הלוח
 המסתובבת הצלחת במיקרוגל שימוש בכל. השקעים

 ומותקנים המכשיר בתוך להיות חייבים שלה והאביזרים
 בשני להסתובב יכולה המסתובבת הצלחת. היטב

 .הכיוונים

 

  

  

 

 .בנפרד ופקותהמס להוראות בהתאם פעלו ההתקנה במהלך
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 שימוש בטיחותי במיקרוגל  

 

  
, השגחה ללא התנור את תשאירו אל לעולם !אזהרה •

 דליקים בחומרים או פלסטיק, בנייר שימוש בעת במיוחד
 סכנת. ולהישרף להתלהט עלולים אלה חומרים. אחרים
 !דליקה

 הדלת את השאירו באש או בעשן הבחנתם אם! אזהרה •
 ונתקו התנור את כבו. הלהבות את לחנוק כדי, סגורה

 אספקת את נתקו או החשמל משקע התקע את
 .החשמל

 משקאות או נקי אלכוהול במיקרוגל לחמם אין! אזהרה •
 !דליקה סכנת. אלכוהוליים

 במיכלים אחר מזון או נוזלים לחמם אין! אזהרה •
 .בקלות צץלהתפו עלולים שהם כיוון, סגורים

 ללא במיקרוגל להשתמש לילדים להניח אין! אזהרה •
 כיצד הנחיות קיבלו הם אם אלא הורה השגחת

 הסכנות את ומבינים בבטחה בתנור להשתמש
 .במכשיר שגוי שבשימוש

 משולבת פונקציה מצב ישנו לתנור אם! אזהרה •
 לאפשר אין, )אחר חימום אופן עם ביחד מיקרוגל(

 בגלל, השגחה לאל בתנור להשתמש לילדים
 .בשימוש הנוצרות הגבוהות הטמפרטורות

 במקרים המיקרוגל בתנור להשתמש ניתן לא! אזהרה •
 :הבאים

 ;כראוי סגורה אינה הדלת −

 ;פגומים הדלת צירי −

 ;ניזוקו התנור לחזית הדלת בין המגע שטח פני −

 ;ניזוקה התנור דלת של הזכוכית −

 גם, התנור בתוך תכופות חשמליות קשתות נוצרות −
 .בפנים מתכתי חפץ אין כאשר

 ידי על תוקן שהוא אחרי רק בתנור שוב להשתמש ניתן •
 .הלקוחות משירות טכנאי

 

 !היזהרו

 משקאות או לתינוקות מזון לחמם אין לעולם •
. מכסה עם בצנצנות או בפטמה המכוסים בבקבוקים

 כדי היטב לנער או אותו לערב יש המזון חימום אחרי
 טמפרטורת את בדקו. שווה באופן יתפזר שהחום

 !כוויה סכנת. הילד האכלת לפני המזון

 לא מאוד חשוב האוכל חריכת או יתר חימום למניעת •
 מדי גבוהות חימום רמות או ארוכים חימום זמני לבחור
 לחמניה, לדוגמה. קטנות מזון כמויות מחממים כאשר
 חימום עוצמת נבחרה אם דקות 3 כעבור להיחרך יכולה

 .מדי גבוהה

 בלבד גריל בפונקציית להשתמש יש טוסטים עבור •
 תשתמשו אם. הזמן כל במשך התנור על ולהשגיח

 יתחיל הלחם, טוסט לעשות כדי המשולבת בפונקציה
 .מאוד קצר זמן כעבור לבעור

 בדלת נתפס אינו אחר מכשיר של חשמל כבל שאף ודאו •
. להימס עלול הכבל של הבידוד. התנור של החמה
 !קצר סכנת

 אך לשימוש המיועד מתוחכם מכשיר הוא זה מכשיר •
 את הבין, למשתמש המדריך את שקרא מי ידי על ורק

 פיהן על בדיוק לנהוג ומתכוון מסוגל, ההפעלה הוראות
 לילדים לאפשר לא בבקשה הקפידו. נזק למנוע כדי

 .לבדם בו להשתמש או במכשיר לשחק

 

 !נוזלים חימום בעת היזהרו

 מתקרבים) הלאה וכן, חלב ,תה, קפה, מים (נוזלים כאשר
 אותם מוציאים ואז התנור בתוך הרתיחה לטמפרטורת
 הם שבו המיכל מתוך להתיז עלולים הם, בפתאומיות

 !וכוויות פציעה סכנת. נמצאים

 אל זכוכית מקל או כפית להכניס יש זה מסוג מצבים למניעת
 .הנוזלים מיכל
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 במיקרוגל בטיחותי שימוש

 
 !בלבד ביתי ושלשימ מיועד זה תנור

 .בלבד מזון להכנת זה בתנור השתמשו

 לתנור נזק גרימת למנוע כדי הבאות ההוראות אחר מלאו
 :מסוכנים מצבים או

, המסתובב הצלחת שבסיס בלי התנור את תפעילו אל •
 נמצאים עצמה והצלחת המסתובבת הצלחת טבעת

 .במקומם

 אם. ריק הוא כאשר המיקרוגל את להפעיל אין לעולם •
 ועלול חשמלית יתר טעינת תיתכן בתוכו זוןמ אין

 !נזק סכנת. לתנור נזק להיגרם

 מים כוס הכניסו התנור תוכניות של בדיקה לביצוע •
 .יינזק לא והתנור גלים-המיקרו את יספגו המים. לתנור

 .האוורור פתחי את לחסום או לכסות אין •

 לפני. במיקרוגל לשימוש מתאימים בכלים רק השתמש •
 שהם ודאו במיקרוגל ובמיכלים וכלא בכלי השימוש

 סוגי על הפרק ראו (במיקרוגל לשימוש מתאימים
 ).הכלים

 פנים שבתקרת ההגנה לוח את להסיר אין לעולם •
 לפגוע מזון ומפיסות משומן מונע זה לוח !המכשיר
 .המיקרו גלי במחולל

 שכן, המיקרוגל תנור לתוך דליקים חפצים להכניס אין •
 .יופעל מיקרוגלה אם להישרף עלולים אלה

 .כמזווהאין להשתמש בתנור  •

 או הקליפה עם ביצים מיקרוגל בתנור לחמם אין •
 .להתפוצץ עלולות שהן כיוון, שלמות קשות ביצים

 לשלוט ניתן לא שכן לטיגון בתנור להשתמש אין •
 .במיקרוגל המתחמם השמן של בטמפרטורה

 מטבח בכפפות תמיד להשתמש יש כוויות למניעת •
 .בתנור ולנגיעה ובמיכלים אוכל בכלי לאחיזה

 הדבר .הפתוחה התנור דלת על לשבת או להישען אין •
 הדלת. הצירים באזור במיוחד, לתנור נזק לגרום עלול

 .ג"ק 8 של מרבי משקל לשאת יכולה

 מרבי משקל לשאת יכולים והרשת המסתובבת הצלחת •
 נזק לגרום שלא כדי, זה משקל על לעבור אין. ג"ק 8 של

 .לתנור

 :קויני

 יש. תדיר באופן המיקרוגל תנור את לנקות יש! אזהרה •
 ניקיון אם"). התנור ניקוי "הפרק ראו (מזון שיירי להסיר

 עלול שלו השטח פני מצב, נשמר אינו המיקרוגל תנור
 יתקצר התנור חיי אורך מכך וכתוצאה להתדרדר

 .להיווצר עלולים מסוכנים ומצבים

 של הפנימי לקוהח הפתח חזית (הדלת של המגע שטח •
 יפעל שהתנור כדי מאוד נקי להישאר צריך) הדלת
 .היטב

 בפרק המופיעות הניקוי להוראות בהתאם נהגו אנא •
 ".ותחזוקה התנור ניקוי"

  

 :תיקונים

 החיצונית ההגנה את להסיר אין! מיקרו גלי - אזהרה •
 או תחזוקה של כלשהן עבודות ביצוע .התנור של

 הוא היצרן ידי על לכך הורשה שלא אדם ידי על תיקונים
 .מסוכן דבר

 לסוכנים, ליצרן לפנות יש החשמל לכבל נזק נגרם אם •
 כדי, להחליפו מנת על מוסמכים לטכנאים או מורשים

 בכלי צורך יש, מכך יתרה. מסוכנים מצבים למנוע
 .זו עבודה לביצוע מיוחדים עבודה

 עבודות לבצע רשאי היצרן ידי על מורשה טכנאי רק •
 .זרם מעבירי בחלקים במיוחד - חזוקהת או תיקון
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   שבמיקרוגל היתרונות
 

 ממבערי או חשמליים מרכיבים המוקרן חום, רגילים בתנורים
 גדולה כמות כך בשל. פנימה מבחוץ - למזון לאט חודר גז

 ומיכלי התנור רכיבי, האוויר חימום על מתבזבזת אנרגיה של
 .המזון

 עובר והחום, עצמו המזון ידי על נוצר החום מיקרוגל בתנור
 של הפניים לדפנות, לאוויר חום אובד לא. החוצה מבפנים
 מתאימים אלה אם (המזון ומיכלי האוכל לכלי או התנור

 המזון רק: אחרות במילים). מיקרוגל בתנור לשימוש
 .מתחמם

 :הבאים היתרונות יש מיקרוגל לתנורי

 קצר הבישול זמן כללי באופן. יותר קצר שולבי זמן  1
 .מסורתי לבישול הדרוש מהזמן 75% בעד

 הסכנה קטנה ובכך, ביותר מהירה הפשרה  2
 .חיידקים להתפתחות

 .בחשמל חיסכון  3

 בישול זמן עקב המזון של התזונתיים הערכים שמירת  4
 .יותר קצר

 .קל ניקוי  5

 מיקרוגל תנור עובד כיצד
, מגנטרון הקרויה ריק שפופרת הישנ מיקרוגל בתנור

 גלים. מיקרוגל לאנרגיית אלקטרומגנטית קרינה הממירה
 מוליך דרך התנור פנים אל מתועלים אלה אלקטרומגנטים

 .מסתובב לוח או מתכתי קרינה מפזר ידי על ומופצים גלים

 ידי על ומוחזרים הכיוונים לכל מתפזרים הגלים התנור בתוך
 .המזון אל אחידה בצורה וחודרים, מתכתיים קירות

 מתחמם המזון מדוע
 כאשר רועדות המים ומולקולות, מים מכילים המזונות רוב

 .מיקרו גלי בהן פוגעים

 הטמפרטורה את שמעלה, חום יוצר המולקולות בין החיכוך
 .חם אותו שומר או אותו מבשל, אותו מפשיר, המזון של

 :המזון מתוך עולה שהחום מאחר

 זעירה תוספת עם או תוספת ללא וןהמז את לבשל ניתן •
 ;שומן או מזון של

 יותר מהירים מיקרוגל בתנור בישול או חימום, הפשרה •
 ;רגיל בתנור מאשר

 הטבעיים התזונתיים והערכים המינרלים, הוויטמינים •
 ;נשמרים המזון של

 .שינוי ללא נותרים המזון של הטבעיים והטעם הצבע •

 אך פלסטיק או קרטון, יתזכוכ, פורצלן דרך חודרים מיקרו גלי
 או מתכת במיכל להשתמש אין זו מסיבה. מתכת דרך לא

 .המיקרוגל בתנור מתכת חלקי המכילים במיכלים

 ...מתכת מחזירה גלי מיקרו

 
 ...ופורצלן זכוכית דרך חודרים הם אולם... 

 
 .ונספגים במזון... 
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 תיאור התנור שלכם 
 

 

 
 הגנה כיסוי – .7 הדלת חלון זכוכית – .1
 נורה – .8 תפסנים – .2
 בקרה לוח – .9 המסתובבת לצלחת בסיס – .3
 המסתובבת לצלחת טבעת – .4
 מסתובבת צלחת – .5

 אמייל מצופה אפיה תבנית – .10
 )מיקרו גלי עם להשתמש אין(

  ריבועית רשת – .11 גוף חימום יורד – .6
 )מיקרו גלי עם משלהשת אין(

  תמיכה צדית– .12 
  

 

 
 

  משקל/עוצמה חיווי אורות –  .4a  אורות בקרה– .1
  זמן/ שעון לחצן –  .5 פונקציות לבחירת לחצן – .2
  זמן/ שעון חיווי נוריות –  .5a הטמפרטורה בחירת לחצן – .3

3a. – עצירה/הפעלה לחצני בטיחות חסימת –. 6 התנור לטמפרטורת חיווי נורית 
  משקל/ לחצן בחירת עוצמה– .4
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 פעולות בסיסיות 

 

 כיוון השעון 

 
 חשמל הפסקת אחרי או לחשמל המיקרוגל תנור חיבור אחרי

 אינה המוצגת שהשעה לסמן כדי תהבהב השעון תצוגת
 :הבא באופן פעלו, השעון את לכוון כדי. נכונה

המספר המציין את השעות . השעוןלחצו על לחצן   .1
 .יתחיל להבהב

 .כדי לכוון את השעות" +"-ו" -"לחצו על הלחצן   .2

המספר .  כדי לכוון את הדקותהשעוןלחצן שוב על לחצן   .3
 .המציין את הדקות יתחיל להבהב

 .קותכדי לכוון את הד" +"-ו" -"לחצו על הלחצן   .4

 .השעוןלסיום לחצו שוב על לחצן   .5

 השעון של הסתרה/הצגה
 ידי על אותה להסתיר תוכלו, לכם מפריעה השעון תצוגת אם

 הנקודות. שניות שלוש למשך השעון לחצן על לחיצה
 תצוגת שארית אולם, יהבהבו לדקות השעות בין המפרידות

 .תרתוס השעון

 

 לחצן על שוב לחצו השעון את שוב לראות תרצו כאשר
 .שניות שלוש למשך השעון

 חסימת בטיחות 

 

 שימוש למנוע כדי, לדוגמה (התנור פעולות את לחסום ניתן
 ).ילדים ידי על

 3למשך ) עצור (Stopלחסימת התנור לחצו על לחצן   .1
 יופיע הכיתוב ובתצוגהעו אות קולי אתם תשמ. שניות

"SAFE) "ולא ניתן להשתמש בו , התנור חסום). בטוח
 .במצב זה

 Stopלשחרור חסימת התנור לחצו שוב על לחצן   .2
אתם תשמעו אות קולי .  שניות3למשך ) עצור(

 . תופיע שוב השעהובתצוגה
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 בסיסיות פונקציות
 

  מיקרוגל רתנו
 .ובשר דגים, אורז, אדמה תפוחי, ירקות ולחמם לבשל כדי זו בפונקציה השתמשו

 

לחצן הפונקציה  .מיקרוגללחצו על לחצן הפונקציה   .1
 .נדלק

כדי לשנות את עוצמת  בחירת העוצמה לחצן לחצו על  .2
אם לא . הנורית המתאימה תתחיל להבהב. המיקרוגל

 .800Wהתנור יפעל בעוצמה של , תלחצו על לחצן זה

 ".+"-ו" -"לשינוי עוצמת המיקרוגל לחצו על הלחצן   .3

כדי לשנות את משך בחירת הזמן  לחצו על לחצן  .4
 .הנורית המתאימה תתחיל להבהב. ההפעלה

כדי לשנות את משך פעולת , "+"וכן " -"לחצו על הלחצן   .5
 ). דקה1, לדוגמה(הפונקציה 

 התנור יתחיל לפעול). הפעל (START לחצו על לחצן  .6

 ההפעלה זמן 1000W של עוצמה נבחרה אם: הערה
 .היותר לכל דקות 15-ל יוגבל

  מהירה הפעלה - מיקרוגל תנור
 .דלילים מרקים או תה, קפה, מים כגון, בוההג מים תכולת בעל מזון במהירות לחמם כדי זו בפונקציה השתמשו

 

 מתחיל לפעול התנור). הפעל( Start לחצו על לחצן  .1
 . שניות30במצב מיקרוגל בעוצמה מרבית למשך 

אם ברצונכם להאריך את משך הפעולה לחצו שוב על   .2
בעקבות כל לחיצה על לחצן זה ). הפעל( Startלחצן 

 . שניות30-משך ההפעלה יתארך ב

 

 ההפעלה זמן 1000W של עוצמה נבחרה אם: הערה
 .היותר לכל דקות 15-ל יוגבל



10  

 

  בסיסיות פונקציות
 

  גריל
 .המזון של העליון הצד את במהירות להשחים כדי זו בפונקציה השתמשו

 

 .לחצן הפונקציה נדלק. גריללחצו על לחצן הפונקציה   .1

כדי לשנות את משך  רת הזמןבחילחצו על לחצן   .2
 .הנורית המתאימה תתחיל להבהב. ההפעלה

כדי לשנות את משך פעולת " +"-ו" -"לחצו על הלחצן   .3
 ).  דקות15, לדוגמה(הפונקציה 

 .התנור יתחיל לפעול). הפעל (Startלחצו על לחצן   .4

  גריל + מיקרוגל
 .מזון לקלות או אדמה תפוחי לצלות, עוף, לזניה לבשל כדי זו יהבפונקצ השתמשו

 

לחצן . גריל+ מיקרוגל לחצו על לחצן הפונקציה   .1
 .הפונקציה נדלק

 כדי לשנות את עוצמת בחירת העוצמהלחצו על לחצן   .2
אם לא תלחצו . הנורית המתאימה תהבהב. המיקרוגל

 .600Wהתנור יפעל בעוצמה של , על לחצן זה

 ".+"-ו" -"לשינוי עוצמת המיקרוגל לחצו על הלחצן   .3

כדי לשנות את משך  בחירת הזמןלחצו על לחצן   .4
 .הנורית המתאימה תתחיל להבהב. ההפעלה

כדי לשנות את משך פעולת , "+"-ו" -"לחצו על הלחצן   .5
 ). דקות10, לדוגמה(הפונקציה 

 .התנור יתחיל לפעול). הפעל (Startלחצו על לחצן   .6

 מוגבלת המיקרוגל תנור של הפעולה עוצמת משולב במצב
 .600W-ל
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  בסיסיות פונקציות
 

  חם אוויר
 .ולצלות לאפות כדי זו בפונקציה השתמשו

 

 .לחצן הפונקציה נדלק. לחצו על לחצן האוויר החם  .1

לחצו על לחצן הטמפרטורה כדי לשנות את   .2
אם לא . ורית המתאימה תהבהבהנ. הטמפרטורה

 .160ºCהתנור יפעל בחום של , תלחצו על לחצן זה

 ".+"-ו" -"לשינוי הטמפרטורה לחצו על הלחצן   .3

כדי לשנות את משך  בחירת הזמןלחצו על לחצן   .4
 .הנורית המתאימה תתחיל להבהב. ההפעלה

כדי לשנות את משך פעולת , "+"-ו" -"לחצו על הלחצן   .5
 ). דקות12, לדוגמה(הפונקציה 

 .התנור יתחיל לפעול). הפעל (Startלחצו על לחצן   .6

  חם אוויר + מיקרוגל
 ולצלות לאפות כדי זו בפונקציה השתמשו

 

לחצן . אוויר חם+  מיקרוגללחצו על לחצן הפונקציה   .1
 .הפונקציה נדלק

 כדי לשנות את עוצמת וצמהבחירת העלחצו על לחצן   .2
אם לא תלחצו . הנורית המתאימה תהבהב. המיקרוגל

 .400Wהתנור יפעל בעוצמה של , על לחצן זה

 ".+"-ו" -"לשינוי עוצמת המיקרוגל לחצו על הלחצן   .3

כדי לשנות את הטמפרטורה  בחירתלחצו על לחצן   .4
אם . הנורית המתאימה תתחיל להבהב. הטמפרטורה

 .160ºCהתנור יפעל בחום של , לחצן זהלא תלחצו על 

 .כדי לשנות את הטמפרטורה, "+"-ו" -"לחצו על הלחצן   .5

כדי לשנות את משך  בחירת הזמןלחצו על לחצן   .6
 .הנורית המתאימה תתחיל להבהב. ההפעלה

כדי לשנות את משך פעולת , "+"-ו" -"לחצו על הלחצן   .7
 ). דקות12, לדוגמה(הפונקציה 

 .התנור יתחיל לפעול). הפעל (Startל לחצן לחצו ע  .8

 מוגבלת המיקרוגל תנור של הפעולה עוצמת משולב במצב
 600W-ל
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  בסיסיות פונקציות
 

  מאוורר עם גריל
 פריך למצב טוגנים או עוף, דגים, בשר לצלות כדי זו בפונקציה השתמשו

 

לחצן . ה גריל עם מאווררלחצו על לחצן הפונקצי  .1
 .הפונקציה נדלק

לחצו על לחצן הטמפרטורה כדי לשנות את   .2
אם לא . הנורית המתאימה תהבהב. הטמפרטורה

 .160ºCהתנור יפעל בחום של , תלחצו על לחצן זה

 ".+"-ו" -"לשינוי הטמפרטורה לחצו על הלחצן   .3

כדי לשנות את משך  בחירת הזמןלחצו על לחצן   .4
 הנורית המתאימה תתחיל להבהב. ההפעלה

כדי לשנות את משך פעולת , "+"-ו" -"לחצו על הלחצן   .5
 ). דקות12, לדוגמה(הפונקציה 

 .התנור יתחיל לפעול). הפעל (Startלחצו על לחצן   . 6
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  בסיסיות פונקציות
 

 ) אוטומטית (משקל פי על הפשרה
 .ולחם פירות, דגים, עוף, בשר במהירות להפשיר כדי זו בפונקציה השתמשו

 

לחצן . הפשרה על פי משקללחצו על לחצן הפונקציה   .1
 .הפונקציה נדלק

. כדי לשנות את סוג המזון סוג המזוןלחצו על לחצן   .2
 .הנורית המתאימה תהבהב

, כדי לשנות את התוכנית" +"-ו" -"לחצו על הלחצן   .3
 ).ראו הטבלה להלן" (Pr 01"וגמה לד

כדי להגדיר את משקל  בחירת המשקללחצו על לחצן   .4
 .הנורית המתאימה תהבהב. המזון

 .כדי לשנות את המשקל" +"-ו" -"לחצו על הלחצן   .5

 .התנור יתחיל לפעול). הפעל (Startלחצו על לחצן   .6

 והשהיה הפשרה וזמני משקל טווחי מציינת היא. משקל פי על ההפשרה פונקציית של התוכניות את מציגה הבאה הטבלה
 ).אחידה המזון שטמפרטורת לוודא כדי(

 )דקות(זמן השהיה  )דקות(זמן  )גרם(משקל  מזון תוכנית

Pr  01 30 – 20 43 – 2 2000 – 100 בשר 

Pr  02 30 – 20 58 – 2 2500 – 100 עופות 

Pr  03 30 – 20 40 – 2 2000 – 100 דגים 

Pr  04 20 – 10 13 – 2 500 – 100 פירות 

Pr  05 20 – 10 19 – 2 800 – 100 לחם 

 

 ".להפשרה כלליות הנחיות "ראו :חשובה הערה
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  בסיסיות פונקציות
 

 ) מדריך (זמן פי על הפשרה
 .ןמזו של סוג כל במהירות להפשיר כדי זו בפונקציה השתמשו

 

לחצן . הפשרה על פי זמןלחצו על לחצן הפונקציה   .1
 .הפונקציה נדלק

כדי לשנות את משך פעולת  בחירת הזמןלחצו על לחצן   .2
 .הנורית המתאימה תהבהב. הפונקציה

כדי לשנות את משך פעולת , "+"-ו" -"לחצו על הלחצן   .3
 ). דקות10, לדוגמה(הפונקציה 

 .התנור יתחיל לפעול). להפע (Startלחצו על לחצן   .4
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   מיוחדות פונקציות
 

  מזון חימום: P1 מיוחדת פונקציה
 .מזון של שונים סוגים לחמם כדי זו בפונקציה השתמשו

 

 לחצן .1פונקציה מיוחדת לחצו על לחצן הפונקציה   .1
 .הפונקציה נדלק

. כדי לשנות את סוג המזון סוג המזוןלחצו על לחצן   .2
 .הנורית המתאימה תהבהב

, כדי לשנות את התוכנית" +"-ו" -"לחצו על הלחצן   .3
 ).ראו הטבלה להלן" (A 01"לדוגמה 

כדי להגדיר את משקל  בחירת המשקללחצו על לחצן   .4
 .הנורית המתאימה תהבהב. המזון

 .כדי לשנות את המשקל" +"-ו" -"צו על הלחצן לח  .5

 .התנור יתחיל לפעול). הפעל (Startלחצו על לחצן   .6

 לוודא כדי (והשהיה הפשרה וזמני משקל טווחי מציינת היא. F1 המיוחדת הפונקציה תוכניות את מציגה הבאה הטבלה
 ).אחידה המזון שטמפרטורת

 )דקות(שהיה זמן ה )דקות(זמן  )ג"ק(משקל  מזון תוכנית

A  01 השאירו, פעמים 2-1 ערבבו 15 – 3 1500 – 200 מרק 
 .דקות 2-1, מכוסה

A  02 מראש מוכנות מנות 

 דחוס אוכל

 השאירו, פעמים 2-1 ערבבו 20 – 3 1500 – 200
 .דקות 2-1, מכוסה

A  03 מראש מוכנות מנות 

 גולאש כגון

 השאירו, פעמים 2-1 ערבבו 18 – 3 1500 – 200
 .דקות 2-1, המכוס

A  04 השאירו, פעמים 2-1 ערבבו 14 –  2,6 1500 – 200 ירקות 
 .דקות 2-1, מכוסה

 
 :הערות חשובות

 בתנור לשימוש המתאימים בכלים רק השתמשו •
 .נוזלים איבוד למניעת, מתאים ובמכסה מיקרוגל

 במהלך פעמים כמה המזון את ערבבו או בחשו •
 והתצוגה צפצוף משמיע התנור כאשר במיוחד, החימום

 .:כך מהבהבת

 הראשונית בטמפרטורה תלוי מזון לחמם הנדרש הזמן •
 יותר רב זמן אורך מהמקרר ישר שיצא מזון חימום. שלו

 הגיע לא המזון אם. החדר בטמפרטורת מזון מחימום
 יותר נמוך או גדול משקל בחרו, הרצויה לטמפרטורה

 .המזון את מחממים שאתם הבאה בפעם

 ואז, המיכל את נערו או המזון את בחשו החימום אחרי •
 לטמפרטורה לאשפר כדי מה לזמן לעמוד למזון הניחו

 .המזון בכל אחידה להיעשות

 על אף. החימום לאחר מאוד חם להיות עלול המיכל !אזהרה
 אלה, המיכלים מרבית את מחממים אינם מיקור שגלי פי

  .מהמזון חום העברת בעקבות להתחמם עלולים
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  מיוחדות ותפונקצי
 

  בישול: P2 מיוחדת פונקציה
 .טרי מזון לבשל כדי זו בפונקציה השתמשו

 

לחצן . 2 פונקציה מיוחדתלחצו על לחצן הפונקציה   .1
 .הפונקציה נדלק

. כדי לשנות את סוג המזון סוג המזוןלחצו על לחצן   .2
 .הבהנורית המתאימה תהב

, כדי לשנות את התוכנית" +"-ו" -"לחצו על הלחצן   .3
 ).ראו הטבלה להלן" (b 01"לדוגמה 

כדי להגדיר את משקל  בחירת המשקללחצו על לחצן   .4
 .הנורית המתאימה תהבהב. המזון

 .כדי לשנות את המשקל" +"-ו" -"לחצו על הלחצן   .5

 .התנור יתחיל לפעול). הפעל (Startלחצו על לחצן   .6

 לוודא כדי (והשהיה הפשרה וזמני משקל טווחי מציינת היא. F2 המיוחדת הפונקציה תוכניות את מציגה הבאה הטבלה
 ).אחידה המזון שטמפרטורת

 הערה )דקות(זמן  )ג"ק(משקל  מזון תוכנית

b  01 השאירו ,  פעמים2-1ערבבו  17 – 4 1000 – 200 תפוחי אדמה
 מכוסה

b  02 השאירו ,  פעמים2-1ערבבו  15 – 4 1000 – 200 ירקות
 מכוסה

b  03 חלקים שני, אורז אחד חלק 20 – 13 500 – 200 אורז 
 מכוסה השאירו, מים

b  04 השאירו מכוסה 13 – 4 1000 – 200 דגים 

 
 :הערות חשובות

 בתנור לשימוש המתאימים בכלים רק השתמשו •
 .נוזלים איבוד למניעת, מתאים ובמכסה מיקרוגל

 במהלך פעמים כמה המזון את ערבבו או בחשו •
 והתצוגה צפצוף משמיע התנור כאשר במיוחד, החימום

 .:כך מהבהבת

 על אף. החימום לאחר מאוד חם להיות עלול המיכל !אזהרה
 אלה, המיכלים מרבית את מחממים אינם מיקור שגלי פי

 .מהמזון חום העברת בעקבות להתחמם עלולים

 :הוראות הכנה

 .לימון מיץ או מים כפות 3 עד 1 הוסיפו – דגים פיסות •

 שלושה פי או שניים לפי שווה כמות הוסיפו – אורז •
 .האורז מכמות

 אדמה בתפוחי השתמשו – קלופים לא אדמה תפוחי •
 בכמה הקליפה את ונקבו אותם שטפו. שווה גודל בעלי

 .מים תוסיפו אל. מקומות

 לחתיכות חתכו – טריים וירקות קלופים אדמה תפוחי •
, ירקות גרם 100 לכל מים כף הוסיפו. שווה בגודל

 .הטעם לפי מלח והוסיפו
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  מיוחדות פונקציות
 

  וקלייה הפשרה: P3 מיוחדת פונקציה
 .מזון של שונים סוגים ולקלות לבשל כדי זו בפונקציה השתמשו

 

לחצן . 3 פונקציה מיוחדת לחצו על לחצן הפונקציה  .1
 .הפונקציה נדלק

. כדי לשנות את סוג המזון סוג המזוןלחצו על לחצן   .2
 .הנורית המתאימה תהבהב

, כדי לשנות את התוכנית" +"-ו" -"לחצו על הלחצן   .3
 ).ראו הטבלה להלן" (C 01"לדוגמה 

כדי להגדיר את משקל  בחירת המשקללחצו על לחצן   .4
 .תאימה תהבהבהנורית המ. המזון

 .כדי לשנות את המשקל" +"-ו" -"לחצו על הלחצן   .5

 .התנור יתחיל לפעול). הפעל (Startלחצו על לחצן   .6

 לוודא כדי (והשהיה הפשרה וזמני משקל טווחי מציינת היא. P3 המיוחדת הפונקציה תוכניות את מציגה הבאה הטבלה
 ).אחידה המזון שטמפרטורת

 הערה )דקות(זמן  )ג"ק(משקל  מזון תוכנית

C 01 את מראש חממו 9 – 3 550 – 300 פיצה 
 האפייה תבנית

C  02 פעמים2ערבבו  14 – 8 1000 – 400 מזון קפוא לגמרי  ,
 השאירו מכוסה

C  03 ערבבו פעם אחת 12 – 10 450 – 200 קפואים, תבשילי תפוחי אדמה 

 
 :הערות חשובות

 נורבת לשימוש המתאימים בכלים רק השתמשו •
 .נוזלים איבוד למניעת, מתאים ובמכסה מיקרוגל

 במהלך פעמים כמה המזון את ערבבו או בחשו •
 והתצוגה צפצוף משמיע התנור כאשר במיוחד, החימום

 .:כך מהבהבת

 על אף. החימום לאחר מאוד חם להיות עלול המיכל !אזהרה
 אלה, המיכלים מרבית את מחממים אינם מיקור שגלי פי

 .מהמזון חום העברת בעקבות םלהתחמ עלולים

 :הוראות הכנה

 פיצה ובגלילות בפיצות השתמשו – קפואה פיצה •
 .מקדימה אפייה שעברו קפואות

 סופלה, קנלוני, בלזניה השתמשו – לגמרי קפוא מזון •
 .מכוסה השאירו. קפואים כולם, סרטנים

 קרוקטים, טוגנים - קפואים, אדמה תפוחי תבשילי •
 .בתנור להכנה להתאים יכיםצר צלויים אדמה ותפוחי
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  ... פועל התנור כאשר
 

  בישול מחזור קטיעת
 לחצן על לחיצה ידי על עת בכל בישול מחזור לעצור ניתן

Stop) התנור דלת פתיחת ידי על או אחת פעם) עצור. 

 :במקרים אלה

 .מיד נפסקת המיקרו גלי פליטת •

 סכנת. מאוד חם נותר הוא אך לפעול מפסיק הגריל •
 !כווייה

 .הנותר ההפעלה זמן מופיע ובתצוגה נעצר הטיימר •

 :כעת תוכלו, תרצו אם

כדי לוודא שהוא מתבשל , להפוך או לבחוש את המזון  .1
 .בצורה אחידה

 .לשנות פרמטרים של התהליך  .2

 .Stopלבטל את התהליך על ידי לחיצה על לחצן   .3

 על ולחצו הדלת את סגרו התהליך את מחדש להפעיל כדי
 )הפעל (Start לחצן

 הפרמטרים שינוי
, זמן (ההפעלה של הפרמטרים את הבא באופן לשנות ניתן

 אחרי או פועל התנור כאשר) הלאה וכן, עוצמה, משקל
 :פעולתו את שקטעתם

 הזמן החדש ".+"-ו" -"לחצו על הלחצן , לשינוי הזמן  .1
 .שהוגדר תקף מיד

. לחצו על לחצן בחירת העוצמה, לשינוי העוצמה  .2
שנו את . התצוגה והנורית המתאימה יתחילו להבהב

ואשרו , "+"-ו" -"הפרמטר על ידיד לחיצה על הלחצנים 
 .חירת העוצמהאת השינוי על ידי לחיצה על לחצן ב

 בישול מחזור ביטול
) עצור (Stop לחצן על לחצו, בישול הליך לבטל ברצונכם אם

 .שניות 3 למשך

 .בתצוגה תופיע והשעה צפצוף תשמעו אתם

  בישול מחזור סיום
 תופיע ובתצוגה פצופיםצ שלושה תשמעו התהליך בסיום

 ).סיום ("End" המילה

 לפתיחת עד שניות 30 כל ושוב שוב יושמעו הצפצופים
 .Stop לחצן על שתלחצו עד או הדלת
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  הפשרה
 

 שקליםומ מזון לסוגי) המזון בכל אחידה המזון שטמפרטורת לוודא כדי (שונים והשהיה הפשרה זמני מציגה להלן הטבלה
 .המלצות וכן, שונים

 

 

 המלצה )דקות(זמן השהיה  )דקות(זמן הפשרה  )גרם(משקל  מזון

 הפכו פעם אחת 5-10 2-3 100

 הפכו פעם אחת 5-10 4-5 200

 ערבבו פעמיים 10-15 10-12 500

 ערבבו פעמיים 20-30 21-23 1000

 יםערבבו פעמי 20-30 32-34 1500

  ,בשר מנות
 חזיר, בקר, עגל

 ערבבו שלוש פעמים 25-35 43-45 2000

 גולאש ערבבו פעמיים 10-15 8-10 500

 ערבבו שלוש פעמים 20-30 17-19 1000

 בשר טחון הפכו פעם אחת 10-15 2-4 100

 ערבבו פעמיים 20-30 10-14 500

 נקניקיות הפכו פעם אחת 10-15 4-6  200

 ערבבו פעמיים 15-20 9-12 500

 הפכו פעם אחת 5-10 5-6 250 )לקיםמחו(עופות 

 ערבבו פעמיים 20-30 20-24 1000 עוף

 ערבבו שלוש פעמים 25-35 38-42 2500 עוף צעיר

 הפכו פעם אחת 5-10 4-5 200 פילה דג

 הפכו פעם אחת 5-10 5-6 250 דג פורל

 שרימפס הפכו פעם אחת 5-10 2-3 100

 ערבבו פעמיים 10-20 8-11 500

 הפכו פעם אחת 5-10 4-5 200

 הפכו פעם אחת 5-10 8-9 300

 פירות

 ערבבו פעמיים 10-20 11-14 500

 הפכו פעם אחת 5-10 4-5 200

 הפכו פעם אחת 10-15 10-12 500

 לחם

 ערבבו פעמיים 10-20 15-17 800

  10-15 8-10 250 חמאה

  10-15 6-8 250 גבינת שמנת

  10-15 7-8 250 שמנות
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  הפשרה
 

 הנחיות כלליות להפשרה
בעת ההפשרה השתמשו רק בכלים המתאימים   .1

 ).פלסטיק מתאים, זכוכית, פורצלן(למיקרוגל 

פונקציית ההפשרה על פי משקל והטבלאות מתייחסים   .2
 .להפשרת מזון לא מבושל

בעת . משך ההפשרה תלוי בכמות המזון ובעוביו  3
 את פזרו. הפשרת מזו זכרו כיצד פועל הליך ההפשרה

 .המזון באופן שווה במיכל

החלקים . פזרו את המזון בתוך התנור ככל שניתן  .4
העבים יותר של הדג או רגלי העוף צריכים לפנות 

ניתן להגן על החלקים העדינים של המזון . החוצה
 אסור לרדיד :חשוב. באמצעות רדיד אלומיניום

, האלומיניום לגעת בדפנות הפנימיות של חלל התנור
 .הדבר יכול לגרום להיווצרות קשת חשמליתכיוון ש

 .יש להפוך כמה פעמים מנות מזון עבות  .5

כיוון , פזרו את המזון הקפוא באופן שווה כלל שניתן  .6
שפיסות צרות ורזות מפשירות מהר יותר מחלקים עבים 

 .ורחבים יותר

כגון , אין להפשיר לגמרי מוצרי מזון עשירים בשומן  .7
יש להשאיר אותם לעמוד . מנתגבינת שמנת וש, חמאה

והם יהיו מוכנים להגשה כעבור , בטמפרטורת החדר
אם מצאתם חתיכות קרח בשמנת . דקות אחדות

 .ערבבו אותן לפני ההגשה, שעברה הקפאה עמוקה

כדי שמיצי הבשר , הניחו את העוף על צלחת הפוכה  .8
 .יוכלו לנזול בקלות רבה יותר

 . לא יתייבשיש לעטוף לחם במפית כדי שהוא  .9

, הפכו את המזון בכל פעם שהתנור משמיע צפצוף  .10

 .: ובתצוגה מהבהבת המילה

ואל תשכחו להרחיק את , הוציאו מזון קפוא מהאריזה  .11
אם המזון מאופסן במקפיא . אם קיימים, סוגרי המתכת

כל שצריך , במיכלים המתאימים גם לחימום ולבישול
מקרים האחרים בכל ה. לעשות הוא להסיר את המכסה

יש להעביר את המזון למיכלים המיועדים לשימוש 
 .במיקרוגל

, יש להשליך את הנוזלים הנוצרים בעקבות ההפשרה  .12
אין לאפשר בשום מקרה . במיוחד את נוזל העופות

 .לנוזלים אלה לגעת במזון אחר

אל תשכחו שבעת שימוש בפונקציית ההפשרה עליכם   .13
 .פני שהוא מופשר לגמרילאפשר זמן השהייה למזון ל
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  מיקרוגל תנור באמצעות בישול
 

" במיקרוגל בטיחותי שימוש "הפרק את קראו! אזהרה
 .שלכם המיקרוגל באמצעות לבשל שתתחילו לפני

 פעלו שלכם המיקרוגל באמצעות מבשלים אתם כאשר
 :הבאות להמלצות בהתאם

 דקה או עבה קליפה בעל מזון בישול או ימוםח לפני •
 נקבו ) נקניקיות, אדמה תפוחי, עגבניות, תפוחים כגון(

 המזון את חתכו. יתפוצץ לא שהמזון כדי הקליפה את
 .אותו לבשל מתחילים שאתם לפני

 מתאים שהוא ודאו אוכל בכלי או במיכל השימוש לפני •
 ).רלתנו כלים סוגי על הפרק ראו (במיקרוגל לשימוש

 נוזלים של מאוד קטנה כמות בעל מזון בישול בעת •
, )הלאה וכן, פופקורן הכנת, לחם הפשרת לדוגמה(

 הוא כאילו עובד התנור זה במצב. מאוד מהיר האידוי
 לתנור נזק להיגרם עלול. להישרף עלול והאוכל ריק

 הבישול זמן את לכוון עליכם לכן. כזה במצב ולמיכל
 .הבישול תהליך על רובמק ולהשגיח, במדויק הדרוש

) טיגון (שמן של גדולות כמויות לחמם ניתן לא •
 .במיקרוגל

 הוא שבו מהמיכלים מראש שבושל אוכל הוציאו •
 פעלו. לחום עמידים תמיד לא שהם מאחר, מסופק

 .היצרן להוראות בהתאם

 אותם סדרו, ספלים כגון, מיכלים כמה לכם יש אם •
 .המסתובבת הצלחת על אחיד באופן

. מתכת סוגרי באמצעות פלסטיק שקיות גורלס אין •
 כמה השקיות את נקבו. פלסטיק בסוגרי השתמשו

 .בקלות להשתחרר לאדים לאפשר כדי פעמים

 מגיע שהמזון ודאו מזון בישול או חימום בעת •
 .70°C של מינימאלית לטמפרטורה

 חלון על להתעבות עשויים האדים הבישול במהלך •
 יותר הבולט, קיןת מצב זהו. לטפטף ולהתחיל הדלת
 משפיעה אינו הדבר. נמוכה בחדר הטמפרטורה כאשר

 יש הבישול סיום אחרי. התנור של הבטוחה פעולתו על
 העיבוי מי את לנגב

 פתח בעלי במיכלים להשתמש יש נוזלים חימום בעת •
 .בקלות להתאדות יוכלו שהאדים כדי, רחב

 הבישול זמני את וזכרו להוראות בהתאם המזון את הכינו
 .בטבלאות המצוינים העוצמה ורמות

 בלבד יחס נקודות הם בטבלאות הנתונים שהמספרים זכרו
, המזון של הראשוני למצב בהתאם להשתנות ועשויים

 את להתאים מומלץ. המזון ולסוג שלו והלחות לטמפרטורה
 שתצטרכו ייתכן. המצב פי על העוצמה ורמות הזמנים
 להחליש או הגבירל או הבישול זמני את לקצר או להאריך

 של המסוימים למאפיינים בהתאם - העוצמה רמות את
 .המזון

 ...מיקרו גלי באמצעות צינון

ככל שכמות המזון גדולה יותר כך זמן הבישול ארוך   .1
 :זכרו ש. יותר

 כפול זמן » כפולה כמות •

 זמן חצי » כמות חצי •

ככל שהטמפרטורה נמוכה יותר כך זמן הבישול ארוך    .2
 .יותר

ככל שהמזון מכיל יותר נוזלים כך הוא מתחמם מהר    .3
 .יותר

הבישול יהיה אחיד יותר כאשר המזון מפוזר באופן    .4
אם תניחו מזון דחוס . אחיד על הצלחת המסתובבת

בחלקה החיצוני של הצלחת המסתובבת ומזון דחוס 
תוכלו לחמם סוגי מזון שונים בו , פחות במרכז הצלחת

 .זמנית

במקרה כזה . ח את דלת התנור בכל עתניתן לפתו   .5
המיקרוגל יחזור לעבוד רק . התנור יכבה באופן אוטומטי

 Startאחרי שתסגרו את הדלת ותחצו על לחצן 
 ).הפעל(

מזון מכוסה זקוק לזמן בישול קצר יותר והוא אף שומר    .6
המכסים שבהם אתם משתמשים . טוב יותר על מאפייניו

, רו ולהכיל חורים קטניםחייבים לאפשר חדירת גלי מיק
 .המאפשרים את בריחת האדים

 



22  

 

  מיקרוגל תנור באמצעות בישול
 

 ירקות בישול - והמלצות טבלאות

  עוצמה הוספת נוזלים )גרם(כמות  מזון
 )ואט(

זמן 
 )דקות(

זמן השהיה 
 הוראות )דקות(

 כרובית
 ברוקולי
 פטריות

500 
300 
250 

 ל" מ100
 ל" מ50
 ל" מ25

800 
800 
800 

9-11 
6-8 
6-8 

2-3 
2-3 
2-3 

 .לפרוסות פרסו
 מכוסה השאירו

 אחת פעם הפכו
 אפונה וגזר

 
 גזרים קפואים

300 
 

250 

 ל" מ100
 

 ל" מ25

800 
 

800 

7-9 
 

8-10 

2-3 
 
2-3 

 לקוביות פרסו
 השאירו. ולפרוסות

 מכוסה
 אחת פעם הפכו

 וחתכו קלפו 2-3 5-7 800 ל" מ25 250 תפוחי אדמה
 בגודל לחתיכות

 השאירו. שווה
 מכוסה

 הפכו פעם אחת
 פלפל

 כרישה
250 
250 

 ל" מ25
 ל" מ50

800 
800 

5-7 
5-7 

2-3 
2-3 

 או לקוביות פרסו
 השאירו. לפרוסות

 מכוסה
 הפכו פעם אחת

 מכוסה השאירו 2-3 6-8 800 ל" מ50 300 כרוב ניצנים קפוא
 אחת פעם הפכו

 מכוסה השאירו 2-3 8-10 800 ל" מ25 250 כרוב כבוש
 אחת עםפ הפכו

  בישול דגים-טבלאות והמלצות 

  עוצמה )גרם(כמות  מזון
זמן השהיה  )דקות(זמן  )ואט(

 הוראות )דקות(

 מחצית כעבור הפכו. מכוסה בשלו 3 10-12 600 500 פילה דג
 .הבישול זמן

 800 800 דג שלם
400 

2-3 
7-9 

 מחצית כעבור הפכו. מכוסה בשלו 2-3
 את לכסות מומלץ. הבישול זמן
 .הדג של הדקות נותהפי
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  הגריל באמצעות בישול
 

 לקבל כדי, התנור עם המסופקת הברזל ברשת השתמשו
 .מהגריל טובות תוצאות

 בשטחים תיגע לא שהיא כך הברזל רשת את הכניסו
 בהם תיגע היא שאם מאחר, התנור בחלל מתכתיים

 מכך וכתוצאה חשמליות ותקשת ליצירת סכנה קיימת
 .לתנור נזק להיגרם עלול

 :חשובים נושאים

בשימוש הראשון בגריל של המיקרוגל ייווצר מעט עשן   .1
בעקבות השמנים שנעשה בהם , וריח יעלה מהמכשיר

 .שימוש בתהליך הייצור

החלון של דלת התנור מתחמם מאוד בעת הפעלת   .2
 .הרחיקו ילדים. הגריל

ל דפנות חלל המכשיר ורשת הברזל כאשר הגריל פוע  .3
 .עליכם להשתמש בכפפות מטבח. מתחממים מאוד

גוף החימום , אם הגריל מופעל למשך זמן ארוך מאוד  .4
זוהי תוצאה של פעולה . עשוי לכבות באופן אוטומטי

 .תקינה תקינה של תרמוסטט הבטיחות

 כאשר אתם מבשלים או צולים מזון במיכלים !חשוב  .5
ראו הפרק על .  מתאים לשימוש במיקרוגלודאו שהמיכל

 !סוגי כלים לתנור

כאשר את משתמשים בגריל ייתכן שנתזי שומן אחדים   .6
זהו מצב תקין והוא אינו . יפגעו בגוף החימום ויישרפו

 .מצביע על תקלה כלשהי

אחרי שסיימתם לבשל נקו את פנים התנור ואת   .7
 .כדי ששיירי המזון לא יתקשו, האביזרים

 



24  

 

  הגריל באמצעות ישולב
 

 מיקרוגל ללא גריל - והמלצות טבלאות
 הוראות )דקות(זמן  )גרם(כמות  דגים

 דגים
 בס

 טריגלה/סרדינים
800 

 . דגים8 -6
18-24 
15-20 

 זמן מחצית אחרי. חמאה מעט עליהם מרחו
 .רוטב עליהם ושפכו אותם הפכו הבישול

 בשר
 .והפכו הבישול זמן ציתמח אחרי נקבו 22-26  יחידות8 -6 נקניקיות

 .הבישול זמן מחצית אחרי נקבו 18-20  יחידות3 המבורגרים קפואים
 לחלחו הבישול זמן מחצית אחרי. בשמן הברישו 25-30 400 )מ"ס 3-כ של בעובי (צלעות

 .והפכו
 שונות

 הפכו. השגיחו על הקלייה  3--½1  יחידות4 לחם קלוי
 .ו על הקלייההשגיח 5-10  יחידות2 כריכים קלויים

 
, הברזל ברשת השתמשו. לכן קודם דקות 2 הגריל את חממו
 כדי, קערה על הרשת את הניחו. אחרת מצוין אם אלא

 נקודות הם המוצגים הזמנים. אליה יטפטפו והשומן שהמים
 המזון להרכב בהתאם להשתנות ועשויים, בלבד יחס

 םטעמ. המזון של הרצוי הסופי למצב בהתאם וכן, ולכמותו
 אותם תברישו הצלייה לפני אם נהדר יהיה והבשר הדג של

 במשרה אותם ותשרו, תיבול ועשבי תבלינים, צמחי בשמן
 .הצלייה אחרי רק מלח הוסיפו. שעות כמה למשך זה

 .הצלייה לפני במזלג אותן בנקבו אם יתפקעו לא הנקניקיות

 סובבו, הבישול מצב את בדוק הצלייה זמן מחצית תום אחרי
 .שמן במעט אותו הברישו או הצורך במקרה מזוןה את

. דק או בשר של דקות פרוסות לצליית במיוחד מתאים הגריל
, בלבד אחת פעם להפוך יש הבשר של הדקות הפרוסות את

 של במקרה. פעמים כמה להפוך יש עבות פרוסות אולם
 הזנת הכנסת ידי על, הקצוות שני את לחבר יש דגים בישול

 .הרשת על הדג תא להניח ואז, לפה
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  הגריל באמצעות בישול
 

 גריל + מיקרוגל - והמלצות טבלאות
 לבישול אידיאלית בחירה היא גריל + המיקרוגל פונקציית

 ניתן זה באופן, מכך יתרה. המזון של השחמה תוך מהיר
 .מוקרם מזון ולבשל לצלות

 והגריל מבשל המיקרוגל. זמנית בו פועלים והגריל המיקרוגל
 .צולה

 
 

זמן השהיה  )דקות(זמן  )ואט(עוצמה  מאכל )גרם(כמות  מזון
 )דקות(

 3-5 12-17 400 צלחת שטוחה 500 פסטה מוקרמת בגבינה

תפוחי אדמה מוקרמים 
 בגבינה

 3-5 20-22 600 צלחת שטוחה 800

 3-5 15-20 600 צלחת שטוחה 800-כ לזניה

 3-5 18-20 400 צלחת שטוחה 500-כ גבינת שמנת צלויה

 טריים עוף שוקי שני
 )צלויים(

 3-5 10-15 400 צלחת שטוחה  כל אחד200

 3-5 35-40 400 צלחת שטוחה ורחבה 1000-כ עוף
   של כוסות 2 מרק בצל מוקרם בגבינה

 גרם 200
 3-5 2-4 400 מרק קעריות

 
 שהיא לוודא יש במיקרוגל מסוימת בצלחת שימוש לפני

 או בצלחות רק השתמשו. במיקרוגל לשימוש מתאימה
 .במיקרוגל לשימוש המתאימים מיכלים

 צריכה המשולבת בפונקציה משתמשים אתם שבה הצלחת
 כלים סוגי על הפרק ראו. והבריל במיקרוגל לשימוש להתאים

 !לתנור

 בלבד יחס נקודות הם בטבלאות הנתונים שהמספרים זכרו
, המזון של הראשוני למצב בהתאם להשתנות ועשויים

 .המזון ולסוג שלו חותוהל לטמפרטורה

 אותו הניחו, המזון להשחמת גם מספיק אינו הבישול זמן אם
 .נוספות דקות 10 או 5 למשך לגריל מתחת

 פיסות את להפוך תשכחו ואל ההשהיה זמני על הקפידו אנו
 .הבשר

 .אחרת צוין אם אלא, המסתובבת בצלחת השתמשו

 התנור חלל כאשר רק תקפים בטבלאות הנתונים הערכים
 ).התנור את מראש לחמם צורך אין (קר
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   ואפייה צלייה
 

 ועוגה בשר הכנת - והמלצות טבלה

 אוויר חם / מיקרוגל 

  כמות מזון
 )גרם(

  עוצמה
 )ואט(

  טמפרטורה
ºC 

  זמן
 )דקות(

זמן השהיה 
 הוראות )דקות(

-1000 צלי בקר
 המיכל את לכסות אין 20 30-40 200 400 1500

 אחת פעם הפכו
 עצמות או שונים חלקים

 חזיר של
 צלי חזיר

 

  המיכל את לכסות אין 20 50-60 180-190 200 800-1000
 אחת פעם הפכו

1000/120 עוף שלם
0 400 200 30-40 10 

 הפכו המיכל את לכסות אין
. למטה החזה עם העוף את

 .אחת פעם הפכו

 10 25-35 200 400 500-1000 חצי עוף
 הפכו המיכל את לכסות אין
 כלפי העור עם החתיכות את

 .אחת פעם הפכו. מטה

1500/200 צליית בשר עגל 
0 200 180 60-65 20 

 הפכו המיכל את לכסות אין
 אחרי פעמיים או פעם

 המכסה את הסירו שהפכתם

-1500 החלק העליון של הבקר
 הפכו המיכל את לכסות אין 20 80-90 200 200 1800

 מייםפע או פעם
 

 אפייה/ מיקרוגל 

  עוצמה מאפים
 )ואט(

  טמפרטורה
ºC 

  זמן
 )דקות(

זמן השהיה 
 הוראות )דקות(

 קטנה רשת, מסתובבת צלחת 5-10 30 200 200 דובדבנים-פאי שוקולד
 מ"ס Ø  28, קפיצית תבנית

 ,קטנה רשת, מסתובבת צלחת 5-10 40-45 180 400 עוגת גבינה עם פירות
 מ"ס Ø  28, קפיצית תבנית

 ,קטנה רשת, מסתובבת צלחת 5-10 40-45 185 200 עוגת תפוחים
 מ"ס Ø  28, קפיצית תבנית

 ,קטנה רשת, מסתובבת צלחת 5-10 40-50 180 400 עוגת גבינה ופירורים
 מ"ס Ø  26, קפיצית תבנית

 ,צלחת מסתובבת 5-10 30-35 170 200 עוגת אגוזים
 תבנית עוגה
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 צלייה ואפייה
 

  אפייה-צלייה המלצות ל
 כאשר. הבישול זמן מחצית כעבור הבשר פיסות את הפכו

 דקות 20 למשך בתנור לו להניח עליכם מוכן הצלוי הבשר
 שהנוזלים מבטיח הדבר. סגורה והדלת מכובה התנור כאשר
 .שווה באופן בבשר נספגו

 הבשר בסוג תלויים הנחוץ והזמן הצלייה טמפרטורת
 . ובכמותו

, בטבלה מופיע אינו לצלות וונתםשבכ הבשר משקל אם
 והאריכו יותר נמוך אך קרוב משקל עבור ההגדרות את בחרו

 .הבישול זמן את

 לתנור לכלים בנוגע עצות
 .לתנור גודלו מבחינת מתאים שהכלי ודאו

 תניחו אם. יבשה מגבת על חמים זכוכית מכילים להניח יש
 סדקלהי עלולה הזכוכית רטוב או קר משטח על אלה מיכלים

 כלי את להוציא כדי מטבח בכפפות השתמשו. ולהישבר
 .מהתנור הבישול
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  אפייה
 

  חם אוויר/אפייה - והמלצות טבלה
 

 )דקות(זמן  טמפרטורה רמה מיכל סוג
 30/35 170/180 צלחת מסתובבת תבנית אפייה קפיצית עוגת אגוזי מלך

 Ø  28 קפיצית אפייה תבנית פאי פירות
 מ"ס

 ,מסתובבת צלחת
 35/45 150/160 קטנה עגולה רשת

 30/45 170/190 צלחת מסתובבת תבנית אפייה קפיצית עוגת טבעת
 פיצה כגון, פיקנטיים מאפים

, מסתובבת צלחת תבנית זכוכית עגולה אדמה תפוחי עם
 50/70 160/180 קטנה עגולה רשת

 Ø  26 קפיצית אפייה תבנית עוגה בחושה
 מ"ס

, מסתובבת צלחת
 40/45 160/170 טנהק עגולה רשת

 35/45 110 1 תבנית זכוכית שטוחה רולדת ריבה
 35/45 170/180 1 תבנית זכוכית שטוחה פאי דובדבנים

 
 עצות בנוגע לכלי אפייה

 עגולות מתכת תבניות הם ביותר הנפוצים האפייה כלי
 השתמשו, במיקרוגל גם להשתמש בכוונתכם אם. ושחורות

 צריכים אלה כלים. פלסטיק או קרמיקה, מזכוכית אפייה בכלי
 תשמשו אם. 250°C עד של בטמפרטורה עמידים להיות
 .מאוד ישחימו לא העוגות זה מסוג בכלי

 עוגות לאפיית בנוגע עצות

 שונות אפייה טמפרטורות דורשות בצק של שונות כמויות
 ובפעם, נמוכה טמפרטורה ראשית נסו. שונים אפייה וזמני

 טמפרטורה. הצורך במקרה הטמפרטורה את העלו הבאה
 תבנית את תמיד הניחו. יותר אחידה לאפייה תתרום נמוכה

 . המסתובבת הצלחת במרכז האפייה

 לאפייה הצעות

 מוכנה העוגה אם לבדוק ניתן כיצד

 דקות 10 העוגה של ביותר הגבוהה בנקודה קיסם החדירו
 הקיסם את מוציאים אתם כאשר אם. האפייה זמן תום לפני

 .מוכנה העוגה, עליו דבוק קבצ נותר לא

 מבחוץ מאוד שחומה העוגה אם

 העוגה את ואפו, יותר נמוכה טמפרטורה בחרו הבאה בפעם
 .יותר ארוך זמן למשך

 מאוד יבשה העוגה אם

 סיום אחרי שיניים קיסם באמצעות בעוגה קטנים חורים נקבו
 משקה או פרי מיץ מעט טפטפו מכן לאחר. האפייה

 10°C-בכ הטמפרטורה את הגבירו ההבא בפעם. אלכוהולי
 .האפייה זמן את וקצרו

 אותה הופכים אתם כאשר משתחררת אינה העוגה אם

 אחרי דקות 10 עד 5 במשך להתקרר לעוגה אפשרו
 אם.  יותר רבה בקלות מהתבנית תשתחרר והיא, האפייה
 סכין עם בזהירות עברו, משתחררת אינה עדיין העוגה
 .התבנית את היטב מנוש הבאה בפעם. הדפנות לאורך

 באנרגיה לחיסכון עצות

 אותן לאפות מומלץ אחת מעוגה יותר מכינים אתם אם
 לקצר ניתן כך.  חם עדיין התנור כאשר, זו אחר בזו בתנור

 .אחריה ולבאות השנייה לעוגה האפייה זמן את

 צבועות - כהים בצבעים אפייה בתבניות להשתמש מומלץ
 אלה שתבניות מאחר - שחור באמייל מצופות או שחור

 .יותר טוב חום סופגות

 לפני דקות 10 התנור את לכבות ניתן ארוכה אפייה בעת
 .האפייה להשלמת השיורי החום את ולנצר האפייה סיום
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  המיקרוגל פונקציית
 שמשטחים זכרו המיקרוגל בפונקציית השימוש לפני

, קרמיקה, פורצלן, זכוכית. מיקרו גלי מחזירים מתכתיים
 .לעבור מיקרו לגלי מאפשרים ונייר פלסטיק

 או מתכת בתבניות במיקרוגל להשתמש ניתן לא כך בשל
 לא. ממתכת עיטורים או חלקים בעלי מיכלים או בצלחות

 בעלי וקרמיקה זכוכית בכלי מיקרוגל בתנורי להשתמש ניתן
 ).עופרת זכוכית כגון (מתכת שמכילים או מתכת עיטורי

, זכוכית הם מיקרוגל בתנורי לשימוש האידיאלים החומרים
 ניתן. חום חסין פלסטיק או חסינות קרמיקה או פורצלן

 זמן למשכי רק ושבירים דקים פורצלן או בזכוכית להשתמש
 ).חימום גוןכ (קצרים

. מאוד להתחמם יכולים ואלה, לכלים חום מעביר חם מזון
 !מטבח בכפפות להשתמש עליכם לכן

??????????????  

 והפעילו, להשתמש ברצונכם שבו הכלי את לתנור הכניסו
 בתום אם. שניות 20 למשך מרבית בעוצמה המיקרוגל את
 אם אולם. לשימוש מתאים הוא, חמים או קר הכלי זה זמן
, חשמליות קשתות להיווצרות גרם או מאוד מתחמם אהו

 .במיקרוגל לשימוש מתאים אינו הוא

 :אזהרה

 שאין ודאו המיקרוגל בפונקציית משתמשים אתם כאשר
 רשתות או תבניות כולל, מתאימים שאינם חפצים בתנור
 להשתמש ושיש מהמכשיר חלק להיות שעשויים ברזל
 .הגריל פונקציית עם רק בהם

  חם ואוויר גריל פונקציות
 החם והאוויר הגריל פונקציות את מפעילים אתם כאשר
 .300°C עד של בחום עמידים בישול בכלי להשתמש עליכם

 .בגריל לשימוש מתאימים אינם פלסטיק כלי

 ) מיקרו גלי עם (משולבות פונקציות
 להשתמש עליכם משולבת בפונקציה בוחרים אתם כאשר
 .בגריל וגם במיקרוגל גם לשימוש המתאימים בישול בכלים

  אלומיניום ורדידי אלומיניום כלי
 בכלי ונארז מראש שבושל מזון למיקרוגל להכניס ניתן
 :הבאים בתנאים, אלומיניום ברדיד או מיניוםאלו

 .האריזה על המופיעות, היצרן להמלצות לב שימו

 מ"ס 3-מ גבוהים להיות יכולים אינם האלומיניום מיכלי •
 של מינימאלי מרווח (התנור חלל של בדפנות לגעת ולא

 .אלומיניום מכסי להסיר יש). מ"ס 3

 הצלחת על ישירות האלומיניום מיכל את הניחו •
, הברשת ברשת משתמשים אתם אם. המסתובבת

 להניח אין לעולם. פורצלן צלחת על המיכל את הניחות
 !הברזל רשת על ישירות המיכל את

 חודרים המיקרו שגלי מכיוון יותר ארוך הבישול משך •
 עדיף כלשהו ספק לכם יש אם. מלמעלה רק למזון

 .במיקרוגל לשימוש המתאימים בכלים רק להשתמש

 מיקרו גלי להחזיר כדי אלומיניום ברדיד שלהשתמ ניתן •
 או עוף כגון, עדין מזון על להגן ניתן. ההפשרה במהלך

 .הקצוות/הגפיים כיסוי ידי על יותר חום מפני, טחון בשר

 חלל בדפנות ייגע האלומיניום שרדיד אסור: חשוב •
 .חשמליות לקשתות לגרום עלול שהדבר מאחר, התנור

  מכסים
 בניילון או פלסטיק או זכוכית במכסי להשתמש ממליצים אנו

 :כיוון נצמד

 ;)בעיקר במהלך זמני בישול ארוכים(זה ימנע אידוי יתר   .1

 ;זמני הבישול מתקצרים  .2

 ;האוכל אינו מתייבש  .3

 .הארומה נשמרת  .4

 לחץ יתפתח שלא כדי פתח או חורים להיות צריכים במכסה
 בקבוקים לחמם ניתן. לפתוח יש לסטיקפ שקיות גם. בכלי

 בלי רק דומים מיכלים או לתינוקות מזון עם צנצנות עם
 .להתפקע עלולים הם אחרת, העליון החלק / המכסים
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 בישול כלי טבלת
 .מצב לכל המתאימים הבישול כלי סוגי לגבי כללי מושג לכם נותנת להלן הטבלה

 

 מיקרוגל
 פעולה מצב

 בישול חימום/ הפשרה  הבישול כלי סוג

פונקציות גריל 
 ואוויר חם

 פונקציות
   משולבות

 )מיקרו גלי עם(

 )1 ופורצלן זכוכית

 עמידים, לחום עמידים לא, ביתי לשימוש
 כלים למדיח

 לא לא כן כן

 מזוגג פורצלן
 כן כן כן כן לחום עמידים וזכוכית פורצלן

 )2 אבן כלי, פורצלן

 עיטורי ללא, מזוגגים לא או מזוגגים
 מתכת

 לא לא כן כן

 )2 חימר כלי

 מזוגגים
 מזוגגים לא

 
 כן
 לא

 
 כן
 לא

 
 לא
 לא

 
 לא
 לא

 )2 פלסטיק כלי

 C°100 עד של בחום עמידים
 C°250 עד של בחום עמידים

 
 כן
 כן

 
 לא
 כן

 
 לא
 לא

 
 לא
 לא

 )3 פלסטיק יריעות

 למזון פלסטיק יריעות
 צלופן

 
 לא
 כן

 
 לא
 כן

 
 לא
 לא

 
 לא
 לא

 לא לא לא כן )4נייר אפייה , קרטון, נייר
 מתכת

 אלומיניום רדיד
 )5 אלומיניום אריזת

 )ריבועית רשת, אמייל תבנית (אביזרים

 
 כן
 לא
 לא

 
 לא
 כן
 לא

 
 כן
 כן
 כן

 
 לא
 כן
 לא

 
 .ללא זכוכית עופרת, ללא כל עיטורי זהב או כסף  .1

 !נהגו בהתאם להוראות היצרן  .2

נקבו חורים . ל תשתמשו בסוגרי מתכת לשקיותא  .3
 .השתמשו ביריעות רק כדי לכסות את המזון. בשקיות

 .אין להשתמש בצלחות נייר  .4

אסור . ללא מכסה, רק מכילי אלומיניום שטוחים  .5
 .שהאלומיניום ייגע בדפנות חלל התנור
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 פי על הנדרשת היחידה התחזוקה פעולת הוא התנור ניקוי
 .רוב

 ולהסיר תדיר באופן המיקרוגל תנור את לנקות יש !אזהרה
 מצב, המיקרוגל ניקיון על תשמרו לא אם. המזון שיירי כל את
 אורך מכך וכתוצאה, להתדרדר עלול שלו המשטחים פני
 .להיווצר עלולים מסוכנים ומצבים יתקצר התנור חיי

 את נתקו. מכובה הוא כאשר התנור את לנקות יש! אזהרה
 החשמל מפסק את הורידו או מהשקע החשמל תקע

 .המתאים

 או שורטים או אגרסיביים ניקוי בחומרי להשתמש אין
 פני את לשרוט שעלולים חדים חפצים או מירוק בכלי

 .כתמים להיווצרות לגרום עלול שהדבר מכיוון, השטח

 .בקיטור ניקוי במכשירי להשתמש אין

 החזית שטח
 הוא אם. לחה במטלית התנור את לנקות מספיק רוב פי על

 למי כלים סבון של טיפות כמה להוסיף ניתן מאוד מלוכלך
 .יבשה במטלית התנור את לנגב יש מכן לאחר. הניקוי

 במוצרים להשתמש יש אלומיניום חזית בעל תנור עבור
 מצד נגבו. סיבים המותיר שאינה רק ובמטלית זכוכית לניקוי

 .השטח פני על כוח הפעלת ללא לצד

 אלה כתמים. חלבון או עמילן, שומן, אבן כתמי מיד הסירו
 .לקורוזיה לגרום עלולים

 .התנור לתוך לחדור למים תאפשרו אל

 

 התנור פנים
 הפנימיות הדפנות את לנקות יש בתנור שימוש כל אחרי

 להסיר ביותר הקלה הדרך שזו כיוון, לחה מטלית באמצעות
 .התנור בפנים שהצטברו מזון כתמי או נתזים

 לא ניקוי בתכשירי השתמשו יותר קשה לכלוך להסרת
 או תנורים לניקוי בתרסיס להשתמש אין. אגרסיביים

 .אחרים אגרסיביים או שורטים ניקוי בחומרי

 כדי, מאוד נקיים חזיתו ועל התנור דלת על תמיד שמרו
 .כראוי תונסגר נפתחת שהדלת לוודא

 המיקרוגל של האוורור לפתחי חודרים אינם שמים ודאו

 בסיס את ונקו המסתובבת הצלחת את קבוע באופן הוציאו
 .נוזלים בתוכו שנשפכו אחרי במיוחד, התנור

 המסתובבת הצלחת כאשר התנור את להפעיל אין
 .במקומם אינם שלה והבסיס

 תהצלח על מים כוס הניחו מאוד מלוכלך התנור חלל אם
 דקות 3 עד 2 למשך המיקרוגל את והפעילו המסתובב

, הלכלוך את ירככו מהכוס העולים האדים. מרבית בעוצמה
 .רכה מטלית באמצעות בקלות אותו לנקות יהיה ניתן ואז

) דג בישול אחרי, לדוגמה (נעימים לא מריחות להיפטר ניתן
 הכניסו. מים לכוס לימון מיץ טיפות כמה טפטפו. רבה בקלות

 המים את חממו. מלגלוש מהמים למנוע כדי כוס קפה יתכפ
 .המיקרוגל של המרבית בעוצמה דקות 3 עד 2 במשך
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 התנור תקרת
 של החימום גם את להנמיך ניתן, מלוכלכת התנור תקרת אם

 .הניקוי על להקל כדי הגריל

 מורידים שאתם לפני החימום גוף להתקררות המתינו
 :הבא באופן המשיכו. כוויות תמנעו ךכ, אותו

 .)180°C  )1-סובבו את מחזיק גוף החימום ב  .1

אל תפעילו כוח . )2(הנמיכו את גוף החימום בעדינות   .2
 .כיוון שאתם עלולים לגרום נזק, רב מדי

 בחזרה )2(אחרי ניקוי התקרה החזירו את גוף החימום   .3
 .כמתואר בשלב הקודם, למקומו

 ליפול עלול )1( החימום גוף של המחזיק: חשובה אזהרה
 של המחזיק את הכניסו, קורה כך אם. אותו מסובבים כאשר

 אותו וסובבו, התנור חלל בתקרת החריץ אל )1( החימום גוף
 .אותו שיחזיק עד )2( החימום גוף לכיוון 180°

. תמיד נקי להיות צריך התנור שבתקרת) 3 (ההגנה לוח
 או לנזק לגרום עלולים ההגנה חלו על המצטברים מזון שיירי

 .ניצוצות להיווצרות

 .חדים בחפצים או שורטים ניקוי בחומרי להשתמש אין

 .ההגנה לוח את להסיר אין כלשהו סיכון למניעת

 כדי להסיר וניתן, התנור תקרת על ממקום )4( המנורה כיסוי
 ולנקות החוצה אותו להבריג רק עליכם כך לשם. לנקותו
 .ליםכ נוזל עם במים

 אביזרים
 מאוד מלוכלכים הם אם. שימוש כל לאחר האביזרים את נקו

. במברשת או בספוג השתמשו ואז, לניקוי קודם אותם השרו
 .כלים במדיח האביזרים את לשטוף ניתן

 אין. תמיד נקיים שלה והבסיס המסתובבת שהצלחת ודאו
 שלה והבסיס המסתובבת הצלחת כאשר התנור את להפעיל

 .במקומם אינם
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 ? עובד אינו התנור אם לעשות עלי מה
 

 כל. המכשיר את לתקן רשאי מומחה טכנאי רק! אזהרה
 על לכך הורשה שלא אדם ידן על המתבצע תיקון עבודת

 .מסוכנת היצרן ידי

 יותהבע את לפתור כדי התיקונים לשירות לפנות צורך אין
 :הבאות

 :אם בדקו! נראית אינה התצוגה •

 ).בסיסיות הגדרות הפרק ראה (כובתה השעה תצוגת −

 :אם בדקו !הלחצנים על לוחצים כאשר קורה אינו דבר •

 ).בסיסיות הגדרות הפרק ראו (פעילה הבטיחות חסימת −

 :אם בדקו !עובד אינו התנור •

 .לשקע היטב מחובר החשמל תקע −

 .התנור את הפעלתם −

" קליק "להשמיע צריכה הדלת. לגמרי הסגור הדלת −
 .נסגרת כשהיא

 .התנור חלל חזית לבין הדלת בין זרים גופים ישנם −

 בדקו !פועל התנור כאשר מוזרים רעשים נשמעים •
 :אם

 מחפצים הנגרמות, התנור בתוך חשמליות קשתות ישנן −
 ).הבישול כלי סוג על הפרק ראו (זרים מתכתיים

 .ורהתנ בדפנות נוגעים הבישול כלי −

 .בתנור משוחררים בישול כלי או ם"סכו כלי ישנם −

 :אם בדקו !מאוד לאט מתחמם או מתחמם אינו המזון •

 .מתכתיים בישול בכלי בטעות השתמשתם −

 .מתאימים הפעלה ובעוצמת הפעלה בזמני בחרתם −

 בטמפרטורה או גדולה בכמות מזון לתנור הכנסתם −
 .כלל מבדרך נמוכה

 

 בזמני בחרתם אם בדקו !שרוף או יבש, מדי חם המזון •
 .מתאימים הפעלה ובעוצמת הפעלה

. תקלה אינה זו !רעשים נשמעים הבישול סיום לאחר •
 אחרי. מה זמן למשך לעבוד ממשיך המאוורר

 יכבה המאוורר הצורך די ירדה בתנור שהטמפרטורה
 .עצמו את

 !נדלקת אינה הפנימית התאורה אולם פועל התנור •
 שהנורה ייתכן תקין ןבאופ פועלות הפונקציות כל אם

 .בתנור ולהשתמש להמשיך ניתן. נשרפה

 נורה החלפת
 :הבא באופן פעלו הנורה להחלפת

 תקע את נתקו. לתנור החשמל אספקת את נתקו −
 החשמל מפסק את הורידו או מהשקע החשמל

 .המתאים

 .)1( אותו והוציאו הנורה מכסה את החוצה הבריגו −

 עלולה הנורה! אזהרה. )2( ההלוגן נורת את ירוהס −
 .מאוד חמה להיות

 אל! אזהרה. 12V / 10W חדשה הלוגן נורת התקינו −
 עלולים שאתם כיוון, באצבעותיכם עצמה בנורה תגעו

 .הנורה יצרן להוראות בהתאם פעלו. בנורה לפגוע

 .)1( למקומו הנורה מכסה את הבריגו −

 .לתנור החשמל אספקת את חברו −
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  נתונים טכניים 
  

 תאור הפונקציות 
 

עוצמת תפוקה של  פונקציה סמל
 המיקרוגל

 מזונות

200W המזון חום על שמירה, עדין מזון של אטית הפשרה 

400W אורז בישול, נמוך בחום בישול 
 לתינוקות מזון ימוםח, מהירה הפשרה

600W חימום ובישול מזון 

800W 
 ומזון ירקות בישול
 ,בזהירות וחימום בישול
 קטנות מזון מנות ובישול חימום

 מיקרוגל 

1000W חימום מהיר של נוזלים 

200W קליית מזון 

400W  צליית עופות ובשר 
 

  מיקרוגל
 גריל+ 

600W בגבינה מוקרמות ומנות פשטידות בישול 

 צליית מזון  גריל 

 צליית בשר ודגים

 צליית עופות 
 

 מאוורר+ גריל 
 
--- 
 

 וצלייה הפשרה, לגמרי קפואים - אדמה תפוחי

 
 צלייה ואפייה --- אוויר חם

 

אוויר + מיקרוגל 
 .ועופות דגים, בשר של מהירה צלייה 200W -600W חם

 אפיית עוגות

  מפרט
 )נתונים לוחית ראו (.......................................................................................................AC מתח •

 \3400W ....................................................................................................חשמל נצרך •

 1500W ..................................................................................................עוצמת הגריל •

 1500W.................................................................................עוצמת פונקציית אוויר חם •

 1000W ..............................................................................עוצמת תפוקה של המיקרוגל •

 2450MHz  ................................................................................................תדר גלי מיקרו •

 מ"מ 542 × 455 × 595 ...................................................................................)ע×ג×ר (חיצוניות מידות •

 מ"מ 390 × 210 × 420 ....................................................................................)ע×ג×ר (פנימיות מידות •

 ליטר 32 .................................................................................................קיבולת התנור •

 kg 35  ...........................................................................................................משקל •
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 התקנה 
 
 

IL 

 פתחה אל כולו התנור את דחפו •
 .אותו ומרכזו בארון

 והדקו המיקרוגל דלת את פתחו •
 באמצעות לארוך התנור את

. המסופקים הברגים ארבעת
 דרך הברגים את החדירו
 ה החורים



  

 

 
  

    !נכבד לקוח
  .בו והשימוש המוצר מאיכות תהנה כי בטוחים אנו, גורניה מוצרי ממגוון אחד שרכשת תודה

  
 כתובות לבירור. והמעבדה הלקוחות שירות פעילות שעות במסגרת ומידע עצה בכל לסייע נשמח
   1-700-701-115: בטלפון לפנות ניתן שירות מעבדות של פעילות ושעות

  

  :השירות תחנות
  

  קסם מחלף, הארץ לב מתחם, ולוגיסטיקה שירות. י.ח – העין ראש
  

   35 אלחדיף' רח, מזור שירות – טבריה
    

  חיפה מפרץ, 8 החיטה רח, טכנוקור שירות – חיפה
  

  תלפיות, 7 הסדנא' רח, אלרם תשירו – ירושלים
  

   27 יאיר' רח, הנגב מאור שירות – שבע באר
  

  .החדש התעשייה. א, אקספרס שירות – אילת
  

 
  

  י.ח מקבוצת מ"בע סחר אלקטרודן

  סבא כפר 14 ש"התע

 1-700-701-115: טל
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