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  אזהרות והוראות בטיחות

שימוש שלא . הרלוונטיותדרישות הבטיחות כל  בתנור זה עומד
   .רכושלנזקי גוף ובהתאם להוראות ההפעלה עלול לגרום 

חות אנא קראו הוראות בטי, ונזק למכשיר סכנה מתאונה למניעת
.  בתנורהשימוש בפעם הראשונהההתקנה ואלו בזהירות לפני 

שימוש , בטיחות, ההוראות כוללות מידע חשוב להתקנה
   .ותחזוקה

היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק שייגרם כתוצאה מאי קיום 
  .  ות בטיחות אלוראהו

שמרו על הוראות הפעלה אלו במקום בטוח והעבירו אותם לכל 
 .אחרמשתמש עתידי 
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  אזהרות והוראות בטיחות

   נכוןיישום

  תנור הבישול מיועד לשימוש ביתי ולשימוש במקומות עבודה או
  .  בסביבת מגורים לשימוש מוסדי

 התנור אינו מיועד לשימוש מחוץ לבית.  

 ובמיוחד ,  מזוןבישול המיקרוגל מיועד לשימוש ביתי לתנור
. וייבוש מזון, הפשרה ,חימום מחדש, בישול, גריל, צליה, לאפייה

  . ועלול להיות מסוכןאינו מגובה על ידי היצרןכל שימוש אחר 

  לעולם אל תשתמשו בתנור המיקרוגל כדי לאחסן או לייבש
אם פריטים אלו מתייבשים בתנור . פריטים המתלקחים בנקל

אידוי הלחות עלול לגרום להתייבשות וסכנת התלקחות , המיקרוגל
    .עצמית

 בלבד ויש להשתמש ולהתקין אותו  לשימוש ביתיועדהתנור מי 
   .בהתאם למתואר בחוברת הוראות הפעלה זו

לא . כל שימוש אחר הוא באחריות המשתמש ועלול להיות מסוכן
או היבואן אחריות כלשהי בגין נזקים שייגרמו /תחול על היצרן ו

 .עקב שימוש לא נכון במכשיר

 או , או נפשיות מופחתותיות תחושת, תואנשים עם יכולות פיזי
 , בצורה בטוחהתנור להשתמש בהמונע מהםניסיון או ידע חסרי 

 להשתמש יכוליםהם  .חייבים להיות בפיקוח בזמן השימוש בו
 להשתמש בו תודרכו כיצדאם הם אך ורק ללא השגחה בתנור 

.והם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בהפעלה שגויהבצורה בטוחה 
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  חותאזהרות והוראות בטי

  בטיחות ילדים

  יש להרחיק מהתנור אלא אם הם נמצאים 8ילדים מתחת לגיל 
  .בהשגחה צמודה

  רק כאשר ללא השגחה  בתנורלהשתמש יוכלו  8מעל גיל ילדים
הסכנות כל  להם והובהרו,  הוסבר להם בצורה ברורהואופן הפעלת

  .שגויה של התנורהאפשריות הכרוכות בהפעלת 

  לנקות את התנור ללא השגחהאין לאפשר לילדים.  

  אנא השגיחו על ילדים הנמצאים בקרבת התנור כדי לא לאפשר
  .להם לשחק בו

 עם הדבקה ניילון יריעות , למשל (האריזחומרי . סכנת חנק
מהישג יש להרחיק ) 'רצועות קשירה וכו, שקיות פוליסטירן, עצמית

 האריזה או פנו את חומריסלקו . ידם של תינוקות וילדים קטנים
.אריזות ריקות מהר ככל שניתןלנקודת איסוף המיועדת למחזור 
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  אזהרות והוראות בטיחות

 כוויות תסכנ.  
 של ילדים הוא הרבה יותר רגיש לטמפרטורות גבוהות יותר עורם

, חלקים חיצוניים של התנור כמו דלת הזכוכית. של מבוגריםמעורם 
אל . שימושהך  במהלמתחממים מאדאוורור הבקרה ופתחי הלוח 

  .שימושה בעתתאפשרו לילדים לגעת בתנור 

 פציעה תסכנ.  
אל תאפשרו לילדים . ג" ק8 של מרבי במשקל כתתומדלת התנור 

  .השען או להתנדנד עלילהי, לשבת על הדלת
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  אזהרות והוראות בטיחות

  בטיחות טכנית

  יבוצעו אך ורק באמצעות טכנאי  לתנורעבודות התקנה והשרות
התקנה . הרלוונטיים הבטיחות י בהתאם לתקנשה ומיומןמורשרות 

  .  עלול לסכן את המשתמשבתנוראו טיפול לא מקצועי 
או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו /לא תחול על היצרן ו

  .עקב טיפול בתנור על ידי מי שאינו מוסמך לכך

 בדקו היטב , התנורלפני התקנת . תנור פגום עלול להיות מסוכן
  .בתנור פגוםאל תשתמשו . הובלהה  בעת לא ניזוקודאו שהואו

  הפעלת תנור פגום עלולה לגרום לדליפת גלי מיקרו וסיכון
  : כאשרתנור באל תשתמשו. המשתמש בתנור

 .דלת התנור עקומה  -
  .צירי הדלת רופפים  -
בדלת או בדפנות , ניתן להבחין בחורים או קרעים בגוף התנור  -

 . הפנימיים בתנור

  בצורה ת מחובוא מובטח רק כאשר ההתנורבטיחות החשמל של 
 ומוגנת כהלכה  מוארקת היטב,נאותה למערכת חשמל בטוחה

במקרה של ספק בדקו את רשת החשמל  .באמצעות מפסק מגן
או היבואן כל /לא תחול על היצרן ו. הביתית בעזרת חשמלאי מוסמך

  .ארקה לקויהאחריות בגין נזקים שייגרמו עקב היעדר הארקה או ה

  בדקו היטב את הנתונים , חשמלרשת הלהתנור לפני חיבור
 וודאו ,המופיעים על תווית הנתונים) מתח ותדירות(החשמליים 

במקרה של . 230V-50Hz: בארץשהם מתאימים לרשת החשמל 
  .חשמלאי מוסמךבספק היוועצו 
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  אזהרות והוראות בטיחות

  או ת כבל מאריך באמצעוהתנור לרשת החשמלאת תחברו אל 
למניעת סכנה (שקע מפצל אליו מחוברים מכשירי חשמל נוספים 

   ).של התחממות יתר

 יש להפעיל ולהשתמש בתנור זה רק לאחר , מטעמי בטיחות
  .שהותקן בתוך הגומחה

  ספינות, למשל(אין להשתמש בתנור במיקום לא נייח.(  

  םניימכאובחלקים הטיפול בחיבורים או ברכיבים חשמליים 
  .התנור של ו ויכול גם לגרום לבעיות בפעולתלמשתמש מסוכן מאד

 כל תיקון יבוצע אך ורק על ידי טכנאי , בתקופת האחריות
 על ידי מי שלא הוסמך תנורטיפול ב. מוסמך מטעם היצרן והיבואן

  .יגרום לביטול האחריות,  לכך

 דהיצרן יהיה אחראי למכשיר שהותקנו בו רכיבים מקוריים בלב .
  ". מילה"רכיבים פגומים יוחלפו בחלקים מקוריים בלבד של 

 נתקו את התנור מרשת , אם מתגלה נזק כלשהו בכבל החשמל
יש להחליף את כבל החשמל .  למוקד שרות אלקטרההחשמל ופנו 

החלפת כבל החשמל תבוצע על ידי . בכבל חדש מתאים ומקורי
  . בלבד ומיומןטכנאי מורשה
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  אזהרותהוראות בטיחות ו

התנור חייב להיות, התחזוקה ופעולות התיקון, בעת ההתקנה 
עם נורת התאורה פגומה , כמו למשל, החשמלרשת מנותק מ

  ").חיבורי החשמל "- ו" מדריך לאיתור תקלות"עיינו בפרק (

 נאותה של  אספקה נדרשת לתנור, אפשר פעולה תקינהכדי ל
על , למשל (נחסמתנה  שאספקת האוויר הקריר איוודא. אוויר קריר

 שאספקת האוויר וודא, כמו כן). הריהוטידי רצועות בידוד ביחידת 
הקרירה אינה מחוממת יתר על המידה על ידי מקורות חום אחרים 

  . חימום תנור ,כמו למשל

  כי הבטיחו, )למשל דלת(אם התנור מותקן מאחורי לוח ריהוט 
חום . שימוש התנור נמצא בכאשר סגורה לא תהיה לעולםהדלת 
, תנורל ולגרום נזק לוח ריהוט סגור להצטבר מאחורי עלוליםולחות 
לת עד על תסגרו את הד. ת יחידת הריהוט ורצפהריהוטיחידת 

    .תקרר לחלוטיןישהתנור 
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  הוראות בטיחות ואזהרות

   נכוןשימוש

 סכנת כוויות.   
  .התנור מתחמם מאד בעת השימוש

אתם עלולים , שיםבהתאם למצב הפעולה שבה אתם משתמ
מזון מבושל , החלל הפנימי של התנור, להיכוות מגופי החימום

  .ואביזרי התנור
,  כפפות מגן מבודדות מחום בעת הכנסת מזון לתנורחבשו

כאשר התנור ', וכו, בעת כיוון מדפי התנור, הפיכה או הוצאת מזון
  .  חם

 חפצים הנשארים   ,כתוצאה מהחום הרב המוקרן מהמגירה
אל תשתמשו . עלולים להתלקח, ך למגירה בעת השימושבסמו

  .במגירה לחימום החדר

  לעולם אל .  יתר על המידה מתחממיםאםלהתלקח שמן ושומן
   . את התנור ללא השגחה בעת בישול עם שמן ושומןותשאיר

   ,אם שמן או שומן מתלקחים
את התנור ולאחר מכן מיד  וכב.  את הלהבות עם מיםאל תכבולעולם 

  . שמירה על דלת תנור סגורהבאמצעות קו את הלהבותחנ
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  הוראות בטיחות ואזהרות

 לעתים בגלי מיקרו בעת השימוש שזמני הבישול לב מושי 
חימום מחדש ,  באופן משמעותי בעת בישוליםקרובות קצר

זמני . במצבי פעולה ללא גלי מיקרווהפשרה מאשר בעת שימוש 
רך או עלול חזון להתייבש ולהיבישול ארוכים מדי עלולים לגרום למ

   .אפילו להתלקח
אל . זמני צלייה מומלצים בעת השימוש בגריל לעהקפד לשמור 

עשבי ,  כגון פרחיםלייבוש פריטים תשתמשו במצב גלי מיקרו 
במצב פעולה עם לעולם אל תשתמש . לחם או לחמניות, תיבול
יבש ליכדי או ,  לחם או לחמניותפריטים כגון לאפות כדיגריל 

 לפעולת   פלוסמאווררמצב השתמש ב. פרחים או עשבי תיבול
  .על התהליך בזהירותבישול זו ופקחו 

 הטמפרטורה , אם אתם משתמשים באלכוהול במתכונים שלכם
הגבוהה עלולה לגרום להתאדות האלכוהול ואף להתלקח על גופי 

  .החימום החמים

  ור החםמזון בתנאת הבעת שימוש בחום שיורי כדי לשמור ,
 לגרום לנזק עלוליםגבוהה והעיבוי בתנור התכולת הלחות 

עלולים  הריהוטמשטח העבודה או יחידת , לוח הבקרה. קורוזיהמ
  .נזקלהי

 ברגע .  במצב גלי מיקרושימושה את המזון בעת כסו תמיד
המשך נמוך יותר לבהספק  והשתמש, התבשל כראוישמזון 

  . מהמזוןמשתחררתהאדים הלהפחית את כמות כדי בישול ה
 העבירו, זאתבמקום .  את התנוראל תכבובעת שימוש בחום שיורי 

 את התנור השאירואת הטמפרטורה להגדרה הנמוכה ביותר ו
 באופן ימשיך לפעול המאווררלאחר מכן .  שנבחרבמצב הפעולה

  .אוטומטי ולהפיג את הלחות

  חםכדי לשמור אותו מושאר בתוכומאוחסן בתנור או המזון , 
 נזק לגרום לתנור המשתחררת עלולהלהתייבש והלחות עלול 

  . קורוזיהכתוצאה מ
  .חומו שנשאר בתנור כדי לשמור על המזוןתמיד את כסו 
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  הוראות בטיחות ואזהרות

 סדק היעל רצפת התנור לש לגרום לאמייל ההצטברות חום עלול
  .נפץהתאו ל

ת ל רצפאל תניחו דבר ע   פלוסמאווררבעת השימוש במצב 
 אל תניחו . או מגשיות למזון מוכןרדיד אלומיניום: לדוגמה, התנור

  .או מגשי אפייה ישירות על רצפת התנורמגשי זכוכית , סירי טיגון

  אחיד באופן תופץ המבושל מזוןשהטמפרטורה במאד חשוב 
ת  אותו כדי להבטיח חלוקסובבו או ו/בחשו ו. גבוהבחום מספיק ו

חימום ,  לבישול העמידה הנדרשהוסיפו את זמן .חום אחידה
  .מחדש או הפשרה

 בעת חימום מזון ומשקאות זכרו שהחום נוצר בתוך המזון עצמו 
הכלי מתחמם רק מהחום . ושבדרך כלל כלי הבישול קר יותר

  .המוקרן מהמזון
הקפידו זכרו לאפשר למזון לעמוד זמן מספיק ו, לפני ההגשה

.  הוצאתו מהתנורלבדוק תמיד את הטמפרטורה של המזון לאחר
טמפרטורת הכלי אינה מייצגת את הטמפרטורה האמיתית של 

 בעת חימום בדיקה זו חשובה במיוחד. המזון או הנוזל שבתוכו
 נערו או !קשישים או מוגבלים, ילדים, מזון המיועד לתינוקות

ונסו לטעום אותו כדי , בחשו היטב חלב לתינוקות לאחר חימומו
  .ום צריבה או כוויות לתינוקלוודא שהטמפרטורה לא תגר

  החפצים .חפציםתנור המיקרוגל אינו מתאים לניקוי או חיטוי 
בעת הוצאת  לפריצת אש  סכנה וקיימת, להתחמם מאד עלולים

   .המיקרוגלהחץ מתנור 

 מזון או נוזלים במכלים או בקבוקים תבשלו או אל תחממו 
  . אטומים
וקי מזון  את המכסה המתברג ואת הפטמות מבקבהסירו

כדי למנוע היווצרות לחץ בתוך הכלים העלול לגרום , לתינוקות
 .להתפוצצות ועקב כך נזקי גוף ורכוש
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  הוראות בטיחות ואזהרות

 יש להניח תמיד את מוט הרתיחה המסופק , בעת חימום נוזלים
תחמם יבטיח כי הנוזל מוט הרתיחה י. עם התנור בכלי הבישול

 . בזמן הנכוןהנוצרות  רתיחה עם בועות אחידבאופן 

  

 חלב ורטבים במיקרוגל, בעיקר בעת חימום נוזלים, בזמן החימום
הנוזל עשוי להגיע לנקודת הרתיחה , ללא שימוש במוט הרתיחה
השהיית "תופעה זו המכונה .  הרתחהלמרות שלא נוצרות בועות

או היווצרות בעבוע עלולה לגרום להופעה פתאומית של , "הרתחה
ת הוצאת הכלי עם הנוזל מתוך תנור המיקרוגל או אדי קיטור בע

 התפתחות קיטור עלולה להיות כה .כוויות נזקסכנת . בעת ניעור
ולגרום נזק גופני , חזקה שדלת התנור עלולה להיפתח מעצמה

מוט הרתיחה מבטיח רתיחה שווה של  .למשתמש ונזק לתנור
  .תהנוזלים בכלי הבישול ועל ידי כך התהוות מוקדמת של בועו

  מותר לבשל ביצים ללא קליפה בתנור המיקרוגל רק כאשר
אחרת החלמון עלול , מנקבים מספר פעמים את קרום החלמון

  .להינתז עקב הלחץ הגבוה
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  הוראות בטיחות ואזהרות

  ביצים ניתן לבשל בתנור המיקרוגל רק בקליפתן ובכלי מיוחד
. כלי ביתמובחרות לניתן לרכוש בחנויות ש להרתחת ביציםהמיועד 

 שהן עלולות להתנפץמיקרוגל מכיוון בתנור ביצים קשות אין לחמם 
  .מתנור המיקרוגל הוצאו ןגם לאחר שה

 תפוחי , עגבניות: כמו למשל, או קליפה,  עבהמזון עם עור
 ,או לבצע מספר חתכים לפני הבישול יש לנקב ,'וכו, חצילים, אדמה

  .תבקעמהמזון להכדי לאפשר לאדים להשתחרר ולמנוע 

 הפסיקו תחילה את תהליך , לבדיקת טמפרטורת המזון
 להשתמש אך ורק במד חום המיועד לאחר מכן תוכלו. הבישול

 במד חום המכיל כספית או אל תשתמשו. לשימוש בתנורי מיקרוגל
  . העלולים להתבקע בקלות בטמפרטורה הגבוההנוזלים אחרים

 ת או רפידות אל תשתמשו בפעולת גלי המיקרו כדי לחמם כריו
רפידות . ל'לבנדר או ג, גרעיני חיטה, הממולאים בזרעי דובדבנים

אלו עלולות להתלקח בעת החימום אפילו לאחר שהם הוצאו 
    .מהתנור

  את הדלת כדי אל תפתחו,  בעת הבישולנוצר עשןאם 
  . לחנוק ולמנוע פריצת אש

 מרשת החשמל בהוצאת אותוהפסיקו את פעולת התנור ונתקו 
 שהעשן  אל תפתחו את הדלת עד.ע מהשקע בקירהתק

   . לחלוטיןהתפוגג

  כלים עם כפתורים או ידיות חלולות אינם מתאימים לשימוש
 החלולים יכולה לגרום חללים בהמצטברתלחות . בגלי מיקרו

 החלל החלולאם . והכלי עלול להתפוצץ, היווצרות לחציםל
ו ממליצים אנ, עם זאת. ניתן להשתמש בכלי, מאווררמספיק 

  .שלא להשתמש בכלים כאלה בתנור המיקרוגל
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  הוראות בטיחות ואזהרות

 גלי מיקרובהספק שימוש . סכנת שריפה .  לחימום ובישול
 עלול , מיקרוגלות לשימוש בתנור בטוחןצלחות פלסטיק שאינב מזון

 . להמס ולגרום נזק למכשירןלגרום לה
ים או מכיל, תעשויים ממתכהם " במיכלים או סכואל תשתמשו

פלסטיק , קריסטל המכילים עופרתכלי , אלומיניוםרדיד , מתכת
 מתכת או פלסטיק מהדקי,  מעץם" סכום אוכלי, רגיש לטמפרטורה

 בקערות אל תשתמשו. שרוכי קשירה מתכתיים המצופים בנייראו 
 והוסרשרק  יריעת כיסוי פלסטיק עם סיריאו , שוליים מחורציםעם 

"). ם לתנורי מיקרוגלימימתאה כלים "בפרקעיינו (באופן חלקי 
  .או לגרום לסכנת שריפה, עלולים להינזקפריטים כאלה 

 כלי פלסטיק שאינם , בעת שימוש בפעולות ללא גלי מיקרו
 להמס בטמפרטורות גבוהות עלולים לשימוש בתנור יםמתאימ

רק בכלי פלסטיק ו ו אךהשתמש .לגרום נזק לתנור או לעלות באשו
פעלו . ם לשימוש בתנורמיכמתאינים על ידי היצר סומנואשר 

  .השימוש של היצרניםהוראות ל בהתאם

  אל תשאירו את התנור ללא השגחה בעת חימום או בישול מזון
נייר או חומרים דליקים , במיכלים חד פעמיים העשויים מפלסטיק

וודאו שהם מתאימים , לפני השימוש בכלים חד פעמיים. אחרים
ם לתנורי ימימתאה כלים "עיינו בפרק( מיקרוגל לשימוש בתנורי

  "). מיקרוגל

  בתנור המיקרוגל מזון בתוך אריזות לשמירת חום אל תחממו 
אריזות אלו עשויות בין היתר מנייר  .המיועדות לתנור רגיל

הגלים המוחזרים עלולים . אלומיניום שמחזיר את גלי המיקרו
  .לגרום לחימום שכבת הנייר שעלולה להתלקח
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  הוראות בטיחות ואזהרות

  במצב גלי מיקרו בעת שימושעלול להינזקהתנור    או
נטען בצורה  הוא ריק או  כאשר משולבות בגלי מיקרות וכניותב

  .שגויה
לחימום  בפעולות בישול עם גלי מיקרו ומסיבה זו אל תשתמש
  .עשבי תיבולכדי לייבש  או מוקדם של כלי בישול

 לביצוע פעולות מצב מאוורר פלוס השתמשו ב, זאתבמקום 
  .אלו

 כמו למשלמזון במיכלים סגורים בתוך התנור  אל תחממו, 
הנוצר בתוך המיכלים יגרום להם לחץ ה .פחיות או צנצנות אטומות

  .להתפוצץ

על דלת התנור הפתוחה או כם לפצוע את עצמ אתם עלולים 
  .ך מלהשאיר את הדלת פתוחה שלא לצורוהימנע. הלמעוד עלי

  ג"ק 8 של מרביהדלת יכולה לתמוך במשקל .  
ואל תניחו חפצים כבדים , פתוחה הדלתה על תישענו או ול תשבא
הפנימי של חלל הבין הדלת ויילכד  לא מאומה כי וודאו גם. יהעל

  .להינזקהתנור עלול .התנור
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  הוראות בטיחות ואזהרות

  ניקוי ותחזוקה

  או אדים כדי לנקות את אל תשתמשו במכשיר ניקוי בקיטור
  .האדים עלולים לחדור לרכיבי החשמל ולגרום לקצר. התנור

  הזכוכיתהתנפצות לגרום לעלולותשריטות על דלת הזכוכית  .
מברשות או , ספוגים קשיחים, יפים בחומרי ניקוי חראל תשתמשו

  .כלי מתכת חדים כדי לנקות את דלת הזכוכית

 המכילים מלח לגרום חלודה כדי למנוע מנתזי מזון או נוזלים 
נגבו מיד היטב את הנתזים , חלד הפנימיות של התנור- לקירות האל

  .במגבת נייר או מטלית רכה

  
  

  אביזרים

 השתמשו אך ורק בחלקי חילוף ואביזרים מקוריים של מילה .
שימוש ברכיבים ואביזרים מיצרנים אחרים עשוי לגרום לפעולה לא 

ו מכוסים במסגרת אחריות היצרן תקינה או נזק לתנור שלא יהי
   .והיבואן
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  שמירה על איכות הסביבה

  סילוק חומרי האריזה
חומרי האריזה וחיזוקי ההובלה מיוצרים  

מחומרים שניתן לעשות בהם שימוש 
  .חוזר או למחזר אותם

במקום להשליך את חומרי האריזה 
העבירו אותם לנקודת האיסוף , הללו

דה במי(הקרובה לפסולת מסוג זה 
ובהתאם לתקנות ) וקיימת כזו
 והרשות  הסביבההגנתהמשרד ל

  .המקומית במקום מגוריכם
בכך תוכלו לסייע לשמירה על איכות 

  .הסביבה

  

   

השלכת המכשיר הישן 
  שברשותכם

מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ישנים 
מכילים חומרים אשר אם לא מטפלים 

הם , בהם או משליכים אותם כראוי
 .יאות או לסביבהעלולים להזיק לבר

אנא בדקו אפשרות למחזרם או לסלקם 
למרכז איסוף למכונות ישנות בהתאם 

  הסביבההגנתלתקנות המשרד ל
   .והרשות המקומית במקום מגוריכם

  

וודאו שהמכשיר הישן אינו מסוכן לילדים 
  . בעת אחסונו או השלכתו

ניתוק מכשיר ישן מרשת החשמל חייב 
מיומן להיות מבוצע על ידי טכנאי 

יש לנתק את תקע החשמל . ומורשה
ולחתוך את כבל החשמל קרוב ככל 

כדי מהמכשיר שניתן למקום יציאתו 
למנוע מילדים המשחקים במכשיר הישן 

  . לנסות ולחבר אותו לרשת החשמל
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  תיאור התנור

  

  

  

בקרי התנור *   

   גריל  גוף חימום  

   מפלסי גובה5צד עם מסילות    

  מית עם לוחית נתוניםמסגרת קד  

  דלת התנור  
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  בקרי התנור
  

  

   כיבוי /מקש הפעלה   
  בורר פעולות  

  צג  

   בורר פעולות< >   
    מקשיOK ,  

   מקשי , , , ,
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  בקרי התנור

    יבויכ/הפעלהלחצן 

שקוע ומגיב  כיבוי /לחצן ההפעלה
  .למגע

  .להפעלת וכיבוי התנור הלחצן מיועד

  הפעולותבורר 
  .מיועד לבחירת מצב הפעולה הרצוי

את הכפתור תוכלו לסובב עם או נגד 
את ניתן להכניס  ובמצב , כיוון השעון

    .פנימההכפתור 

  :פעולות

  גריל   

  הפשרה 

  גלי מיקרו 

  מאוורר פלוס+ מיקרו  יגל 

  צלייה אוטומטית+ גלי מיקרו  

  התחממות אוטומטית 

  מאוורר פלוס 

  אווררגריל מ 

  צלייה אוטומטית 

  אפייה עדינה 

   צג

את  או תצוגת השעון את הצג מציג
   ).בהתאם לדגם (כםהגדרות שלה
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 בקרי התנור

  סימנים בצג 

או / ובורר הפעולות בהתאם למיקום 
יופיעו בצג , כאשר נלחץ לחצן בקרה

  :הסימנים הבאים

    פעולה/סימן

  כלשהו  טיימר תזכורת   

  טמפרטורהעליית   

 טמפרטורה    

  גלי מיקרו  

  זמן הבישול  

  זמן סיום הבישול   
התחלת גלי / התחלה
  מיקרו

  פעולה

  Pהגדרה   

  שעון   

  נעילת מערכת   

  

  בהתאם לדגם*

ו לשנות אתוכלו אך ורק לבצע הגדרה 
פעולה אם בורר הפעולות ממוקם 

  .במיקום הנכון
  

  בורר סיבובי

כדי  > < בבורר הסיבובי והשתמש
  .וזמנים טמפרטורות להגדיר

,  את הערכיםדילסיבוב בכיוון השעון יג
  . נגד כיוון השעון יקטין אותםוסיבוב

 כדי להשתמש בבורר הסיבוביגם ניתן 
 העברת באמצעות להדגשת פעולה

  .בתצוגה המשולש 

 בכיוון השעון את הבורר תוכלו לסובב
את הכפתור ניתן  .או נגד כיוון השעון

.להכניס בלחיצה פנימה בכל מצב
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בקרי התנור

  מקשי בקרה

כל . מגיבים למגעהחיישנים  הם OK,  , , , , ,מקשי הבקרה 
  .מאושר באמצעות צליל מגע קולימגע 
 עיינו בפרק( S 1 - ל P 3 הגרה מצב שינוי המגע ניתן לכבות באמצעותצליל את 

  ").הגדרות"

  הערות  פעולה  מקש

OK   לזימון פעולות
  ושמירת הגדרות

 מסומנות במשולש ה ניתן לזמן פעולות
  את הפעולה.OKבאמצעות מגע על מקש 

 בעת שהמשולש לשנות תוכלו שנבחרה 
  .מהבהב

  . כדי לשמור את השינוייםOK געו במקש

    חזרה לשלב הקודם  

   בחירה מהירה של
  גלי מיקרו

 של לפעול בהספק גלי מיקרוהתנור מתחיל 
W1000 עיינו בפרק (אחתשל דקה פעולה זמן ו 

 מגע לסירוגין על המקש"). P 9 -הגדרות "
  . הזמן בשלביםפרקמגדילה את 

  .במצב  חייב להיות הפעולותבורר 

לפעול בהספק גלי מיקרו של תחיל מהתנור   פופקורן  
W850 עיינו בפרק( דקות 3 וזמן פעולה של 

  ").P 10 -הגדרות "
  .במצב  חייב להיות תהפעולובורר 
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  בקרי התנור

  הערות  פעולה  מקש

בורר הסיבובי הבתצוגה ו תצוגת השעון נראית אם  זימון פעולה      
 השעון  הגדרות  חיוויי ה, נמצא במצב

בצג בעת מגע על מקש יופיעו  ונעילת מערכת 
.  
 לא יגיב עד מקש  ,תצוגת השעון כבויהאם 

  .שהתנור יופעל
 להגדיר את תוכלו, ליך בישולתה במהלך

את  ו בישולה את משך זמן,  הטמפרטורה
תוכניות ב.  זה במגע על מקש סיוםהזמן 

גם להגדיר את המשולבות בגלי מיקרו תוכלו 
  .דרגת הספק גלי המיקרו 

   הפעלה וכיבוי של
התאורה הפנימית 

  בתנור

 תוכלו להפעיל ,בתצוגה תצוגת השעון נראית אם
במגע על בתנור התאורה הפנימית את ולכבות 
  .התנור  בעת ניקוי,כמו למשל,  מקש
 לא יגיב עד  מקש ,תצוגת השעון כבויהאם 

  .שהתנור יופעל
 שניות 15  לאחרכביתהתאורה הפנימית בתנור 

בהתאם מוארת בקביעות תהליך בישול או  במהלך
  .להגדרה שנבחרה

   הגדרת טיימר
  תזכורת

 תוכלו להגדיר ,תצוגהב תצוגת השעון נראית אם
בעת , כמו למשל בכל עת את טיימר התזכורת
  .  הרתחת ביצים על הכיריים

 לא יגיב עד  מקש ,תצוגת השעון כבויהאם 
  .שהתנור יופעל
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  תכונות

  מספרי דגמים
חוברת הוראות הפעלה והתקנה זו 

למספר דגמי תנורים מתייחסת 
המופיעים בכריכה הקדמית של 

  .החוברת

  וניםתווית נת
 על המסגרת ממוקמת הנתונים תווית

כאשר הדלת והיא נראית , הקדמית
  .פתוחה

 הנתונים קובעת את מספר הדגם תווית
, את המספר הסידורי, כםשל התנור של

, מתח (י החשמלכמו גם נתוני חיבור
  ).וצריכת ההספק המרבית רתד

הנדרש בעת פנייה  מידע זה רשמואנא 
 על למוקד שרות אלקטרה כדי לדווח

תקלה או לצורך קבלת מידע לגבי 
  .התנור שברשותכם

  פריטים מסופקים
  :התנור מסופק עם

הוראות ההפעלה והתקנה חוברת  -
  ,לשימוש בתנור

כם ברגים לאבטחת התנור של  -
  ,הריהוט במטבחביחידת 

    .אבזרים שונים  -

   

אביזרים האביזרים המסופקים ו
  הניתנים לרכישה בנפרד

ם  מגש זכוכית תנור זה מסופק ע
 .ומדף רשת

,  בחוברת זומפורטיםהכל האביזרים 
מיועדים הכמו גם מוצרי טיפוח וניקוי 

 ניתן לרכוש Miele  שללמכשירי חשמל
עיינו (באמצעות מוקד שרות אלקטרה 

או באולם ) ברשימה שבגב החוברת
 .בהרצליה' מילה'התצוגה המרכזי של 

את מספר ציינו אנא , הזמנההבעת 
 תיאור של תנו וכםהתנור שלהדגם של 

   . האביזרים הנדרשים
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תכונות

  מגש זכוכית

  

כל במגש הזכוכית מתאים לשימוש 
  . הבישולפעולות

  

 במגש הזכוכית בעת השתמשו תמיד
  .במצב גלי מיקרו השימוש 

פריטים על המגש אל תניחו 
  .ג" ק8השוקלים מעל 

 את מגש הזכוכית החם על אל תניחו
משטח ,  למשלכמו, משטח קר

מגש  .או גרניטמשיש עבודה 
 והשתמש. להינזקהזכוכית עלול 

עמיד בחום או ה במשטח מתאים
  .במחזיק סירים

   

 

עם  חריצים למניעת  מדף
  התהפכות

בכל מצבי  לשימוש המדף מתאים
תוכניות וב הפעולה ללא גלי מיקרו
 אינומדף זה . משולבות בגלי מיקרו

  .  לשימוש במצב גלי מיקרומתאים

המדף מתחמם בעת  .סכנת כוויות
בישול משולבות תוכניות בשימוש 

  .בגלי מיקרוהמשתמשות 

תנור בעת מבודדות ל כפפות חבשו
הכנסה והוצאת מזון לתוך ומתוך 

  .התנור החם

כדי למנוע היווצרות קשת חשמלית 
וניצוצות העלולות לגרום נזק בלתי 

 את המדף אל תניחו, הפיך לתנור
ואל  התנור ישירות על רצפת

  .במצב גלי מיקרו  בו תשתמשו

פריטים על המדף אל תניחו 
  .ג" ק8השוקלים מעל 
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תכונות

חריצי בטיחות המונעים קיימים מדף ב
כאשר יש  מהמדף להימשך כולו החוצה

  . באופן חלקירקצורך למשוך אותו 

, בעת דחיפת המדף חזרה פנימה
תמיד כי חריצי הבטיחות וודאו 

חורי של התנור  בחלק האממוקמים
  ).כמתואר באיור(

  

 ימו מעט את הר,  המדףלהסרת
כאשר חריצי הבטיחות החלק הקדמי 

 . התנורלדפנות הצד של מחוברים

 

  אנו ממליצים להשתמש במדף יחד
עם מגש הזכוכית בעת בישול 

 ועשויים המדף המונחים עלפריטים 
  .לטפטף

   

  מוט הרתחה

  
  

 להתחמםנוזלים ל מסייע מוט ההרתחה
  .באופן שווה

 את מוט יחוהנ, בעת חימום נוזלים 
ההרתחה המסופק בתוך הספל או 

.  הכוס
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  תכונות

  HBF 27-1מגש אפייה עגול 

בעת האפייה במגש אל תשתמשו 
 או במצב גלי מיקרו השימוש 

בעת שימוש בפעולת בישול 
  .המשולבת בגלי מיקרו

  

  

מגש האפייה העגול מתאים לבישול 
שמרים העשויות מת עוגות רדודו, פיצה

 ותעוגיות מתוק, מוקצפותאו תערובות 
 ,לחם שטוח, קינוחים אפויים, ותומלוח

  .ויכול לשמש גם לעוגות ופיצות קפואות

הניחו את מגש האפייה העגול על מדף 
  .הרשת

טופלו עם ציפוי לניקוי האמייל משטחי 
  .PerfectClean קל

  HBDה ומכס לתנור HUB מגשי

בעת פייה האבמגש אל תשתמשו 
 או במצב גלי מיקרו השימוש 

בעת שימוש בפעולת בישול 
  .המשולבת בגלי מיקרו

 ניתן Miele את מגשי הגורמה של
להניח על המדף המוכנס למפלס גובה 

1.    

 בעומק של הם Miele  שלתנורה מגשי
הרוחב והגובה . מ" ס35מ או " ס22
  .יםזה

  .לרכישה בנפרדמכסים זמינים ה

  מ" ס22: עומק           מ" ס35: עומק
HUB61-35**   HUB61-22        

                 HUB-22*  

  

HBD 60-22                 HBD 60-35  

  

   כיריים השראתיםמתאים לשימוש על* 

 אינם מתאימים HUB61-35 מגשי **
לשימוש עם מכסה מכיוון שהגובה הכולל 

וחורג מגובה החלל , שלהם גבוה מדי
.תנורהפנימי של ה
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  תכונות

   של מילה E-clothמטלית
, טביעות אצבע זאת מסירה מטלית

   .וכתמיםלכלוך קל 

  מנקה תנורים
אין צורך . מתאים להסרת לכלוך עיקש

לבצע חימום מוקדם של התנור לפני 
  .השימוש בתכשיר זה
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  תכונות

  בקרי התנור

בנוסף להפעלת מגוון תוכניות הבישול 
בקרת התנור , צלייה וגריל, פיהלא

  :תכונות הבאותב משתמשת גם

  תצוגת שעון זמן  -

 טיימר תזכורת   -

טיימר להפעלה וכיבוי אוטומטיים של  -
 תוכניות בישול  

 .תוכניות הניתנות להגדרה אישית -

  תכונות בטיחות

   נעילת מערכת 
 שימוש לא מערכת הנעילה מונעת

עיינו , למידע נוסף ( בתנורמורשה
  ").נעילת המערכת : "בפרק

נעילת המערכת נשארת מופעלת גם 
  לאחר הפסקת חשמל 

  מאוורר קירור

מופעל באופן  עם הפעלת התנור
תפקידו לדאוג . אוטומטי מאוורר הקירור

לכך שהאדים החמים בחלל התנור 
יעורבלו עם האוויר הסביבתי הקר 

ויקוררו בטרם יצאו דרך הפתח שבין 
  .דלת המכשיר ולוח הבקרה

בסיום תהליך בישול ממשיך מאוורר 
מה כדי שהלחות -הקירור לפעול זמן

על לוח , באוויר לא תשקע בתא התנור
פעולת  .הבקרה או בארון המטבח

המאוורר נפסקת באופן אוטומטי 
  .כשחלל התנור מתקרר

  כיבוי בטיחות

 ניתן פעולת בישול ללא גלי מיקרו
כדי . ישולזמן הבלהתחיל ללא בחירת 

,  אשוסכנת התלקחות יתר שולבילמנוע 
את עצמו באופן אוטומטי מכבה תנור ה

זה יכול פרק זמן . לאחר זמן מסוים
תלוי ,  שעות12 -שעה אחת ללהיות בין 

  .ו והטמפרטורה שנבחרמצב הפעולהב

המופעלת  משולבתכנית ותבחרתם אם 
תכנית אחרת לאחר ברצף מהיר 

, המופעלת באמצעות גלי מיקרו
) מיקרואת גלי הר מייצה (המגנטרון

יוכל להיכנס שוב לפעולה רק לאחר 
 זמן המתינו ,לכן.   שניות10 -שחלפו כ

הבישול  שלב את תתחילו לפני שמה
.השני
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  תכונות

על משטחי  PerfectClean ציפוי
  האמייל

 PerfectClean  הניקוי המושלםמשטחיל
 יש תכונות מעולות למניעת הידבקות

על ניקיון לשמור יותר  קל ובאמצעותם
 אתם מנקיםאם , רגיליםמשטחי אמייל 
  .אותם בקביעות

,  בקלותניתנות לניגובמזון שאריות 
  להסרהניתןלכלוך מאפייה וצלייה ו

  .פשוטה

מזון על משטחי או לחתוך פרוס ל ניתן
PerfectClean.  

ם  בסכיניאל תשתמשו, עם זאת
 את המגרדים ושורטים קרמיים

  .PerfectClean - משטחי ה

 אמייל המצופים  לנקות משטחיניתן
בדומה לניקוי   PerfectCleanבציפוי

  .משטחי זכוכית

, "תחזוקהוניקוי " הנחיות שבפרקקראו את 
הניקוי הקל תכונות את  שתוכלו לשמרכך 

  .PerfectClean - של משטחי ה

 מצופים ,החלל הפנימי של התנור והמדף
  PerfectClean:בציפוי לניקוי מושלם 
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  וש הראשוןלפני השימ

  לפני השימוש בפעם הראשונה

 התנור עד שהוא  אין להפעיל את
  . שלוהמטבחהותקן כהלכה ביחידת 

 הפעולות  צו ושחררו את בוררילח
  . לוחצים פנימהטמפרטורה אם הם וה

את השעון תוכלו לכוון רק כשבורר 
  .הפעולות נמצא במצב 

 השעה הנכונה את נתוניכוונו .  
  

  הראשונה כיוון השעון בפעם 

 מחזור טתצוגת השעה מוצגת בפורמ
  . שעות24של 

 , לאחר חיבור התנור לרשת החשמל
 יהבהב  והמשולש  בצגיופיע 12:00

   :מתחת לחיווי 

  

  השתמשו בבורר הסיבובי כדי לכוון
 .את השעון

  לחצו עלOK. 

  .נתוני השעון נקלטו כעת בזיכרון

יכולה להיות מוצגת תצוגת השעון 
 העברתבאמצעות  שעות 12 של במחזור

P 4   עיינו  (12בתפריט ההגדרות למצב
  .") הגדרות" בפרק

במקרה של הפסקת חשמל או ניתוק 
נתוני השעון , התנור מרשת החשמל

.  שעות200 - נשמרים במשך כ
כשמתחדשת אספקת החשמל בתוך 

תצוגת השעון חוזרת , פרק זמן זה
  .להופיע בצג

יש , לאחר הפסקת חשמל ארוכה יותר
 .לכוון מחדש את השעון

תצוגת השעון כבוייה , כברירת מחדל
  .")P 1 -הגדרות "עיינו בפרק (

תצוגת השעון מעומעמת ביותר 
והיא ממשיכה , כאשר התנור כבוי

  .לפעול ברקע כשהיא אינה נראית
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  לפני השימוש הראשון

  תנור בפעם הראשונהה חימום
ריח לא לפלוט  עשוייםתנורים חדשים 
. הראשונהבפעם ימוש נעים בעת הש
במשך כשהוא ריק תנור חממו את ה

  .מריח זה  להיפטרכדישעה לפחות 

שהמטבח מאוורר היטב במהלך ו ודא
  .פעולה זו

, אחריםה את הדלתות לחדרים סגרו
תפשט בכל לההריח מכדי למנוע 

  .הבית

 את מדבקות או ה את כל ירוהס
  .מגן מהתנור והאביזריםה יריעות

  נקוו מהתנוראת האביזרים הוציאו 
   .")ניקוי ותחזוקה " עיינו בפרק(אותם 

 חלל  את הנגבו, לפני חימום התנור
מטלית לחה כדי להסיר ב הפנימי

שאריות מחומרי אבק או שאריות 
הפנימי של בחלל  שהצטברוהאריזה 
  .וההובלהאחסון ה עתהתנור ב

 הפעילו את התנור. 

  בחרו במצב מאוורר פלוס. 
ע בצג יחד הטמפרטורה המומלצת תופי

 המהבהב מתחת עם המשולש 
  .לחיווי 

  
 הגדירוהשתמשו בבורר הסיבובי ו 

  ).C2500(את הטמפרטורה המרבית 

  געו במקשOK. 

 . התנור יתחיל להתחמם

 את התנור הריק במשך שעה חממו
 .לפחות

 :כשעה לפחות לאחר

 ל הפעולות בורר סובבו את - . 

  לאחר חימום התנור בפעם הראשונה 

 כוויות תסכנ.   
הניקוי  לתנור להתקרר לפני אפשרו
  .הידני

  געו במקש כדי להפעיל את 
 .התאורה הפנימית בתנור

 התנור של נקו את החלל הפנימי 
ונוזל   מים חמיםתספוג נקי ותמיסב
 -מיקרושטיפת כלים או במטלית ל

   .לחה ונקיה פייבר

 מטלית ב את כל המשטחים וייבש
 .רכה

  ואת כבו את התאורה הפנימית
 .התנור

השאירו את הדלת פתוחה עד 
שהחלל הפנימי של התנור יתייבש 

  .לחלוטין
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  הגדרות

  כיוון השעון

את השעון תוכלו לכוון רק כשבורר 
  .הפעולות נמצא במצב 

  געו במקש.  

  השתמשו בבורר הסיבובי כדי
ת מתח להעביר את המשולש 

 .לחיווי השעון 

  געו במקשOK. 

לחיווי  יהבהב מתחת המשולש 
  .השעון 

  השתמשו בבורר הסיבובי כדי לכוון
  .את השעון

  .נתוני השעון נקלטו כעת בזיכרון

במקרה של הפסקת חשמל או ניתוק 
נתוני השעון , התנור מרשת החשמל

.  שעות200 - נשמרים במשך כ
כשמתחדשת אספקת החשמל בתוך 

תצוגת השעון חוזרת , פרק זמן זה
  .להופיע בצג

יש , ארוכה יותרלאחר הפסקת חשמל 
  לכוון מחדש את השעו
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  הגדרות

  שינוי הגדרות ברירת המחדל

 כאשר  רקשנות תוכלו לאת ההגדרות
בורר הפעולות נמצא ו התנור מופעל

  .במצב 

התנור שלכם מסופק עם מספר הגדרות 
סקירת "עיינו בטבלת (ברירת מחדל 

  ").ההגדרות

שינוי ההגדרה מתבצע באמצעות שינוי 
 המצב 

 עו במקש ג.  

 השתמשו בבורר , במידת הצורך
הסיבובי כדי להעביר את המשולש 

 מתחת לחיווי . 

 

  געו במקשOK. 

P 1יופיע בצג .  

  

 אם תרצו לשנות הגדרה אחרת, 
השתמשו בבורר הסיבובי כדי לבחור 

 .את המספר המתאים

  געו במקשOK.  

  

יופיעו ההגדרה שנבחרה והמצב הנוכחי 
 .S 0למשל , בצג

 :י לשנות את המצבכד

 בבורר הסיבובי כדי לבחור והשתמש 
 .הרצויאת המצב 

  געו במקשOK. 

 תופיעשמר וההגדרה יהמצב שנבחר 
 . בצגשוב

,  לשנות הגדרות נוספותתרצואם 
 . כפי שתואר לעיליכוהמש

אחת  את יתםאם לא שינ  געו במקש
הגדרה  לעבור למההגדרות ותרצו

  .אחרת

 ם אין ברצונכאם   געו במקש
 .לשנות הגדרות נוספות

ההגדרות יישארו בזיכרון גם לאחר 
 .הפסקת חשמל
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  הגדרות

  קירת ההגדרותס

  מצב  ההגדרה

S 0*  

 
 .כבויהתצוגת השעון 

 תצוגת . כאשר התנור כבויכהההתצוגה 
 .הבלתי נראית ממשיכה לפעול השעון

התנור חייב להיות , S 0 ם במצבאם בחרת
מצב . יתן יהיה להשתמש בומופעל לפני שנ

 גם וטיימר התזכורת ל גם זה מייחס
 . תאורהל

התנור גם כבה באופן אוטומטי אם לא 
בתוך פרק זמן מסוים כלשהן הגדרות נבחרו 

   ).  דקות30 - כ(

P 1 
  תצוגת השעון

S 1  ה גלוית ונשארמופעלתתצוגת השעון. 
  . מוכן לשימושהתנור

P 2 
  עוצמת הצליל הקולי

S 0*  

S 1 
  - ל

S 30*  

  .כבוייל הקולי הצל
  . מופעלהצליל הקולי 

הצליל . תוכלו לשנות את עוצמת הצליל
  .בעת בחירת המצביישמע , מוקצה

P 3 
  צליל מגע בלחצן

S 0  

S 1* 
  .כבויצליל המגע 
  .מופעל צליל המגע

P 4 
  פורמט תצוגת השעון

24 h* 

12 h 

  . שעות24פורמט תצוגת שעון של 

  . שעות12פורמט תצוגת שעון של 
 13:00  השעהאת השעון לאחרכוונו אם ת

 24 - ות ל שע12פורמט תצוגת שעון של מ
התצוגה את בהתאם  לעדכן תצטרכו, שעות

  .המספרית של השעות

הגדרות ברירת המחדל*
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  הגדרות

  מצב  ההגדרה

P 5  
  יחידות טמפרטורה

0C*  
0F  

  .במעלות צלסיוסהטמפרטורה מוצגת 

  .פרנהייטבמעלות הטמפרטורה מוצגת 

P 6    
  בהירות התצוגה

S 1 ל -  
S 7, 
S 4* 

  .  של הצגניתן להגדיר רמות בהירות שונות
S 1בהירות מינימאלית   
S 7בהירות מרבית .  

 P 7 
  תאורה

S 0  
  

S 1* 

 15מופעלת למשך התאורה הפנימית 
  . ולאחר מכן כבית באופן אוטומטישניות

  .מופעלת בקביעותהתאורה הפנימית 

P 8 
  פעולת שמירת חום

S 0  

S 1* 
  .כבויהפעולת שמירת חום 
  .מופעלתפעולת שמירת חום 
אם  באופן רגיל מופעלת פעולת שמירת חום

 בהספק בחרתם במצב גלי מיקרו 
 לפחות  וזמן בישול שלW450מינימאלי של 

 מהתנור לא הוצאתם את המזוןאם .  דקות5
פעולת שמירת , בסיום תוכנית הבישול

 2 -כ תתחיל באופן אוטומטי לאחר החום
בדרגת הספק  דקות 15 -  ותימשך כדקות

ותכבה את עצמה , W80גלי מיקרו של 
 בשלב ת אם הדלת נפתחבאופן אוטומטי

  .זה

הגדרת ברירת מחדל*
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  הגדרות

  מצב  ההגדרה

P 9  
הפעלה מהירה 

  לבישול בגלי מיקרו  

 במשך דקה אחת W1000דרגת הספק של   
להפעלה המחדל הגדרת ברירת היא 

 .בגלי מיקרומהירה של בישול 

את דרגת ההספק בגלי מיקרו ניתן לשנות 
 W80, W150 ,W300 ,W450 ,W600 - ל

ניתן את זמן הבישול המרבי . W850או 
 :שנבחרהלדרגת ההספק  בהתאםלהגדיר 

80-300W : דקות10מקסימום  

W450-1000:  דקות5מקסימום  

P 10  
  פופקורן  

היא   דקות3במשך  W850דרגת הספק של  
 .המחדל למצב פופקורןירת הגדרת בר

 מרבית מותגילות הגדרות אלה מתאימ
 את הזמן .מיקרוגללבישול בתנורי פופקורן ה

לא .  דקות4ניתן לשנות עד למקסימום של 
  .דרגת הספק גלי המיקרוניתן לשנות את 

P 11  
לשימוש (מצב הדגמה 

  )בחדרי תצוגה בלבד

S 0*  
  
  
S 1  
  
  
  

 4 -כ במשך OK וגעו במקש S 0 -בחרו ב
מצב ,  מופיע לזמן קצר---- אם . שניות

  . לא מופעלההדגמה 
 -  במשך כOKוגעו במקש  S 1בחרו במצב 

 ,בצגלזמן קצר יופיע  ME5_אם .  שניות4
  . מצב הדגמהמופעל

הוא לא אולם ניתן להפעיל את התנור 
   .פעולת גלי מיקרו לא תפעלו, יתחמם

  .אל תפעילו מצב זה לשימוש ביתי

רת המחדלהגדרות ברי*
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   נעילת מערכת 

שימוש לא מונעת  נעילת המערכת 
 .למשל על ידי ילדיםכמו , תנוררצוי ב

לא התנור מסופק עם נעילת מערכת 
 .מופעלת

ההגדרה לנעילת המערכת ניתן את 
  : שלו5מצב  באמצעות שינוילשנות 

-  S 0 = כבוי  

-   S 1 =מופעל 

 הפעלת נעילת המערכת

ניתן לשנות   נעילת המערכתאת מצב
 כאשר התנור מופעל והבורר רק

 .במצב הסיבובי 

  געו במקש.  

  השתמשו בבורר הסיבובי כדי
 מתחת להעביר את המשולש 

 .לחיווי הנעילה 

 

  געו במקשOK. 

 : בצגופיעי S 0 המוגדר כעת צבהמ

 

  לבחורהשתמשו בבורר הסיבובי כדי 
   S 1.במצב 

   

  געו במקשOK. 

  געו במקש.  

  . השעון תופיע בצגתצוגת

 כבו את התנור. 

 חיווי הנעילה מופעל שוב התנורכאשר 
 שמערכת כםכדי להזכיר לצג יופיע ב 

 .מופעלתהנעילה 

נעילת המערכת תישאר פעילה גם 
 . חשמלהפסקתלאחר 
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   נעילת מערכת 

ביטול נעילת המערכת לצורך הגדרת 
  תהליך בישול

 הפעילו את התנור.  

והשעון  שולש  המ, חיווי הנעילה
 :יופיעו בצג

 

  געו במקשOK עד שחיווי הנעילה  
 .ייעלם מהצג

  .ניתן כעת להפעיל את התנור

  ביטול נעילת המערכת

 ניתן לשנות  נעילת המערכתאת מצב
 כאשר התנור מופעל והבורר רק

 .במצב הסיבובי 

 הפעילו את התנור.  

  געו במקשOK עד שחיווי הנעילה  
 .ייעלם מהצג

 ו בבורר הסיבובי כדי השתמש
 מתחת להעביר את המשולש 

 .לחיווי הנעילה 

  געו במקשOK. 

  . יופיע בצגS 1המצב הנוכחי המוגדר 

  השתמשו בבורר הסיבובי כדי
  להעביר את נעילת המערכת למצב

S 0. 

  געו במקש.  

  .נעילת המערכת כעת מבוטלת

 .  ייעלם מהצג חיווי הנעילה
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  טיימר תזכורת 

פעילויות תזמון  למיועדזכורת טיימר הת
הרתחת , למשלכמו , אחרות במטבח

   .ביצים

בו בטיימר התזכורת ניתן להשתמש 
תכנית בישול גם כאשר מופעלת  זמנית
, סיוםה ההתחלה והוגדרו זמנישבה 

 או לבחישת התבשילתזכורת : לדוגמא
 .'וכו,  תיבולהוספת

זמן לתזכורת הטיימר את ניתן להגדיר 
 55 -  דקות ו99 של מרביתזכורת 
 .שניות

  

  טיימר התזכורתהגדרת

 :לדוגמא
ביצים מספר  להרתיח אתם רוצים

 - דקות ו6 לתזכורת של זמןולהגדיר 
 . שניות20

" P i - S 0 "ם בהגדרתאם בחרת
 להפעיל עליכםיהיה , לתצוגת השעון

זמן  להגדיר שתוכלוהתנור לפני 
 .תזכורתהטיימר ב

 מקשגעו ב . 

הבהב י  משולשהו,צג ב יופיע 00:00
  : -למתחת 

 

 בבורר הסיבובי כדי והשתמש 
תזכורת הלהגדיר את זמן טיימר 

 .הרצוי

  

  במקש געוOK.  
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  טיימר תזכורת 

ובצג תתחיל  התזכורת נשמר זמן
ספירה לאחור בשניות של זמן 

  .התזכורת

 

 . התזכורתשהוגדר זמן מציין חיווי 

 

   בסיום זמן התזכורת המוגדר

- יהבהב , 

 בצג תופיע ספירה קדימה של הזמן  -
 ,  שחלף לאחר סיום זמן התזכורת

אם " ביפ"יישמעו שלשה צלילי  -
 עיינו בפרק (בחרתם באפשרות זו

 ").P 2 -הגדרות "

  געו במקש. 

והחיוויים בצג  ,ייפסק" ביפ "-צליל ה
 .ייכבו

  

 לטיימר הוגדר ששינוי הזמן
 התזכורת

  געו במקש. 

 .שהוגדר יופיע בצגורת תזכזמן ה

 בבורר הסיבובי כדי והשתמש 
 .זמן התזכורתלהגדיר את 

  געו בחיישןOK. 

ותתחיל ,  נשמרשהשתנה התזכורת זמן
   .ספירה לאחור של הזמן בשניות

 

ביטול הזמן המוגדר של טיימר 
 התזכורת

  געו במקש. 

  השתמש בבורר הסיבובי כדי
 -לתזכורת הטיימר את זמן להפחית 
00:00. 

  געו במקשOK. 

  .כעתמבוטל טיימר התזכורת 
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  סקירת הפעולות

 מגוון רחב של כם קייםתנור שלב
  . להכנת מזוןפעולות

פעולות שאינן משתמשות בגלי 
  מיקרו

   גריל

)  סטייקים,כגון(תכים דקים נלצליית 
  .. השחמת תבשילים אפוייםו

   הפשרה

  .להפשרה עדינה של מזון קפוא

   חימום מהיר

    .של התנורמהיר מום מראש לחי
 התנור פעולתלאחר מכן יש לבחור את 

  .הרצויה

   פלוסמאוורר 

 לאפייה וצלייה מיועדת זו פעולה
    .מפלסי גובה שונים בו זמניתב

ניתן לבחור טמפרטורה נמוכה יותר 
מכיוון , מאשר בשאר הפעולות

  .את החוםמייד  מפיץ שהמאוורר

  

   גריל מאוורר

, למשל( עבים רנתחי בשצליית ל
ניתן להשתמש ). עוף, רולדות

טמפרטורות נמוכות יותר מאשר ב
מכיוון , במצב פעולת הגריל 

  .שהמאוורר מפיץ מייד את החום

  צלייה אוטומטית 

 לצלייה מצב פעולה זה מיועד
בטמפרטורה גבוהה והמשך בישול 

 .בטמפרטורה נמוכה יותר
 התנור מתחמם ,הצריבהבמהלך שלב 
כדי ) C2300(גבוהה לטמפרטורה 

לאטום את הבשר ולשמור אותו עסיסי 
,  טמפרטורה זושמושגתברגע . וטעים

באופן יורדת טמפרטורת התנור 
לטמפרטורה שהוגדרה אוטומטי חזרה 

  .מראש

   אפייה עדינה

אפייה והשחמה אידיאלי לבישול 
בחלק  להיות פריך חייבשלתבשיל 
  .העליון
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  סקירת הפעולות

    מיקרובישול בגלי

, פעולה זו מיועדת להפשרה מהירה
  .חימום ובישול מזון

   תוכניות משולבות בגלי מיקרו

גוף משולבות בגלי מיקרו תוכניות ב
מופעלים לסירוגין  המגנטרוןהחימום ו

ם חימום משחיהגוף .אחד אחרי השניה
את  לבשל המגנטרון מסייע המזון ואת

 .הירותהמזון במ

השתמש בתוכניות משולבות ניתן ל
  . W300בהספק גלי מיקרו מרבי של 

   פלוסמאוורר + גלי מיקרו 

, לחימום ובישול מזון מיועדת זו פעולה
  .והשחמה בו זמנית

התוכנית המשולבת חוסכת זמן 
  .ואנרגיה

באת אפייה אל תגדירו דרגת הספק 
  .  W150 -גבוהה מ

  צלייה אוטומטית + גלי מיקרו 

 לצלייה מצב פעולה זה מיועד
פרטורה גבוהה והמשך בישול בטמ

 .בטמפרטורה נמוכה יותר
 התנור מתחמם ,הצריבהבמהלך שלב 

כדי ) C2300(לטמפרטורה גבוהה 
לאטום את הבשר ולשמור אותו עסיסי 

,  טמפרטורה זושמושגתברגע . וטעים
באופן יורדת טמפרטורת התנור 

לטמפרטורה שהוגדרה אוטומטי חזרה 
.מראש
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  גלי מיקרואנרגיית 

   הפעולהעיקרו

בתנור המיקרוגל מותקנת שפופרת 
המיועדת לפעולה בתדירות " מגנטרון"

שפופרת זו ממירה את זרם . גבוהה
 גלי -החשמל לגלים אלקטרו מגנטיים 

גלים אלו מתפזרים בצורה . מיקרו
אחידה בתוך חלל התנור ומוחזרים על 

ידי הדפנות הפנימיות העשויות ממתכת 
, רה זאתנצו. שבחלל הפנימי של התנור

פיזור גלי . הגלים מגיעים וחודרים למזון
המיקרו בתוך המזון משתפר על ידי 

  .שימוש בבסיס המסתובב

עליהם , כדי שגלי המיקרו יגיעו למזון
לחדור דרך כלי הבישול שבהם 

גלי מיקרו חודרים דרך . משתמשים
, חומרים סינתטיים, זכוכית, חרסינה

לכן אל תשתמשו . קרטון אך לא מתכת
לים ממתכת או כלים עם מרכיבים בכ

כמו קישוטים הכוללים , מתכתיים
המתכת מחזירה את גלי . מתכת

. המיקרו והדבר עלול לגרום לניצוצות
  .גלי המיקרו לא נספגים במזון

גלי המיקרו חודרים למזון ישירות דרך 
כל מוצרי המזון . דפנות הכלי המתאים

של מים ) מולקולות(מכילים פרודות 
 במגע עם אנרגיית אשר בבואן

המיקרוגל מתחילות לנוע בתדירות של 
החיכוך .  מליארד פעמים בשנייה2.5

הנגרם כתוצאה מתנודות אלו יוצר חום   
אשר מתפתח תחילה במעטפת 

 החיצונית של המזון וחודר באיטיות
  .לתוך המזון בכיוון למרכז

החימום או , ככל שהמזון מכיל יותר מים
  .הבישול יהיה מהיר יותר

החום נוצר ישירות בתוך המזון היות ו
  :לכן

המזון יכול להתבשל ללא צורך  -
  .בתוספת נוזלים או שמנים חיצוניים

חימום והפשרה במיקרוגל , בישול -
מהירים יותר מאשר בשיטות 

  .הרגילות

לים נשמרים אהויטמינים והמינר -
  .בתוך המזון ולא מתפרקים

הצבע והטעם , המרקם הטבעי -
 . במיקרוגלאינם נפגמים בשימוש

פעולת גלי המיקרו נפסקת כשנפסקת 
פעולת הבישול או כשדלת התנור 

  . נפתחת
הדלת הנעולה , כשהמכשיר בפעולה

והאטומה מונעת מגלי המיקרוגל לדלוף 
  .מתוך התנור

  דרגות הספק גלי המיקרו

ניתן לבחור את דרגות הספק גלי 
  :המיקרו הבאים

W80 ,W150 ,W300 ,W450 ,
W600 ,W850 ,W1000  
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  כלים המתאימים לשימוש בגלי מיקרו

  גלי המיקרו

 

  ,מוחזרים על ידי מתכת -

 

,  חרסינה,חודרים דרך זכוכית -
  , פלסטיק וקלף

 

 .ונספגים על ידי המזון -

  

 כלים שאינם. סכנת שריפה 
בגלי מיקרו מתאימים לשימוש 

עלולים להינזק או לגרום נזק לתנור 
 בעת שימוש בפעולת גלי מיקרו 

  . תוכניות המשולבות בגלי מיקרואו ב

החומר וצורת הכלי משפיעים על זמני 
  . החימום והבישול

 אחיד יותר בכלים עגולים פיזור החום
  . בהשוואה לכלים מלבנייםושטוחים

כלים המתאימים לשימוש בגלי 
  מיקרו

   זכוכיתכלי 
או זכוכית קרמית זכוכית עמידה בחום 

  .מתאימה מאד לשימוש בתנור המיקרוגל

, וסות מקריסטלכ: יוצאים מן הכלל
עלולות , המכילות בדרך כלל עופרת

להיסדק ולכן אינן מתאימות 
  .למיקרוגל

  פורצלן 
  .לגלי מיקרוכלים מפורצלן מתאימים 

כלי אל תשתמשו ב: יוצאים מן הכלל
מוזהבים או פורצלן עם עיטורים 

חלולות כפתורים וידיות  או כסופים
 נפץעלולים להתבהעדר אוורור ש

   .היווצרות לחץכתוצאה מ
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  כלים המתאימים לשימוש בגלי מיקרו

  כלי חרס 
מעוטרים מתאימים לשימוש כלי חרס 

 בתנור מיקרוגל אך ורק אם העיטורים
  ).גלזורה( מתחת לזיגוג צבועים

 השתמשו בכפפות . סכנת כוויות
מבודדות לתנור בעת הוצאת כלי 

  .חרס מהתנור

  מפלסטיקכלים 

ניתן  ל בגלי מיקרו במצב בישו
  וכלי פלסטיקלהשתמש בכלי פלסטיק

לשימוש חד פעמי שהיצרן סימן שהם 
 הדרך .מתאימים לשימוש במיקרוגל

היא , הטובה ביותר להגנה על הסביבה
  . להימנע משימוש בכלים חד פעמיים

 את המכשיר ללא אל תשאירו
מזון בישול  או בעת חימוםהשגחה 

בכלים חד פעמיים העשויים 
נייר או חומרים דליקים , פלסטיקמ

  .אחרים

כלים מחומרים פלסטיים מתאימים 
ולא  לשימוש בגלי מיקרו בלבד 

כלי הפלסטיק  .בתוכניות משולבות
חייבים להיות עמידים בחום של  

  . לפחות1100
כלים לא עמידים עלולים להמס 

  .ולחדור לתוך המזון

  

 לתנורי מיקרוגלפלסטיק כלי  -

רכוש בחנויות לכלי כלים אלו ניתן ל
 .  בית

 לקרכלים מק -

לחימום קלקר ניתן להשתמש בכלים מ
 .של מזוןוחימום מתוזמן , קצר

 מפלסטיק" להרתחת מזון"שקיות  -
 ניתן להשתמש בשקיות הרתחה

 יש לנקב. חימוםופלסטיק לבישול מ
כדי לאפשר לאדים יוכלו ,  מראשאותם

  .להשתחרר
 לחץ היווצרות בכך תוכלו למנוע

 .מהתפוצצות השקיות הסיכון פחתתוה
 .אין צורך לנקבגם שקיות אשר  קיימות

פעלו בהתאם להנחיות שעל גבי 
 .  .האריזה

 שפופרות שקיות צלייה ו-

 בעת פעלו בהתאם להוראות היצרןאנא 
 .שפופרותשימוש בשקיות צלייה ו

מתכתתפסי ב אל תשתמשו  ,
 פלסטיק המכילים חלקי מהדקי
נייר מ רהשרוכי קשיאו , מתכת

סכנת .  מתכתיהמכילים תיל
  .בעת החימום התלקחות

   כלים ממלאמין-

מלאמין אינו מתאים לשימוש בתנור 
מיקרוגל מכיוון שהוא סופג את האנרגיה 

, בעת רכישת כלים מפלסטיק. ומתחמם
וודאו שהם מתאימים לשימוש בתנור 

  .מיקרוגל
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  כלים המתאימים לשימוש בגלי מיקרו

   ימיםכלים שאינם מתא 

 ומכסים עם ידיות או כלים 
יכולה  הם שבחלולים כפתורים
אינם מתאימים , לחותלהצטבר 

 אלא אם ,לשימוש בגלי מיקרו
 במידה מאווררותהידיות החלולות 

 .מספקת
עלול להיווצר , אוורורפתחי ללא 
שיגרום לכלי להיסדק או לחץ 

,  בכל אופן.סכנת פציעה. להתנפץ
בכלים אנו ממליצים שלא תשתמשו 

  . כאלו בתנור המיקרוגל

  מתכת
כלי מתכת מחזירים את גלי המיקרו 

הבישול בגלי ומשבשים את פעולת 
  .מיקרו

  במצב בישול גלי מיקרו אין להשתמש
, רדיד אלומיניום, יים מתכתבכלים
 כלי חרסינה עם,  מתכתים"סכו

 זהב או כחול כמו ים מתכתיעיטורים
    .קובלט

  רדידכיסוי שבו בכלים אל תשתמשו
 .האלומיניום לא הוסר לחלוטין

שרידים של רדידי אלומיניום עלולים 
  .לגרום לפריצת ניצוצות ונזק לתנור

   :יוצאים מן הכלל

סופק עם התנור מתאים המהמדף 
 שאינם בכל מצבי הפעולהלשימוש 

בכל  ובגלי מיקרומשתמשים 
 .המשולבות בגלי מיקרותוכניות ה

 .1הניחו את המדף במפלס גובה 
 . אותו על רצפת התנורול תניחא

 מתכת בתוכניות ניתן להשתמש בכלי -
 .המשולבות בגלי מיקרו

 רדידמוכנות במגשי  ארוחות  -
 ניתן להפשיר ולחמםאלומיניום 
לאחר הסרת  גלי מיקרובאמצעות 

 .הכיסוי

ם מרדיד בעת שימוש במגשי
קיימת סכנה מהיווצרות  אלומיניום

קשת חשמלית או ניצוצות בתוך 
הניחו את מגש מסיבה זו   .תנורה

 על מגש הזכוכית רדיד האלומיניום
 . המתכתיולא על המדף

העשוי מרדיד מגש יש להרחיק את ה
הדפנות מלפחות מ " ס2 ,אלומיניום

וודאו שהמגש לא . הפנימיות בתנור
 .יגע בדפנות התנור

 מחומם רק היות והמזון, עם זאת
 את עביר עדיף לה,מהחלק העליון

לכלי  רדיד האלומיניום גשממהמזון 
פיזור . בגלי מיקרו לשימוש מתאים

    .החום יהיה אחיד יותר
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  כלים המתאימים לשימוש בגלי מיקרו

  להפשרה אחידה ומניעת חימום יתר -
 נתחי בשר שאינם אחידים של

 או חלקי עוף: כמו למשל, בגודלם
 בפיסות קטנות להשתמש ניתן ,דגים

אחרונות של נייר אלומיניום בדקות ה
  .הבישולשל תוכנית 

מרוחק ה  יהישרדיד האלומיניוםוודאו 
. מ לפחות מדפנות תא הבישול" ס2

  . האלומיניום יגע בדפנותרדידאסור ש

מהדקים וניתן להשתמש בשיפודי בשר   -
אם הם מאד קטנים בהשוואה לגודל 

  .נתח הבשר

  מזוגגים, כלים צבועים
סוגים מסוימים של צבעים וזיגוג  

מסיבה זו  .ם מרכיבים מתכתייםמכילי
כלים אלו אינם מתאימים לשימוש 

  .במיקרוגל

  עץ
כלים העשויים מעץ לא מתאימים 

המים שבתוך  .לשימוש בתנור מיקרוגל
העץ . העץ מתאדים בזמן הבישול

  .צרו סדקיםויתייבש ויו

  בדיקת התאמה של הכלים

במקרה של ספק לגבי התאמת כלים 
בגלי מוש וחרסינה לשי, חרס, מזכוכית
  : את הבדיקות הבאותבצעו, מיקרו

 שתרצו לבדוק  את הכלי הריק הניחו
 מלאו כוס מים .במרכז חלל התנור

מזכוכית מתאימה והניחו אותה בתוך 
  .1מגש המונח במפלס גובה 

 את דלת התנורסגרו .  

  בחרו במצב בישול בגלי מיקרו.  
  הגדירו את דרגת ההספק הגבוהה

 30 ל שלבישוזמן ו) W1000(ביותר 
  .שניות

 הפעילו את התוכנית.  

המים בכוס חייבים , בסיום הבדיקה
אם . להיות חמים ובלי הבישול קר

הכלי אינו , הכלי חם והמים קרים
  .מתאים לשימוש בגלי מיקרו

אם בעת תהליך הבדיקה נשמעים 
 מיד כבו, רשרושים המלווים בניצוצות

התנור בלחיצה על לחצן את 
הגורמים כלים  .כיבוי /ההפעלה

 וכלים היוצאים חמים ,לתופעה זו
מהתנור אינם מתאימים לשימוש 

  .במיקרוגל

במקרה של ספק יש לפנות לייצרן 
ולברר האם הם מתאימים , הכלים

  .לשימוש בתנור מיקרוגל
  

בבדיקה זו לא ניתן לבדוק האם 
 או כפתורים מתאימים ידיות חלולות

  .לשימוש בגלי מיקרו
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  בגלי מיקרוכלים המתאימים לשימוש 

  הנחת הכלי בתוך התנור

 
 את מגש הזכוכית למפלס הכניסו 

 .1גובה 

 חייב להיות  את המזון הכלי המכיל
  . מגש הזכוכיתממוקם תמיד במרכז

הנחת המזון ישירות על רצפת 
בישול לא תוצאות ל תגרוםהתנור 
מכיוון  ולא אחידות מיטביות

 מסוגלת לא שאנרגיית גלי המיקרו
  .וך המזוןלהגיע מלמטה לת

  

  מכסה

 :המכסה
בעיקר ,  מונע התאדות של המים -

כמו למשל בישול של , בבישול ארוך
  .תפוחי אדמה

  .מקצר את תהליך הבישול -

  .מונע התייבשות המזון -

מסייע לשמור את החלל הפנימי של  -
  .התנור נקי

  

 בפעולת גלי מיקרו בעת השימוש 
 במכסה או בכיסוי  תמיד את המזוןכסו

לסטיק המתאימים מזכוכית או פ
  .לשימוש בגלי מיקרו

כלים אלו תוכלו לרכוש בחנויות 
  .מובחרות לכלי בית

ניתן גם להשתמש ביריעת , לחילופין
ניילון שקופה המתאימה לשימוש בתנור 

נקבו אותה לפי הנחיות  (מיקרוגל
חום עלול לגרום לניילון נצמד  .)היצרן
  .מזוןה עם ולהתפתלעוות התרגיל ל
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  ים לשימוש בגלי מיקרוכלים המתאימ

  לעמוד חייבהכיסוי 
  .  לפחות0C110 של הבטמפרטור

הנוצרת (בטמפרטורה גבוהה יותר 
בעת השימוש בגריל או במאוורר 

ולזהם  להמס עלולהפלסטיק , )פלוס
  .את המזון

יש להשתמש בכיסוי רק במצב 
  . פעולת גלי מיקרו 

לאטום את כלי  לא אמור המכסה
מצא בשימוש אם המכסה נ. הבישול

ייתכן שלא יהיה , בקוטר קטן כליעם 
עיבוי דרך שחרור ה למרחבמספיק 

 המכסה .בחלק העליוןשהחורים 
 עלול להתחמם יתר על המידה

  .להמסלהתחיל ו

  

  :אין להשתמש במכסים

מצופה בפירורי ה מזון בעת בישול  -
  .לחם

עם גימור פריך או מזון בעת בישול  -
 . מוקרם

ולבות בגלי בתוכניות משבעת שימוש  -
  .מיקרו

 מיכלים אטומים וצנצנות זכוכית ,
יש , כמו צנצנות של מזון לתינוקות

. תנורל מוכנסיםלפתוח לפני שהם 
עם בקבוקי תינוק חייבים להיות 

. משוחררים בראש הבורג והפטמה
לחץ מצטבר ועלול לגרום , אחרת

וסכנת , כל להתפוצץילבקבוק או המ
  .פציעה
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  רגיהעצות לחיסכון באנ

שאינם  את כל אבזרים הוציאו -
  .התנורתוך מנדרשים לבישול 

 את התנור רק אם חממו מראש -
 במתכון או  לעשות זאתתתבקשו
  . הבישולבטבלת

  .מפתיחת הדלת בעת הבישולהימנעו  -
אם הדלת נפתחה במהלך תכנית 

פעולת , בגלי מיקרושאינו משתמשת 
 . באופן אוטומטיכביתהחום בתנור 

תוכנית .  לפעולהמאוורר ימשיך
  . הבישול תמשיל לאחר סגירת הדלת

 ,טווח טמפרטורות מצוין אם, באופן כללי -
 עדיף לבחור בטמפרטורה הנמוכה

הנתון הזמן  ולבדוק את המזון לאחר
  .הקצר ביותר

  במצב מאוורר פלוס והשתמש -
 ה לבשל בטמפרטורים יכולמכיוון שאתם
 מאשר C10-300 - נמוכה יותר ב

שימוש הבעת שת הטמפרטורה הנדר
  .במצבי פעולה אחרים

גריל מאוורר תוכלו להשתמש במצב  -
עם . מוצרי מזוןלמגוון רחב של  

 להשתמש תוכלוגריל מאוורר 
בטמפרטורות נמוכות יותר מאשר 

 שתמשותהגריל אחרות פעולות 
  .המרביתבהגדרת הטמפרטורה 

 "PI - S 0 "הגדרת ברירת המחדלב -
 היאצריכת האנרגיה , של השעון

  .הנמוכה ביותר האפשרית

 "P 7 -S 0 "הגדרת ברירת המחדלב -
באופן כבית התאורה הפנימית בתנור 

תוכלו .  שניות15 אוטומטי לאחר
להפעיל את התאורה בכל עת 

  . באמצעות לחיצה על מקש

  שימוש בחום השיורי
בעת הבישול בטמפרטורות מעל 

C1400 30מעל משכים נבישול ה וזמני 
 את בורר תוכלו לסובב ,דקות

  דקות לפני5 -  כלמצב הטמפרטורה 
חום הו גופי החימום יכבו. בישולסיום ה

שיורי בתנור יהיה מספיק כדי לסיים ה
  .המזון את בישול

  מצב חיסכון באנרגיה
 באופן אוטומטי כדי מכבה עצמוהתנור 

לא מתבצעת אם , לחסוך באנרגיה
 בתוך מסגרת זמן פעולה כלשהי

 לאחר סיומה  אוהפעלתומסוימת לאחר 
  .של תכנית בישול

שהתנור נכנס למצב חיסכון הזמן 
מצב ( תלוי בהגדרות שנבחרו ,באנרגיה
  ).וזמן הבישול טמפרטורה ,פעולה

 או התצוגה תצוגת השעון תופיע בצג
 - הגדרות  "עיינו בפרק(תישאר חשוכה 
").תצוגת השעון
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  פעולות ללא גלי מיקרו

  הפעלה פשוטה

 הפעילו את התנור. 

 את המזון בתנורחוהני .  

 את סובבו את בורר הפעולות ובחרו 
 .הנדרשתנור מצב פעולת ה

 הטמפרטורה המומלצת תופיע בצג: 

  

 תאורת התנור, התנור יתחיל לחמם
  .והמאוורר יתחילו לפעול

 כדי הסיבובי בבורר והשתמש 
  . הנדרשתלהגדיר את הטמפרטורה

הטמפרטורה הנוכחית , לאחר זמן קצר
 ליית הטמפרטורה בתנור וחיווי ע

  .יופיעו בצג

  

צליל  .עליית הטמפרטורה תופיע בצג
יישמע בעת שמושגת " ביפ"

אם נבחרה , המוגדרת הטמפרטורה
  ).P 2הגדרות  "עיינו בפרק (אפשרות זו 

 :לאחר הבישול

 מצב לבורר הפעולות  את וסובב.  

 מהתנור הוציאו את המזון .  
  

  מאוורר קירור

עול זמן מה מאוורר הקירור ימשיך לפ
בישול כדי למנוע התהליך  סיום לאחר

 בלוח הבקרה או, לחות בתנורהיווצרות 
  .הריהוט של התנורביחידת 

המאוורר יכבה באופן אוטומטי כאשר 
תנור חלל הפנימי של הב הטמפרטורה

  .רד במידה מספקתת
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  פעולות ללא גלי מיקרו

  טמפרטורה מומלצת

,  בישוללאחר בחירת פעולת
   .בצגמומלצת תופיע הה טמפרטורה

טמפרטורה   
  מומלצת

תחום 
 טמפרטורות

 *  *  

 C250  C25-500  

 C1600  C100-2500  

 C1600  C30-2500  

 C2000  C100-2200  

 C1600  C100-2300  

 C1900  C100-2300  

הטמפרטורה המוגדרת לא ניתנת *
  לשינוי

  

  שינוי הטמפרטורה

  :לדוגמא

 - ס ופלומאוורר בפעולת  םבחרת
C1700 ותוכלו לראות את תצוגת עליית 

  .הטמפרטורה

  

 להפחית את טמפרטורת אם תרצו
  .C1550 -להיעד 

 בבורר הסיבובי כדי והשתמש 
  .להפחית את הטמפרטורה

לחיווי עליית תחת מהמשולש יהבהב 
והטמפרטורה תשתנה הטמפרטורה 
  .C50בפסיעות של 

  

 .ששונתהטמפרטורת היעד נשמרת 
  .תופיע בצגהטמפרטורה בפועל 

 תצוגת  כדי להחליף בין געו במקש 
טמפרטורת הטמפרטורות הנוכחיות ו

 .יעדה
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  פעולות ללא גלי מיקרו

  חיווי עליית הטמפרטורה

 יואר בעת  עליית הטמפרטורהחיווי 
  .  שהתנור מתחמם

 ,כאשר מושגת הטמפרטורה הרצויה

במידה שפעולה זו  "ביפ"יישמע צליל  -
 .")P2 - הגדרות "עיינו בפרק (ופעלת מ

 .חיווי הטמפרטורה יכבה -

  .תיפסק פעול החימום -

בקרת התנור מבטיחה את יציבות 
. הטמפרטורה בחלל הפנימי של התנור
, כשהטמפרטורה בחלל התנור יורדת

פעולת החימום מתחדשת ונורית חיווי 
  .הטמפרטורה מוארת חזרה

  חימום מוקדם

רק תנור  האתמראש לחמם  צורך יש 
  . מסוימיםבמקרים

 את מרבית התבשילים ניתן להכניס
לאחר מכן הם עושים שימוש . תנור קרל

  .בשלב ההתחממותנוצר הבחום 

שימוש  את התנור בעת חממו מראש
, לבישול  פלוסמאוורר במצב 

  :אפייה של

  , בצק לחם כהה-

  . בשר סינטה ופילהנתחי -

   ימום מהיר ח

, יר באמצעות שימוש בחימום המה
  .תוכלו לקצר את שלב החימום

 בחימום מהיר אל תשתמש 
 לאפיית לחימום מראש של התנור

 .פיצות או ביסקוויטים ועוגות קטנות
החלק העליון שלהם יתחמם מהר 

  .מדי

  בחימום מהיר בחר.  

  טמפרטורההבחר את.  

  עליית הטמפרטורהכאשר נורית חיווי 
 הגדירו, בפעם הראשונהכבית  
  .עולה להמשך הבישולמצב הפאת 

  תנורלאת המזון הכניסו.  
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  פעולות ללא גלי מיקרו

   אוטומטיבאופן הפעלה וכיבוי 
תוכלו לתכנת את התנור לכיבוי 

  .אוטומטי או להפעלה וכיבוי אוטומטי

עליכם , לכיבוי אוטומטי של התנור
להכניס את זמן הבישול או את זמן 

את מצב , הבישול ואת זמן סיום הבישול
  .לה ואת הטמפרטורההפעו

זמן הבישול המרבי הניתן לבחירה הוא  
  . שעות12

אנו ממליצים להשתמש בהפעלה וכיבוי 
  .אוטומטיים בעת צלייה

אל תשהו את תחילת , בכל אופן
הבישול זמן ארוך מדי בעת אפייה 
מכיוון שתערובת העוגה או הבצק 

ומרכיבי ההתפחה , עשויים להתייבש
  .יאבדו את יעילותם

   

  
  
  

   זמן הבישולהגדרת

לאפיית עוגה במשך שעה אחת : דוגמא
  : דקות5 -ו

 לתנורמזוןהכניסו את ה . 

  הרצוי וכוונו פעולההמצב את בחרו 
 .מפרטורהאת הט

חלל התאורת , התנור יתחיל להתחמם
  .והמאוורר יתחילו לפעולתנור פנימי בה

  געו במקש.    

  

 סובבו את הבורר ,   במידת הצורך
 זוזי שהמשולש  עד הסיבובי 

  ).זמן הבישול ( מתחת לחיווי

 יהבהב  והמשולש יופיע בצג"0:00"
  .מתחת לחיווי 

  

  השתמשו בבורר הסיבובי כדי
  ).01:05(להגדיר את זמן הבישול 

 מקש געו בOK. 

זמן הבישול המוגדר יישמר ותתחיל 
ובדקה , בצג ספירה לאחור בדקות

  . האחרונה בשניות

  .ר זמן הבישול יחווה שהוגדחיווי 
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  פעולות ללא גלי מיקרו

 זמן הבישול וזמן סיום הגדרת
  הבישול

  :דוגמאל
   ;11:15היא כעת השעה 
בישול יתבצע במשך ה מעוניינים שאתם

  .13:30 דקות ויסתיים בשעה 90

 לתנורמזוןהכניסו את ה . 

 בחרו במצב פעולה וטמפרטורה. 

חלל התאורת , התנור יתחיל להתחמם
  .המאוורר יתחילו לפעולותנור פנימי בה

  :תחילה הגדירו את זמן הבישול

  געו במקש.    

 סובבו את הבורר , במידת הצורך
 זוזי  עד שהמשולש הסיבובי 

 . מתחת לחיווי

  געו במקשOK. 

 יהבהב  והמשולש יופיע בצג"0:00"
  .מתחת לחיווי 

  השתמשו בבורר הסיבובי כדי
 ).01:30(להגדיר את זמן הבישול 

 ש געו במקOK. 

זמן הבישול יישמר ולאחר מכן תתחיל 
  :בצג ספירה לאחור בדקות

  

  : את זמן הסיוםכעת כוונו

  סובבו את הבורר הסיבובי  עד
 . יזוז מתחת לחיווי שהמשולש 

  : יופיע בצג- -:-

  

  געו במקשOK. 
+ השעה הנוכחית (=  יופיע בצג 12:45

  :)1:30 + 11:15= זמן הבישול 

  

 סיבובי כדי להכניס השתמשו בבורר ה
 ).13:30(את זמן סיום הבישול 

  געו במקשOK. 

  . נשמר כעתזמן הסיום 

 
חלל התאורת , התנור יתחיל להתחמם

  .והמאוורר יתחילו לפעולתנור פנימי בה

 = 13:30 -1:30(כשיגיע זמן ההתחלה 
, תתחיל פעולת החימום, )12:00

 ,תוארהתאורה הפנימית בתנור 
.ררותתחיל פעולת המאוו
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פעולות ללא גלי מיקרו

  בסיום תהליך הבישול

  יופיע בצג 0:00  -

 . בצגבהביתחיל לה חיווי  -

 , והתאורה ייכבוהחימום פעולת  -

 , מעטמשיך לפעולימאוורר הקירור  -

הפעולה אם , "ביפ"יישמע צליל  -
 ).p 2" -הגדרות "עיינו בפרק  (מופעלת

 מצב ל ה הפעוליסובבו את בורר מצב
. 

 רכבו את התנו.   

  מהתנורהמזוןהוציאו את . 

אם המזון לא מבושל לשביעות 
תוכלו להאריך את זמן , רצונכם

הבישול באמצעות הכנסת זמן בישול 
 .חדש

   

  שינוי זמן הבישול

  געו במקש.    

 סובבו את הבורר , במידת הצורך
 זוזי  עד שהמשולש הסיבובי 

 . מתחת לחיווי

 .זמן הבישול הנותר יופיע בצג

 קש געו במOK. 

  השתמשו בבורר הסיבובי כדי לשנות
 .את זמן הבישול

  געו במקשOK. 

 .זמן הבישול החדש יישמר כעת



 

 62

  פעולות ללא גלי מיקרו

  ביטול זמן הבישול

  געו במקש.    

 סובבו את הבורר , במידת הצורך
 זוזי  עד שהמשולש הסיבובי 

 . מתחת לחיווי

  געו במקשOK. 

  .  יהבהב מתחת לחיוויהמשולש 

  השתמשו בבורר הסיבובי כדי
. 00:00להגדיר זמן בישול של 

)01:30.( 

  געו במקשOK. 

זמן הבישול וזמן סיום בישול כלשהו 
  .יתבטלו

  געו במקש.    

  .הטמפרטורה הנוכחית תופיע בצג
פעולת החימום של התנור תישאר 

  .בפעולה

אם תרצו תוכלו לסיים את תוכנית 
  :הבישול

 מצב ל הפעול היסובבו את בורר מצב
. 

  מהתנורהמזוןהוציאו את . 

 י את בורר מצבאם אתם מסובבים
 או מכבים את מצב ל ההפעול
הגדרות זמן הבישול וזמן , התנור

 .סיום הבישול יתבטלו

 

  

    זמן הסיוםביטול

  געו במקש.    
 סובבו את הבורר , במידת הצורך

יזוז  הסיבובי  עד שהמשולש 
 . מתחת לחיווי

  געו במקשOK. 

  המשולש מתחת לחיוויהבהבי  
. 

  לשנות השתמשו בבורר הסיבובי כדי
 .--:- - - לאת זמן סיום הבישול 

  געו במקשOK. 

  .טל כעתבזמן סיום הבישול ית
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 גלי מיקרות פעול

  הפעלה פשוטה

 הפעילו את התנור. 

 את המזון בתנורהניחו .  

  סובבו את בורר הפעולות גלי מיקרו
. 

פק גלי המיקרו בצג תופיע דרגת הס
  .W1000המומלצת של 

  

תוכלו לבחור בדרגות עוצמת גלי 
  :המיקרו הבאות

W80 ,W150 ,W300 ,W450 ,
W850ו - W1000.  

 סובבו את בורר מצבי ,  במידת הצורך
   .לבחירת דרגת ההספק הרצויה

00:00 min יופיע בצג כאשר המשולש 
  .יהבהב מתחת לחיווי 

  

 הגדיר השתמשו בבורר הסיבובי כדי ל
 01:30, למשל(את זמן הבישול 

 ). דקות

זמן הבישול המרבי שניתן להגדיר 
 .תלוי בדרגת ההספק שנבחרה

  געו במקשOK. 

min 01:30 יופיע בצג כאשר המשולש 
יהבהב מתחת לחיווי  Start.  

  

  געו במקשOK.  

התאורה ומאוורר הקירור , המגנטרון
  .ותתחיל תוכנית הבישול, יופעלו

  ך הבישולבסיום תהלי

  יופיע בצג 0:00  -

 , בצגבהביתחיל לה חיווי  -

 , מעטמשיך לפעולימאוורר הקירור  -

הפעולה אם , "ביפ"יישמע צליל  -
 ).p 2" -הגדרות "עיינו בפרק (מופעלת 

 מצב ל ה הפעוליסובבו את בורר מצב
. 

 כבו את התנור.   

  מהתנורהמזוןהוציאו את . 

אם המזון לא מבושל לשביעות 
כלו להאריך את זמן תו, רצונכם

הבישול באמצעות הכנסת זמן בישול 
 .חדש
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  פעולת גלי מיקרו 

  אוורר קירורמ

מאוורר הקירור ימשיך לפעול זמן מה 
בישול כדי למנוע התהליך  סיום לאחר

 בלוח הבקרה או, לחות בתנורהיווצרות 
  .הריהוט של התנורביחידת 

לאחר המאוורר יכבה באופן אוטומטי 
  .זמן מה

  ספקהי דרגת השינו

  געו במקש.    

 סובבו את הבורר , במידת הצורך
יזוז  הסיבובי  עד שהמשולש 

 . מתחת לחיווי

 .רו תופיע בצגקדרגת הספק גלי המי

  געו במקשOK. 

 .  מתחת לחיוויהבהבי המשולש 

  לשנות השתמשו בבורר הסיבובי כדי
 דרגת ההספקאת 

  געו במקשOK. 

  געו במקש.    

נבחרה תישמר ותופיע דרגת ההספק ש
  . בצג

  :כדי לעקוב אחר זמן הבישול בצג

  געו במקש.   

 סובבו את הבורר , במידת הצורך
יזוז  הסיבובי  עד שהמשולש 

 . מתחת לחיווי

  געו במקש.   

 זמן הבישול הנותר יופיע בצג. 

  שינוי זמן הבישול

בצג תופיע ספירה לאחור של זמן 
  .הבישול

 כדי לשנות השתמשו בבורר הסיבובי 
 .את זמן הבישול

  געו במקשOK. 

זמן הבישול שהוחלף יופיע בצג כאשר 
 יהבהב מתחת לחיווי המשולש 
Start/.  

  געו במקשOK. 

התוכנית תתחיל מחדש עם זמן הבישול 
  .החדש
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  פעולת גלי מיקרו 

  באופן אוטומטיהפעלה וכיבוי 
תוכלו לתכנת את פעולת הבישול לכיבוי 

  .הפעלה וכיבוי אוטומטיאוטומטי או ל

עליכם להגדיר את זמן סיום , לשם כך
הבישול לאחר שבחרתם את פעולת 

  .  הבישול ואת זמן הבישול

  הגדרת זמן סיום הבישול

  תחילה בחרו את דרגת הספק גלי
המיקרו ולאחר מכן בחרו את זמן 

 .הבישול

  געו במקש.    

 סובבו את הבורר , במידת הצורך
 זוזי   עד שהמשולשהסיבובי 

 . מתחת לחיווי

  : יופיע בצג--:-

  

  געו במקשOK. 

השעה (זמן סיום הבישול יופיע בצג 
  ).זמן הבישול+ הנוכחית 

 סובבו את הבורר , במידת הצורך
 .כדי להגדיר את זמן הסיום הסיבובי 

  געו במקשOK. 

  .   כעת יישמרזמן סיום הבישול 

תוכנית הבישול תתחיל כשיגיע זמן 
 .ההתחלה

  
  הבישולסיום ביטול זמן 

  געו במקש.    

 סובבו את הבורר , במידת הצורך
 זוזי  עד שהמשולש הסיבובי 

 . מתחת לחיווי

  געו במקשOK. 

  . יהבהב מתחת לחיווי המשולש 

 עד שורר הסיבובי סובבו את הב-   
 . יופיע בצג --:--

  געו במקשOK. 

  געו במקש.    

 זמן הבישול יופיע בצג כאשר המשולש
 יהבהב מתחת לחיווי Start/.  

  געו במקשOK. 

  .זמן סיום הבישול יתבטל כעת

תוכנית הבישול תתחיל כעת בהתאם 
  .לזמן הבישול שהוגדר
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  פעולות משולבות עם גלי מיקרו 

פעולות משולבות עם גלי מיקרו 
משתמשות בהספק גלי מיקרו עם 

מאוורר , למשל(פעולת בישול אחרת 
  ).ה אוטומטיתגריל או צליי, פלוס

שילוב זה מאפשר שימוש בזמני 
  .בישול קצרים יותר

   פשוטההפעלה

 בחרו את פעולת הבישול הרצויה. 

  געו במקש.    

בצג תופיע דרגת הספק גלי מיקרו 
 המשולש  כאשר W300מומלצת של 

 מתחת לחיווי יהבהב .  

 

תוכלו לבחור באחת מדרגות הספק 
  :גלי המיקרו הבאות

W80 ,W150ו - W300 .  

 סובבו את הבורר , במידת הצורך
הסיבובי כדי לשנות את דרגת הספק 

 .גלי המיקרו

  געו במקשOK. 

הטמפרטורה המומלצת תופיע בצג 
מתחת  יהבהב כאשר המשולש 

  . לחיווי

 

ותחום , להלן הטמפרטורות המומלצות
  :הטמפרטורות הניתנות לבחירה

טמפרטורה   
  מומלצת

תחום 
 טמפרטורות

 C1600  C30-2200  

 C1600  C100-2000  

 סובבו את הבורר , במידת הצורך
הסיבובי וכוונו את הטמפרטורה 
 ..  הרצויה בתוך התחום הניתן לכיוון

  געו במקשOK. 

00:00 h כאשר המשולש  יופיע בצג
 מתחת לחיווי יהבהב .  
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  פעולות משולבות עם גלי מיקרו

בישול  להגדיר זמן כםבאפשרות
  . שעות2:00מרבי של 

  השתמש בבורר הסיבובי כדי להגדיר
  ). h 01:45למשל (את זמן הבישול 

  במקש געוOK.  

01:45 h המשולש כאשר צגיופיעו ב 
יהבהב מתחת  המשולש כאשר 
  .Start/לחיווי 

  

  במקש געוOK.  

, התנור יתחמם. תכנית הבישולתתחיל 
  .יתחילו לפעולתאורה והקירור ה

 .טמפרטורה הבצג תופיע תצוגת עליית
 מושגתכאשר " ביפ"צליל יישמע 

 בחרתםאם , המוגדרת הטמפרטורה
   הגדרות "עיינו בפרק(באפשרות זו 

 P 2.("  

 .בצגהזמן שנותר יופיע 

   

  בסיום תהליך הבישול

  יופיע בצג 0:00  -

 , בצגבהביתחיל לה חיווי  -

פעולת החימום תיכבה באופן  -
 ,אוטומטי

 , מעטמשיך לפעולימאוורר הקירור  -

הפעולה אם , "ביפ"יישמע צליל  -
 ).p 2" -הגדרות "עיינו בפרק (מופעלת 

 מצב ל ה הפעוליסובבו את בורר מצב
. 

 כבו את התנור.   

  מהתנורהמזוןהוציאו את . 

אם המזון לא מבושל לשביעות 
תוכלו להאריך את זמן , רצונכם

הבישול באמצעות הכנסת זמן בישול 
 .חדש

  קירורהמאוורר 

 ימשיך לפעול זמן מה מאוורר הקירור
בישול כדי למנוע התהליך  סיום לאחר

 בלוח הבקרה או, לחות בתנורהיווצרות 
  .הריהוט של התנורביחידת 

המאוורר יכבה באופן אוטומטי כאשר 
תנור חלל הפנימי של הב הטמפרטורה

.רד במידה מספקתת
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רופעולות משולבות עם גלי מיק

  שינוי זמן הבישול

  געו במקש.    

 סובבו את הבורר ,  הצורךבמידת
יופיע   עד שהמשולש הסיבובי 

 . מתחת לחיווי

 .זמן הבישול הנותר יופיע בצג

  געו במקשOK. 

 .  מתחת לחיווייהבהב המשולש 

  השתמשו בבורר הסיבובי כדי לשנות
 .את זמן הבישול

  געו במקשOK. 

  געו במקש.    

זמן הבישול שהוחלף יופיע בצג כאשר 
ב מתחת לחיווי  יהבההמשולש 
Start/.  

  געו במקשOK. 

תוכנית הבישול תתחיל עם זמן הבישול 
  .החדש שהגדרתם

   והטמפרטורהשינוי דרגת הספק

  שינוי דרגת ההספק

  געו במקש.    

 סובבו את הבורר , במידת הצורך
יזוז  הסיבובי  עד שהמשולש 

 . מתחת לחיווי

 .רו תופיע בצגקדרגת הספק גלי המי

  געו במקשOK. 

 .  מתחת לחיוויהבהבי המשולש 

  לשנות השתמשו בבורר הסיבובי כדי
 דרגת ההספקאת 

  געו במקשOK. 

  געו במקש.    

דרגת ההספק החדשה שנבחרה תופיע 
  . בצג

  :לסקירת זמן הבישול בצג

  געו במקש.    

 סובבו את הבורר , במידת הצורך
יופיע   עד שהמשולש הסיבובי 

 . מתחת לחיווי

 געו במקש .    

 .זמן הבישול הנותר יופיע בצג
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רופעולות משולבות עם גלי מיק

  הטמפרטורהשינוי 

 השתמשו בבורר , במידת הצורך
כדי לשנות את  הסיבובי 

פעולות "עיינו בפרק (הטמפרטורה 
 שינוי - ללא הספק גלי מיקרו 

 ").הטמפרטורה

 באופן אוטומטיהפעלה וכיבוי 

תוכלו להגדיר תהליך זה להפעלה 
עיינו בפרק (בוי באופן אוטומטי וכי

 הפעלה וכיבוי -  פעולת גלי מיקרו "
  ). באופן אוטומטי
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הפעלה מהירה בגלי מיקרו 

 בגלי הבמקש הפעלה מהירתגעו אם 
לפעול בדרגת  התנור יתחיל  ,מיקרו 

כמו , ההספק וזמן הבישול המוגדרים
    .לחימום משקה, למשל

 המרבית המוגדרת  ההספקדרגת
 וזמן הבישול W1000היא מראש 

  . דקה1המרבי הוא 

דרגת ההספק ואת  לשנות את תוכלו
הזמן המרבי יהיה תלוי . זמן הבישול

 עיינו בפרק( שנבחרה בדרגת ההספק
  ").P 9 -הגדרות "

 זו רק כאשר ניתן להשתמש בפעולה
תוכניות בישול אחרות לא מופעלות 

    .ובורר הפעולות נצא במצב 

  

  געו במקש בפעולת להתחיל  כדי
  .הבישול

כל מגע במקש יגדיל את זמן הבישול 
  .במרווחי הזמן שהוגדרו

הזמן הנותר עד סיום הבישול יופיע 
  .בצג

 לבטל את התכנית בכל עת על תוכלו
  .כיבוי /במגע על מקש ההפעלה

  בסיום תוכנית הבישול

 הוא מופעלאם " ביפ"צליל  יישמע -
  ,")P 2 -הגדרות  "עיינו בפרק(

 .תנור יכבה באופן אוטומטי ה-
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 פופקורן 

 התנור ,תגעו במקש פופקורן אם 
לפעול בדרגת ההספק וזמן יתחיל 

  .הבישול המוגדרים

 דרגת הספק של מראש יםמוגדר
W850 דקות3של  וזמן בישול .  

 4 עד זמן הבישול לשנות את תוכלו
את דרגת ההספק לא ניתן . דקות
  ").P 10 -הגדרות  "עיינו בפרק (לשנות

 זו רק כאשר ניתן להשתמש בפעולה
תוכניות בישול אחרות לא מופעלות 

    .ובורר הפעולות נצא במצב 

  את להתחיל  כדי געו במקש
 .התוכנית

  . יופיע בצגהתוכניתהזמן הנותר עד 

 לבטל את התכנית בכל עת על תוכלו
  .כיבוי /במגע על מקש ההפעלה

אל תשאירו את התנור ללא השגחה 
, עולת תוכנית הפופקורןבעת פ

והקפידו לפעול בהתאם להנחיות 
  .שעל גבי אריזת הפופקורן

   תוכנית הבסיום 

 הוא מופעלאם " ביפ"צליל  יישמע -
  ,")P 2 -הגדרות  "עיינו בפרק(

. התנור יכבה באופן אוטומטי-
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  אפייה

שבושל כראוי חשובה  מזוןאכילת 
   .בריאות טובהשמירת ל

עד ' ויפס וכ'צ, פיצות,  עוגותאפו
אל תבשלו אותם יתר על . שיזהיבו
  .המידה

  פעולות

    מאוורר פלוס

עוגות , אידיאלי לאפיית ביסקוויטים
  .בצק עלים ובצק פילו, פחזניות, ספוג

  מאוורר פלוס + גלי מיקרו 

מתאים לבצק שנדרש לו זמן אפיה 
, עוגות פירוריםכגון , ארוך יותר

  ..תערובות מוקצפות ומתכוני שמרים

  .קצר יותריהיה האפייה זמן 

האפייה דרגת הספק גלי במהלך 
     . W150המיקרו לא תעלה על 

   בישולכלי 

 פעולתבה בישול תלויה בחירת כלי
  .התנור

  :   מאוורר פלוס-
תבניות העשויות מחומר העמיד בחום 
. מתאימות לשימוש במצב פעולה זה

 , בהירותתבניותניתן להשתמש ב
ותבניות , דקותדפנות עם  בתבניות

אולם , מחזירה חום ממתכת שלא
תוצאות האפייה לא תהיינה טובות 

כמו אפייה בתבניות כהות שלא 
   .מחזירות את החום

 : חימוםמאוורר + מיקרו גלי  -
השתמשו אך ורק בתבניות עמידות 
בחום המתאימות לשימוש בתנורי 

כלים המתאימים "עיינו בפרק (מיקרוגל 
כלי , כמו למשל, ")לשימוש בגלי מיקרו

זכוכית העמידים בחום או תבניות 
כך שגלי המיקרוגל , אפייה מקרמיקה

   . דרך חומרים אלויוכלו לחדור

, כלי מתכת מחזירים את גלי המיקרו
 תערובתכך שלא יצליחו לחדור ל

הבצק אלא יגיעו רק למעטפת העליונה 
 .דבר שיגרום להתארכות זמן האפייה

ת עלולות תבניות ממתכ, בנוסף לכך
לבדיקת  .לגרום לפריצת ניצוצות

הניחו את התבנית על מגש , ההתאמה
הזכוכית על מגש הזכוכית וודאו שהיא 

אם . לא נוגעת בדפנות התנור
אל , הניצוצות ממשיכות לפרוץ

תשתמשו פעם נוספת בתבנית זאת 
  .בתוכנית משולבת עם גלי מיקרו

  נייר אפייה

 סוגיתפוחי אדמה וקציצות , יפס'הניחו צ
  .אחרים על נייר אפייה דומים מזון

-   . 
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  אפייה

   האפייהלטבלאותהערות 

   הטמפרטורה

נמוכה יותר ה בטמפרטורה ובחר, ככלל
  .הניתנת בטבלת האפייה

אפייה בטמפרטורות גבוהות יותר 
עשויה להפחית את המומלצות מאלה 

לא  להשחמה תגרוםאך , זמן הבישול
  .גרועותותוצאות בישול  ,אחידה

   זמן האפייה

הזמן סיום  מבושל ב המזוןאםהבדקו 
  .המופיע בטבלההקצר ביותר 

יסו הכנ, עוגה מוכנה אםהכדי לבדוק 
בצק או מבלי ש.  עץ למרכזקיסם

  .נדבקו אליופירורים 

   מפלסי גובה המדף

 פלוסמאוורר    

  1במפלס גובה  :עוגות בתבנית אפייה  - 

, ביסקוויטים, למשל(  פריטים שטוחים -
  )מגשי עוגות

  אפייה בשני מפלסי גובה בו זמנית -
  ): בהתאם לעומק הפריטים הנאפים

   או3+ 1מפלסי גובה 
  2 +3 מפלסי גובה

  

  

  חימוםמאוורר + מיקרו גלי  

כוכית למפלס הכניסו את מגש הז
  . והניחו עליו את מגש האפייה 1גובה 

  

  עצות

אל תשהו את .  את זמן הבישולו בחר-
תחילת האפייה יתר על המידה מכיוון 
שתערובת המאפה או הבצק עשויים 

ומרכיבי ההתפחה יאבדו , להתייבש
  .את יעילותם

 בתבניות מלבניות הניחו את העוגות -
כשהצד הארוך יותר מונח לרוחב 

ר כדי להשיג פיזור חום מיטבי התנו
.ותוצאות אפייה אחידות יותר
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  אפייה

  טבלת אפייה

  . המומלצת מודפסים באותיות מודגשותפעולההנתונים ל

עם תנור .  לתנור שלא חומם מראשבטבלה מיועדיםהזמנים , אלא אם צוין אחרת
  . דקות10עד ב את הזמנים קצרו, מחומם מראשה

עדיף לבחור בטמפרטורה הנמוכה ולבדוק , טמפרטורותטווח מצוין אם , באופן כללי
  .את המזון לאחר הזמן הקצר ביותר

 ביסקוויטים/ עוגות    

 
]C0[  

 
 ]דקות[

 
]W[ 

 
]C0[ 

  
 ]דקות[

 תערובות מוקרמות

 – – – 80–60 160–140 עוגת ספוג

 70–60 160 80 80–65 170–150 עוגה עגולה

 – – – 35–25 170–150 1(מפינס 

 – – – 70–60 170–150 )תבנית(עוגת שיש 

עם ציפוי מרנג , עוגת פירות טריים
 – – – 45–35 170–150 )1)מגש זכוכית(

 – – – 45–35 170–150 )1)מגש זכוכית(עוגת פירות טריים 

 60–45 160 80 65–55 170–150 )תבנית(עוגת פירות טריים 

 – – – 35–30 170–150 1בסיס לפלאן

 – – – 30–15 170–150 1ביסוויטים/טנות עוגות ק

 תערובות בחושות
 – – – 38–30 170–150 בסיס לפלאן

 – – – 50–40 170–150 )1)מגש זכוכית(עוגת שטרויצל 

 – – – 30–20 170–150 )1ביסוויטים

 – – – 85–75 170–150 עוגת גבינה

 – – – 75–65 170–150 פיא תפוחים

 – – – 70–60 170–150  ) בניתת(טורט אפרסקים עם ציפוי 
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  אפייה

 ביסקוויטים/ עוגות    

 
]C0[

 
]דקות[

 
]W[ 

 
]C0[  

 
 ]דקות[

 תערובות ספוגיות

 – – – 35–30 170–150 עוגת ספוג

 – – – 30–25 170–150  )   ביצים2(תחתית לפלאן /טורט

 – – – 25–20 170–150 )1לחמניות שוויצריות

 שמן- גבינה-קבצ/בצק שמרים

 – – – 45–35 170–150 )1)מגש זכוכית(ל 'עוגת שטרויצ

 45–35 170 150 50–40 170–150 )1)מגש זכוכית(עוגת פירות טריים 

 – – – 65–55 160–140 גוגלהוף

 – – – 75–55 170–150 לחם פירות

 – – – 50–40 180–160  לחם לבן 

 – – –130–110   170–150 לחם שיפון כהה

 40–30 180 80 50–40 190–170 )1)מגש זכוכית(צה פי

 – – – 40–35 170–150 )1)מגש זכוכית( עוגת בצל

 – – – 35–25 170–150 )1מאפה תפוחי עץ מגולגל

  40–30 180–160 ,)1צפיחית, בצק עלים

 – – – 35–25 190–170 )1פחזניות

  45–35 140–120 )1מקרון, עוגות מרנג

 – – – 16–12 200 )2)1)מדף(פיצה קפואה 

   מאוורר פלוס+ גלי מיקרו  /  פלוס  מאוורר 
  דרגת הספק גלי מיקרו בתוכניות משולבות /  זמן האפייה   / הטמפרטורה

  1השתמשו במפלס גובה , ככלל
  2השתמשו במפלס גובה ) 1
  חממו מראש את התנור )2
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  צלייה

   מצבי פעולה

צלייה אוטומטית /  מאוורר פלוס 
   

, השתמשו בתוכנית זו לצליית בשר
  .דגים ועופות שיש להשחימם היטב

  / מאוורר פלוס  +גלי מיקרו 
  צלייה אוטומטית + גלי מיקרו 

  .הצלייה במצב זה קצר יותרתוכנית זמן 

יש להשתמש בדרגות אנרגיית גלי 
  :הצלייה זמן בכל ,המיקרו שלהלן

  ,W300. מקס: לבשר ודגים -

  .W150: לעופות -

 מתאימה אינה משולבת זו תוכנית
החלק . לבישול צלי בקר או סטייק פילה

הפנימי של המזון יתבשל היטב לפני 
  .שהמעטפת החיצונית תושחם

  כלי בישול
להשגת תוצאות מיטביות וודאו 

שבחרתם את הכלי העשוי מחומר 
  :המתאים לפעולת הצלייה

צלייה אוטומטית  / מאוורר פלוס 
:   

לי זכוכית וחרס כ, לתנור" גורמה"מגשי 
  .עמידים בחום

וודאו שהידיות בסירים ובמכסים 
   .עמידות בחום

   /מאוורר פלוס + גלי מיקרו 
  :צלייה אוטומטית + גלי מיקרו 

השתמשו אך ורק בתבניות עמידות 
 לשימוש בתנורי בטוחותבחום ה
 אל תשתמשו במכסים ממתכת. מיקרוגל

כלים המתאימים לשימוש "עיינו בפרק (
   .") מיקרובגלי

  צלייה בסיר

מומלץ מאד לכסות את הסיר בעת 
 ויישארהבשר יישאר עסיסי ו. הצלייה
התנור  .רוטבנוזלים להכנת המספיק 

 מאשר בעת צלייה על יישאר נקי יותר
  .מדף הרשת

  תבלו את הבשר והניחו אותו
הוסיפו מספר נתכי מרגרינה או .בסיר

  . מעט שמן או שומן לבישול
טר מים בעת צליית  לי1/8-הוסיפו כ

או עוף עם ) ג" ק3-2(נתח בשר גדול 
 .תכולת שומן גבוהה

 פעלו , בעת שימוש בשקיות צלייה
  .בהתאם להוראות היצרן

  צלייה על המדף 

הוסיפו מעט שומן או שמן לחלק העליון 
  .של בשר רזה מאד

אל תוסיפו יותר מדי נוזלים לתוך המגש 
בעת הצלייה מכיוון שהנוזלים עלולים 

.כב את תהליך ההשחמהלע
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  צלייה

   הצלייהלגבי טבלתהערות 

   הטמפרטורה

נמוכה יותר ה בטמפרטורה ובחר, ככלל
תשתמשו אם  .הניתנת בטבלת האפייה
 ישחיםבשר  ה,בטמפרטורות גבוהות יותר

  .כנדרשאבל לא יהיה מבושל , מבחוץ

, ג " ק3ששוקלים יותר מ לנתחי בשר 
 ו מזC100 - נמוכה בטמפרטורה בבחר

הצלייה .  הצלייהטבלתבהניתנת 
בטמפרטורה   זמן רב יותרתימשך

  .אחידה יותראך תהיה , נמוכה יותר

הגדירו , מדף הרשת צלייה על בעת
מהנדרשת  C200 -נמוכה בטמפרטורה 

  . בעת צלייה בכלי בישול

  חימום מראש
של התנור בעת נדרש חימום מראש 

  .ופילה  בשר סינטהצליית

   זמן הצלייה
זמן  הבריטית המסורתית לחישובהשיטה 

 דקות לכל 20 עד 15 הצלייה היא לאפשר
lבשרהבהתאם לסוג , ' גר450/ליברה ,

כדי להתאים את ,  דקות20 של בתוספת
זמן . זמן הצלייה להשגת תוצאות מיטביות

 באמצעותלהיקבע גם הצלייה יכול 
 מ"סהזמן ל עם] מ"ס[עובי הצלי  תלהכפ

  :הבשרבהתאם לסוג , ]מ"ס/ דקות [

   מ"ס/ דקות15-18. .............: בשר בקר

  מ"ס/ דקות12-15 .....: .כבש/ שר עגל 

  מ"ס/ דקות8-10........ :פילה / סינטה

זמן  בסיוםהבשר מבושל  אםהבדקו 
  .הצלייה הקצר ביותר המצוין בטבלה

   מפלסי גובה המדף

צלייה אוטומטית  / מאוורר פלוס  - 
:   

  .1 דף עם הבשר המפלס גובה

   /מאוורר פלוס + גלי מיקרו  -
  :צלייה אוטומטית + גלי מיקרו 

מדף ועליו המגש עם הבשר במפלס 
  .1גובה 

  עצות שימושיות

  השחמה
סיום  רק לקראת מתבצעת ההשחמה
את המכסה ירו הס. זמן הצלייה

 אם, המשוער זמן הצלייה מחציתב
  . יותרמוגברתהשחמה נדרשת 

  עמידהזמן 
 את הצלי הוציאו, ייהבסיום תוכנית הצל

 ברדיד אלומיניום עטפו אותו, מהתנור
 10 - לעמוד במשך כאותו  השאירוו

 את מיצי לפזר פעולה זו תסייע. דקות
  .אחיד לפני פריסת הבשרהבשר באופן 

  צליית עוף
סיום  דקות לפני 10 - כ,לגימור פריך
 במעט העופות  אתמרחוזמן הבישול 
  .מים מלוחים
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  צלייה

  טבלת צלייה

  דגים/בשר  /
 

]C0[1(2(    
]דקות[  

120–100 190–170  1ג " ק1 -כ, מובחרבקר נתח בשר 

 60–40 210–190  ג " ק1 - כ, סינטהנתח ילה בקר או פ

120–100 200–180  ג " ק1 -כ, ירך בשר צייד

 100–70 200–180  ג" ק1 -כ, אוכף בשר צייד

 75–65 180–160  ג " ק1 -כ, )4קציץ בשר

 100–80 190–170  ג " ק1 -כ, עגלבשר 

130–110 190–170  )2ג " ק1.5 -כ, שוק טלה

 80–60 190–170  ג" ק2 -כ, )3אוכף טלה

 65–55 190–170  ג" ק1 -כ, וףע

220–200 190–170  ג" ק4 -כ, עוף

 55–45 180–160  ג" ק1.5 -כ, שלם, דג

  . חומם מראשהזמנים הניתנים בטבלה מיועדים לתנור שלא, אלא אם מצוין אחרת

עדיף לבחור בטמפרטורה הנמוכה ולבדוק , טווח טמפרטורותמצוין אם , אופן כלליב
   .את המזון לאחר הזמן הקצר ביותר

 ,פים המדמפלסי גובה, גלי המיקרו הספק דרגת, הטמפרטורהתחום שימו לב ל
את גודל הבשר ו, בישולכלי הסוג את  יש גם לקחת בחשבון, כמו כן. וזמני הבישול

   .בישולהיטות ש
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  צלייה

   

/  

  
]W[  

 
]C0[    

]דקות[  
– – – 

– – – 

– – – 

– – – 

300  180 35-45 

150  180 70-80 

150  180 90-110 

– – – 

150  180 45-55 

150  160 120-150 

150  170 35-45 

  

   צלייה אוטומטית+  גלי מיקרו   /מאוורר פלוס+ גלי מיקרו  /  פלוס  מאוורר
  דרגת הספק גלי מיקרו בתוכניות משולבות /  זמן האפייה   / הטמפרטורה

  1השתמשו במפלס גובה , ככלל
   . מכוסהכלי צלוי ב)1

ת  מטמפרטורC200 -הנמוכה בכ טמפרטורה הגדירו,  צלייה על המדףבעת
  .הבישול בכלי מכוסה

   .המומלצת אל תבחר בטמפרטורה גבוהה מזו )2
  .כראוימבושל יה יה לא אך, ישחיםהבשר 

  . את המזוןואל תכס) 3
  .אך אל תשתמשו בחימום מהיר , חממו מראש את התנור )4
.  
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  גריל

סכנת כוויות .  
 דלת התנור, בעת השימוש בגריל
כשהדלת  .חייבת להיות סגורה

פתוחה האדים החמים הפורצים 
מחוץ לתנור אינם עוברים דרך 

ם הבקרי. מאוורר הקירור ומקוררים
  .יתחממו וקיימת סכנת שריפה

  

   פעולות

   גריל

 ,כים דקים כגוןנת של ה בגריללצליי
   . המבורגרים או קלייה, סטייקים

   גריל מאוורר

: למשלכמו ,  יותרעביםלצליית פריטים 
  .' וכו.עוףנתכי , רולדת בשר

והמאוורר גריל / העליון חימום הגוף 
  .מופעלים וכבים לסירוגין

  מגשים ומדפים

 על המדףלו צ.  

 הניחוו,  את המדף עם שמןהברישו 
   .המזון עליואת 

מזון לצלות בגריל בו זמנית עדיף 
הצלייה עבור זמן כך ש, זההבעובי 

  . במידה רבהלא יהיה שונהכל פריט 

  ערות לטבלת הצלייה בגרילה

   הטמפרטורה

  :  גריל -
טמפרטורת הגריל קבועה ולא ניתנת 

  .לשינוי

  : גריל מאוורר -
נמוכה ה בטמפרטורה ובחר, ככלל
 .הניתנת בטבלת הצלייה בגריליותר 
בטמפרטורות גבוהות תשתמשו אם 
אבל לא ,  מבחוץישחיםבשר  ה,יותר

  .כנדרשיהיה מבושל 

לצלות  בדרך כלל ישנתחי בשר דקים 
ואילו , C2200בטמפרטורה של 

יש לצלות  תכים עבים יותרנ
  .C180-2000של טמפרטורה ב
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  גריל

  ום מראשחימ

  במשךהגריל את מיד מראש חממו ת
  .דלת סגורה  דקות עם5 -כ

אל תגדירו פעולת גלי מיקרו בעת 
  .החימום מראש

   מפלסי גובה המדף

   :  גריל- 
 בהתאם 3 או 2השתמשו במפלס גובה 

  .  לעובי המזון

  : גריל מאוורר -
 בהתאם 1 או 1השתמשו במפלס גובה 

  .  לעובי המזון

   ילבגרצלייה זמן ה

 של דגים ים שטוח יש לצלות נתכים -
.  דקות לכל צד6-8 -במשך כובשר 

  זמן רב יותרנדרש יותר לנתכים עבים
מזון לצלות בגריל עדיף . לכל צד

כך שזמן , בו זמניתבעובי דומה 
יהיה זהה ככל לכל פריט  הצלייה
  .שניתן

-7 לנתכים עבים נדרש זמן תלייה של -
  . דקות9

ית רולדת בשר הוא  הזמן הנדרש לצלי-
  .מ קוטר" דקות לכל ס10 -כ

  ת מצב המזון המתבשלבדיק

, כדי לבדוק עד כמה הבשר מבושל
  .לחצו עליו עם כף

 הבשר מאפשר לכף םא:           נא
החלק , להילחץ בקלות

 עדיין הפנימי של הבשר
  .אדום

 התנגדות קיימתאם       : בינוני
החלק הפנימי של  ,מסוימת
  .רדרד והבשר

התנגדות קטנה קיימת אם : עשוי היטב
  .הבשר עשוי היטב, מאוד

הזמן  הבשר מבושל לאחר בדקו אם
  .המצוין בטבלת הגרילהקצר ביותר 

  עצה

תכים דקים של נפני השטח של  אם
, נא אך המרכז עדיין יםבשר מבושל

להמשך הצלייה השתמשו בטמפרטורה 
 מפלס גובהבהשתמשו או נמוכה יותר 
למזון להתבשל  אפשר כדי לנמוך יותר

   .ליבה שלול עד
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  הכנת המזון לצלייה בגריל

את  אל תמליחו. את הבשר סדרו
כדי למנוע לפני הצלייה הבשר 

    .מהמיצים להישאב החוצה

על  מעט שמן יפוהוסבמידת הצורך 
 בסוגים אל תשתמשו. בשר רזה

הישרף  להעלוליםאחרים של שומן 
  .עשןהיווצרות ולגרום ל

כדי לשפר את . בדרך רגילהם  דגינקו
 סחטו מעט מלח או הוסיפו, הטעם

  .על הדגממעט מיץ לימון 

   

   בגרילצלייה

 דקות 5 -במשך כ את הגריל חממו 
 .עם דלת סגורה

אל תגדירו פעולת גלי מיקרו בעת 
  .החימום מראש

 הניחו את המזון על המדף. 

  בחרו את פעולת הבישול הנדרשת
יל רק במצב גר(ואת הטמפרטורה 

  )מאוורר 

 שריפהת סכנ   
תנור מבודדות ל בכפפות והשתמש

 או להפיכתו, תנורל מזון הכנסתבעת 
ובעת התאמת  ,הוצאתו מהתנור
  .חםה בתנור ',גובה המדף וכו

  את המזון על המדף הניחו
 הממוקם במפלס הגובה המתאים

  ).עיינו בטבלת הגריל(

 את הדלתסגרו .  

 מחצית זמן את המזון בהפכו 
.הבישול
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  גריל

   בגרילטבלת צלייה

אל תבחרו או תפעילו פעולת .  דקות5 - כמשךב של הגריל בצעו חימום מוקדם
  .גלי מיקרו בזמן זה

  . המומלצת מודפסים באותיות מודגשותפעולההנתונים ל
   . שבטבלההזמן הקצר ביותרשהסתיים  את המזון לאחר בדקו

מפלסי ,  גלי המיקרו דרגות הספק, תחום הטמפרטורותקחו לתשומת לבכם את
  .גודל הבשר ואת הניסיון בבישול אלו לקחו בחשבון אתערכים . התזמוןהגובה ו

      
      מזון לצלייה

  )1]דקות[
 

]C0[ 
 

 )1]דקות[

           נתכים דקים

    אומצת בקר
    קבב

  שיפודי עוף
    שניצל

 )המבורגר(קציץ בשר 
  נקניקיות
  פילה דג

  פורלדג 
  טוסט
    גבינהכריך 

  עגבניות
  אפרסקים

  )2 3 או 2
2  
2  

  )2 3 או 2
  )2 3 או 2
  )2 3 או 2
  )2 3 או 2
  )2 3 או 2
  )2 3 או 2

2  
  )2 3 או 2

2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18-22  
-  
-  
-  

20-25  
15-20  
15-20  

-  
2-4  
5-9  

10-12  
4-8  

220  
220  
220  
220  
220  

-  
-  

220  
-  
-  

220  
220  

10-16  
15-20  
15-20  
14-18  
20-25  

-  
-  

20-25  
-  
-  

6-8  
7-10  

           נתחים עבים

  45-55  180-200  50-60  )3 2 או 1   )ג" ק1-כ( עוף שלם  

מ " סø10   בשר  רולדת
  )ג " ק1.5 - כ(  

2   80-100  180-200  80-100  

  זמן האפייה   / הטמפרטורה  / גריל מאוורר  /  גריל/  מפלסי גובה המדף 
  .ילהפכו את המזון במחצית זמן הגר )1
  .בחרו את מפלס הגובה בהתם לעובי המזון )2
  .   לגריל מאוורר2 במפלס גובה השתמש )3
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  ובאמצעות שימוש בגלי מיקר חימום ובישול, הפשרה

  :מתאים ל  /    פעולה  

W80  
,חמאה, למוצרי מזון עדינים כמו שמנת
 גבינות, קצפת משמנת וקצפת צמחית

    הפשרה

W150   שאר סוגי המזון   

W450  מזון לתינוקות וילדים  

W600  

W850  

 ארוחות מוכנות קפואות ;כל סוגי המזון
  ללא צורך בהשחמה

    חימום

W1000  משקאות  

W850   
  התחממות

W450  
 להמשך הבישול

  

W150  
 יחהלשמירת רת

  ;דברי מאפה
  .הכנת דייסות ופודינג מחלב

ארוחות מוכנות קפואות ללא צורך 
  .בהשחמה

בחרו בגלי מיקרו בשילוב עם מצבי פעולה אחרים אם תרצו לקצר את 
  .זמני הבישול ולקבל גימור שחום ופריך

  W300 +   
0C180- 160   

צרבו תחילה בטמפרטורה גבוהה 
ולאחר מכן המשיכו בטמפרטורה 

  .נמוכה יותר

  בישול

  W300+   
0C170  - 150  

ארוחות מוכנות שיש להשחים כמו 
  . מוקרמיםמאכלים, למשל

   צלייה אוטומטית+  גלי מיקרו   /מאוורר פלוס+ גלי מיקרו   / גלי מיקרו 
    הטמפרטורה

. בכמות ובטמפרטורה ההתחלתית, זמן הבישול הנדרש תלוי בגודל ובמרקם המזון
   .נדרש זמן חימום ארוך יותר ממזון בטמפרטורת החדר, למזון מקורר למשל

.נא עיינו בטבלה המתאימה
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  ובאמצעות שימוש בגלי מיקר חימום ובישול, פשרהה

  חימום ובישול, לפני הפשרה

  כולל מזון קפוא(הניחו את המזון (
, בכלי המתאים לשימוש בגלי מיקרו

 .וכסו אותו

  הניחו את המיכל במרכז מגש 
הזכוכית והכניסו אותו למפלס גובה 

1. 

 במצבי פעולה משולבים

השתמשו בכלי בישול הבטוחים 
 .ש בגלי מיקרולשימו

בדך כלל לא נדרש שימוש במכסה 
ולא חובה לכסות את המזון בעת 

מכיוון שהמזון לא  שימוש במצב 
  .ישחים

  הכניסו את מגש הזכוכית למפלס
 .הגובה השני מהתחתית

ארוחות מוכנות במגשי אלומיניום יש 
  .להניח ישירות במגש הזכוכית

החימום , בעת תהליך ההפשרה
 והבישול 

ו בחשו את המזון מספר סובבו א
בחשו את המזון מהצד החיצוני . פעמים

כלפי המרכז מכיוון שהמזון מתחמם 
  .מהר יותר מבחוץ

  החימום והבישול, לאחר ההפשרה
אפשרו למזון לעמוד בטמפרטורת 

החדר מספיק זמן כדי לאפשר 
לטמפרטורה להתפזר באחידות בכל 

  .חלקי המזון

במיוחד מזון ,  לאחר חימום מזון
, המיועד לתינוקות וילדים קטנים

, בחשו היטב או נערו את כלי הגשה
ובדקו את שהטמפרטורה אינה חמה 

בדקו פעם נוספת את . מדי ומסוכנת
  . המזון לאחר שהעמדתם אותו

  

 היזהרו בעת הוצאת כלים 
למרות שבדרך כלל חום לא . מהתנור

נוצר בכלי עצמו בעת שימוש בגלי 
חום ה, )פרט לכלי חרס(מיקרו 

המועבר מהמזון לכלי עלול לחמם 
  .  בצורה ניכרת את הכלי עצמו

  

וודאו תמיד שהמזון התבשל או 
  .התחמם כראוי

 /התחמםמספיק בכל מקרה שהמזון לא 
הכניסו אותו חזרה לתנור , התבשל
  .בשלו אותו זמן מה נוסף/וחממו

חשוב מאד לוודא שמזון הנוטה 
, דגים, להתקלקל בקלות כמו למשל

  .ובשר טחון יתבשלו היטבעופות 
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ובאמצעות שימוש בגלי מיקר חימום ובישול, הפשרה

  לחימום מזוןעצות 

  מומלץ לא לחמם מזון או
משקאות לתינוקות או ילדים קטנים 

כל החלטה לעשות . בתנור המיקרוגל
ויש , היא באחריות המשתמש, כן

  .לבצעה בזהירות רבה
מפוסטר או סטרילי יש  ,מזון מבושל

דקה עד ½ משך ם בעדינות בלחמ
ולטעום , W450 דקה בהספק של

אותו כדי לוודא שאינו חם מדי 
סוגי מזון אחרים . להגשה לתינוקות

יש לחמם , או משקאות מחוממים
לטמפרטורה גבוהה יותר ולאפשר 

להם להתקרר לטמפרטורה 
להכנת מוצרי . המתאימה למאכל

  .חלב יש לנהוג לפי הוראת היצרן
   

 תחממו מזון או נוזלים אל תבשלו או
. צנצנות או בקבוקים, בכלים אטומים

סירו ה, בבקבוקי האכלה לתינוקות
  . והפטמותתמיד את המכסים 

הלחץ הנוצר בתוך הבקבוק או הכלי 
האטום עלול לגרום להתפוצצות או 

  .לפגיעה גופנית
  

יש להכניס את , בעת חימום נוזלים
   .הרתיחה לתוך הכוס או הספלוט מ

יחה מסייע לפזר את החום מוט הרת
בצורה אחידה ומבטיח שבועות 

  .הרתיחה ייווצרו בזמן הנכון
  

באמצעות צים י בלעולם אל תרתיחו
אפילו ללא , שימוש בגלי מיקרו 

  .הביצים עלולות להתפוצץ. הקליפה

 מדריך לבישול 

כמו , מוצרי מזון עם עור או קליפה
תפוחי , נקניקים, עגבניות: למשל

 וחצילים יש לנקב פהאדמה עם קלי
 כדי למנוע לחתוך במספר מקומותאו 

  .הצטברות אדים והתבקעות
   

אין לבשל ולהרתיח , באופן דומה
גלי  באמצעות פעולתביצים קשות 

אפילו , העלולות להתבקע מיקרו 
  .אם הם הוצאו קודם לכן מהתנור

 בישול ביצים בתנור מיקרוגל , אולם
מותר רק עם הקליפה ובכלי מיוחד 

צים שניתן לרכוש יהמיועד לבישול ב
  . בחנויות לכלי בית

  

אולם , ניתן לבשל ביצים ללא הקליפה
כדי למנוע התפוצצות יש לנקב את 

קרום החלמון מספר פעמים לפני 
הלחץ הנוצר עלול ,  אחרת.הבישול

  . לגרום להתפוצצות חלמון הביצה
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  ובאמצעות שימוש בגלי מיקר חימום ובישול, הפשרה

  ערותה  שימוש

הפשרת כמות גדולה של 
,  מזון בפעם אחת למשל

  ג" ק2דג במשקל 

 1ניתן להשתמש במגש הזכוכית המוכנס למפלס גובה 
  .כדי להפשיר מזון

פרט לחימום , כסו תמיד את המזון שאתם מחממים  חימום מזון
  .דגים המצופים בפירורי לחם/בשר

  .סנההוסיפו מעט מים לירקות אשר נשמרו באח  בישול ירקות

ירקות . זמני בישול הירקות תלויים במרקם של הירקות
טריים מכילים יותר מים מאשר ירקות מאחסנה ובדרך 

  .כלל יתבשלו מהר יותר

תוכלו , וארוחות מוכנות קפואות, ארוחות מוכנות  בישול מזון מוכן קפוא
בו . או לבשל בהלית אחיד, להפשיר ולאחר מכן לחמם

  . גבי אריזות המזוןעיינו בהנחיות שעל. זמנית

  

  באמצעות שימוש בגלי מיקרו חימום ובישול, טבלאות להפשרה

  :לכל הטבלאות מתייחסותההערות הבאות 

. זמני הבישול וזמני העמידה, תו המומלצפעלו בהתאם לדרגות הספק גלי המיקרו -
הטמפרטורה ההתחלתית של  ואת כמותהאת המלצות אלו לוקחות בחשבון 

  .המזון

הממוצע שבתחום הבישול כללי הדרך הטובה ביותר היא להשתמש בזמן באופן  -
  .הזמן המופיע בטבלה

  .1 במפלס גובהעל מגש הזכוכית את המזון  הניחו -
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  ובאמצעות שימוש בגלי מיקר חימום ובישול, הפשרה

   מזוןתטבלת זמני הפשר

  
   זמן עמידה   W150  W80  כמות
  )1]דקות[  ]דקות[   ]דקות[   

          י חלבמוצר
  10 - 15  13 - 17  -  ליטר¼   שמנת
  5 - 10  8 - 10  -  ' גר250  חמאה

  10 - 15  6 -  8  -  ' גר250  פרוסות גבינה
  10 - 15  -  14 - 16  ליטר½   חלב

  10 - 15  -  10 - 12  ' גר250  גבינת שמנת
         לחם ,בצק, עוגות

  5 - 10  -  1 -  2 ' גר100'  חת1  עוגת ספוג 
  5 - 10  -  4 -  6  ' גר300  ספוגעוגת 

  10 - 15  -  6 -  8 ' גר300'  חת3  עוגת פירות
  5 - 10  -  5 - 7 ' גר300'  חת3  חמאהעוגת 

  5 - 10    1.5  - ' גר100'  חת1  עוגת קרם
  5 - 10  4 -  4.5  - ' גר300'  חת3  

  5 - 10  -  6 -  8  ' יח4 לחמנייה משמרים
          פירות
  5 - 10  -  7 -  8  ' גר250  פטל , תות
  5 - 10  -  8 -  9  ' גר250  דמדמניות/דםאו

  5 - 10  -  12 - 16  ' גר500  שזיפים
          בשר

  5 - 10  -  16 - 18  ' גר500  בשר טחון 
  10 - 15  -  34 - 36  ' גר1,000  עופות
          ירקות
  5 - 10  -  8 - 12  ' גר250  אפונה 

  10 - 15  -  8 - 12  ' גר250  אספרגוס
  10 - 15  -  13 - 18  ' גר500  שעועית

  10 - 15  -  15 - 20  ' גר500  כרוב אדום
  10 - 15  -  12 - 14  ' גר300  תרד

  זמן הפשרה   /גלי מיקרו 
 לחום להתפזר  כדי לאפשרבטמפרטורת החדרמספר דקות  אפשרו למזון לעמוד )1

  .בצורה אחידה יותר בתוך המזון
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  ובאמצעות שימוש בגלי מיקר חימום ובישול, הפשרה

    מזוןטבלת זמני חימום

  
  )2משקאות  זמן עמידה  W1000  W450  כמות
  )1]דקות[ ]דקות[ ]דקות[   

        ,קפה
  C60-650שתייה ' טמפ

  ספל 1
  -  -0:50 -101:  )' מל200(

        ,חלב
  C60-650שתייה ' טמפ

  ספל 1
  -  - )3 1-1:50  )' מל200(

  ספל 1  לרתיחההבאה  ,מים      
  -  -  1-1:50  )' מל125(

  1 )3 0:50-1  - לערך'  מל200  )חלב(ינוקות בקבוק לת
        ' פונטש,יין חם
  C60-650שתייה ' טמפ

   כוס1
  -  -0:50 -101:  )' מל200(

  
  )3מזון  זמן עמידה  W600  W450  כמות

  )1]דקות[ ]דקות[ ]דקות[   
  1  0:30-1  -' גר200'  צנצ1החדר' בטמפמזון תינוקות 
  2  -  3 -  5  ' גר200  קציצות בגריל
  2  -  3 -  4  ' גר200  פילה דג בגריל

  1  -  3 -  5  ' גר250  תוספות
  1  -  4 -  5  ' גר250  ירקות

  1  -  4 -  5  ' מל250  רוטב בשר
  1  -  4 -  5  ' מל250  תבשיל קדרה/מרק
  1  -  7 -  8  ' מל500  תבשיל קדרה/מרק

  זמן חימום   /גלי מיקרו 
  .אפשרו למזון לעמוד בטמפרטורת החדר )1

  .שר לחום להתפזר בצורה אחידה יותר בתוך המזוןבכך מתאפ
  .תוך הכליל הרתיחה מוטאת הכניסו  )2
  . C50הזמן מבוסס על טמפרטורה התחלתית משוערת  )3

  במקררניםמאוחסאינם מזון שבדרך כלל הטמפרטורה ההתחלתית של פריטי 
  . C200 היא

 של רטורהלטמפכל סוגי המזון את  חממו, רטבים עדיניםו פרט למזון לתינוקות
C70-750.    
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  ובאמצעות שימוש בגלי מיקר חימום ובישול, הפשרה

  בישול מזוןטבלת 

  
    זמן עמידה  W850     +      W450  כמות
  )1]דקות[  ]דקות[  ]דקות[   

            בשר
  2 - 3     10 - 12  בשר'  גר400 כדורי בשר ברוטב

  2 - 3  15+  16   בשר' גר750  תבשיל קדירה
           עופות

  2 - 3  12+  4 לערך'  גר800  עוף ברוטב חרדל
  2 - 3  12+  5 לערך'  גר900  עוף בקרי
  3 - 5  12+  10  ג לערך" ק1.6  עוף ריזוטו

           דגים
  2 - 3     8 - 10 לערך'  גר900  פילה ברוטב 

  3 - 5  12+  5  ג לערך" ק1.5  דג בקרי
           ירקות טריים

  2  6+  2  ' גר300  גזרים
  2  10+  6  ' גר500  יתכרוב
  2  10+  5  ' גר450  אפונה

  2  10+  5  ' גר500  )רצועות(פלפלים 
  2  8+  3  ' גר500  נבטים

  2  9+  3  ' גר300  כרוב ניצנים
  2  8+  5  ' גר500  אספרגוס 
  2  4+  4  ' גר300  ברוקולי
  2  8+  5  ' גר500  קרישה

  2  12+  4  ' גר500  שעועית ירוקה
           ירקות קפואים

  2  11+  5  ' גר450'ירקות מעור, פונהא
  2  7+  5  ' גר450  תרד

  2  6+  4  ' גר300  כרוב ניצנים
  2  6+  3  ' גר300  ברוקולי
  2  8+  4  ' גר450  קרישה
           קינוחים

 500(לפתן פירות 
מיץ פירות או ' מל

  )פירות'  גר500
  8 - 6   -  -  

  זמן בישול   /גלי מיקרו 

  . בטמפרטורת החדראפשרו למזון לעמוד) 1
  .תפזר בצורה אחידה יותר בתוך המזוןיחום הבכך 
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   ללא גלי מיקרוהפשרה

 כדי השתמשו בפעולת ההפשרה 
  .להפשיר בעדינות מזון קפוא

התנור , בעת בחירה בפעולה זו
משתמש רק במאוורר כדי למחזר אוויר 

  . בטמפרטורת החדר לתוך התנור

 סכנה מחיידקי סלמונלה!  
קיון יוחד להקפיד על נחשוב במי

אל .  עופותבעת הפשרתהמזון 
. תשתמשו נוזלים מהפשרת העופות
, שפכו נוזלים אלו ורחצו את הכלי

     .את הכיור ואת הידיים

   עצות מועילות

הוציאו את המזון הקפוא ,  ניתן  אם-
 והניחו אותו בתוך תבנית האריזהמ

  .אפייה או צלחת

הניחו אותם על , להפשרת עופות  -
המדף מעל התבנית לאיסוף השומנים 

כך , שתאסוף את נוזלי ההפשרה
שהבשר לא יהיה מונח בתוך נוזלי 

  .ההפשרה

 אין צורך להפשיר עוף ודגים ,   בשר-
  . לפני הבישוללחלוטין

יהיו השטח  פני חלקיתהפשרה ב
  . התבליניםתטי לקלרכיםמספיק 

 2 או 1השתמשו במפלס גובה 
  .בהתאם לסוג המזון

  

   ההפשרהזמני
הזמן הנדרש להפשרה תלוי בסוג 

   .ומשקל המזון

  משקל  המזון
  ]גרם[

   מןז
  ]דקות[

  90-120  ' גר800  עוף

  בשר  60-90 ' גר500

  90-120 ' גר1000

  30-50  ' גר500  נקניקיות

  60-90 ' גר1000  דגים

  30-40  ' גר300  תות שדה

  20-30  ' גר500 חמאהעוגת 

  30-40  ' גר500  לחם
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  אפייה עדינה

אידיאלית לאפייה והשחמה של תבשילים עם ציפוי  פעולת האפייה העדינה 
  .פריך

   מזון
]C0[  

   
  ]דקות[

  45-60  1  180  לזניה

  55-65  1  170 תפוחי אדמה מוקרמים

  55-65  1  170  ירקות אפויים

  40-50  1  170  מאפה פסטה

  זמן האפייה /  מפלסי גובה המדף   / הטמפרטורה 
  .טבלה מכילה רק מספר דוגמאותה

השתמשו בהגדרות הטמפרטורה והזמנים המיועדים למצב , למתכונים אחרים
.מאוורר פלוס 



 

 93

  ארוחות מוכנות / מזון קפוא

  עצות

  באגטים, פיצות, עוגות

על המונח אפייה נייר ל על יחוהנ  -
  .המדף

 בטמפרטורה הנמוכה ביותר ו השתמש-
  .היצרן אריזת המומלצת על 

  

קציצות או פריטים , יפס מוכן'צ
  דומים

על המונח  אפייה נייראותם על  הניחו  -
  .המגש

 בטמפרטורה הנמוכה ביותר ו השתמש-
  . היצרן אריזתהמומלצת על 

  .בישולהפעמים במהלך הפכו מספר  -

   

  שיטה

שבושל כראוי חשובה  מזוןאכילת 
  .לבריאות טובה

עד רק ' יפס וכו'צ, פיצות, עוגותאפו 
 יתר  אותםאל תבשלו.  זהוביםיויהש

  .על המידה

 מצב הפעולה  את ובחר
המופיעים מומלצת הוהטמפרטורה 

  . היצרןגבי אריזתעל 

 את התנורחממו .  

 תנור תוך ה בהניחו את המזון
 במפלס הגובההמחומם מראש 

  .אריזהה על גבי ץהמומל

  הזמן הקצר סיום בהמזון בדקו את
.אריזההביותר המומלץ על גבי 
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   ותחזוקהניקוי

סכנת כוויות.  
וודאו שגופי החימום של התנור 

  .כבויים והחלל הפנימי של התנור קר
  

סכנת פציעה .  
אל תשתמשו במכשירי ניקוי בקיטור 

האדים עשויים לחדור . לניקוי התנור
לתוך מערכות התנור ולבוא במגע 
  .עם רכיבי החשמל ולגרום לקצרים

  

את ,  התנורהחלל הפנימי של את ונק
הצד הפנימי של הדלת ואת אטם 

. ברגע שהתנור מתקררהדלת 
 עלולה להקשותמתנה ארוכה מדי ה

, את פעולת הניקוישלא לצורך 
. תבלתי אפשרילובמקרים מסוימים 
לכלוך כבד מאוד , בנסיבות מסוימות

  .תנוריכול גם לגרום נזק ל
  

 ואת  התנוראת דלתבקביעות  בדקו
כדי לוודא שלא דלת חותם אטם ה

  .ים סימני נזק כלשהםנרא

אל תשתמשו , מתגלה נזק כלשהואם 
בפעולת גלי מיקרו או בפעולה כלשהי 

עד , המשלבת אנרגיית גלי מיקרו
שטכנאי מורשה ומיומן משרות 

  .  אלקטרה יבדוק את התנור

   מתאימיםלאתכשירי ניקוי 

אל , למניעת נזק לתנור בעת הניקוי
  :תשתמשו

, בתכשירי ניקוי המכילים סודה -
  ,כלורחומצה או 

 םחומרי ניקוי המכילים חומריב -
 , לניקוי חזית התנור,הסרת אבניתל

תכשירי ניקוי המכילים חומרים  -
 ,ממסים

 ,חלד-בתכשירי ניקוי לפלדת אל -

 ,בתכשירי ניקוי למדיחי כלים -

 ,בתכשירי ניקוי לזכוכית -

 , ניקוי לכיריים קרמיותבתכשירי -

 או ,שוחקותו ותקש מברשותב -
, ברייט- סקטש ,משללכמו , ספוגים

בעבר מברשות או ספוגים אשר היה 
 ,בשימוש עם חומרי ניקוי שוחקים

 , במגרדות קרצוף חדות ממתכת -

בצמר פלדה או כריות קרצוף  -
 ,מתכתיות

 , במסירי כתמים -

 ,*בתרסיסי ניקוי לתנורים -

 *.חלד-כריות לוליניות מפלדת אל -

בתכשירים השתמש תוכלו ל, עם זאת*
ד מאוד ממשטחי  לכלוך כבלהסרת אלו

  .PerfectClean אמייל לניקוי קל
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  ניקוי ותחזוקה

לכלוך עלול להפוך לבלתי אפשרי 
  . אם לא יטופל , להסרה

קבוע משך שימוש בתנור ללא ניקוי ה
  .יגרום לקשיים בשמירת ניקיון התנור

הסירו את הלכלוך לאחר כל , לכן
 .שימוש

 אינם עמידים לשטיפההאביזרים 
 .מדיח כליםב

 ותעצ

 מיצים ותערובות ינתזמ הנגרםלכלוך   -
 רצוי להסיר ,של עוגות שנשפכו
נקטו בכל אמצעי . כשתנור עדיין חם

הזהירות וודאו שהתנור לא חם מדי 
  !כדי למנוע סכנת כוויה

 תוכלו ,הקל על פעולות הניקוי כדי ל-
להסיר את , לפרק את דלת התנור

אם  (FlexiClipמסילות ההחלקה 
 את הלוח האחורי רלהסי, )מותקיי

ולהוריד , הקטליטי או את דפנות הצד
גריל כדי /  העליון חימוםהאת גוף 

 .לוח התקרהלהסיר את 

  

 

 לכלוך רגיל

אל תשתמשו במטליות או ספוגים 
, הספוגים בכמות גדולה מדי של מים

ואל תאפשרו למים או נוזל אחר 
 . כלשהו לחדור לפתח כלשהו בתנור

  רגיל בעזרת לכלוךמיד עדיף להסיר 
 ותמיסת מים חמים ונוזל ספוג נקי

או באמצעות מטלית , לניקוי כלים
 .  פייבר-לחה מסיבי מיקרו

 שהסרתם  וודאו, לאחר הניקוי
 יחומרשאריות כל ביסודיות את 

הדבר חשוב . הניקוי עם מים נקיים
 ניקויבמיוחד בעת ניקוי משטחי 

שאריות חומרי .  PerfectCleanקל
פגוע בתכונות מניעת ניקוי עלולים ל

   .ההידבקות של משטחים אלו

  ויבשו  ונגב, שטיפההניקוי והלאחר
  . ויבשה רכההמשטחים במטליתאת 
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ניקוי ותחזוקה

  לכלוך עיקש 

מיצי פירות שגלשו עלולים לגרום 
לדהיית הצבע לאחר צלייה בתנור 
 ועלולים להופיע גם כתמים עמומים

גימור  על יעילות של ים משפיעשלא
 את להסיראל תנסו  .מיילאה

נקו את המשטחים לפי ! הכתמים
  .המפורטות להלן ההנחיות

 ת לכלוך עיקש עם תמיסהרטיבו 
ואפשרו לו , ניקוימים חמים ונוזל 

לפעול מספר דקות על האזור 
    .המלוכלך

  להשתמש בכרית לאחר מכן תוכלו
ספוג  בצד האחורי שלשהקרצוף 

שטיפת כלים כדי להסיר את ל
 .הלכלוך 

 ביסודיות עם שטפו, לאחר הניקוי 
    . עם מטלית רכהוויבש, מים נקיים

  

 

   

  לניקוי באמייל   מאודעיקשלכלוך
 ניתן לנקות PerfectCleanקל 

ניקוי תנורי תכשיר לבאמצעות 
Miele .על את התכשיר יש למרוח 

משטחים קרים בהתאם להוראות 
 .אריזה העל גבי ש

 רתים שלא מתוצתנורלניקוי תרסיס ב
Miele  תנור תוך ביש להשתמש רק

 - ואין להשאירו בתנור למעלה מקר 
 .  דקות10

  להשתמש בכרית לאחר מכן תוכלו
ספוג  בצד האחורי שלשהקרצוף 

שטיפת כלים כדי להסיר את ל
 .הלכלוך 

  את ביסודיות  הסירו, קויהנילאחר
 יםניקוי תנורהתכשיר לכל שאריות 

 מטלית רכהב וויבש, עם מים נקיים
.נקייהו
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  ניקוי ותחזוקה

  גריל/הנמכת גוף החימום העליון

אם התקרה הפנימית בתנור מלוכלכת 
ניתן להנמיך את גוף החימום של , מאוד

  .הגריל כדי להקל את הניקוי

  המתינו עד שגוף החימום של
הגריל יתקרר לפני שאתם מנמיכים 

  .כדי להימנע מכוויות, אותו

  

 גריללהנמכת גוף החימום של ה ,
 .עליכם לשחרר ולהסיר את האום

רב על גוף החימום אל תפעילו כוח 
אתם עלולים . אותוכדי להנמיך 
  .לשבור אותו

  

  הנמיכו בזהירות את גוף החימום.  

  נקו בקביעות את תקרת החלל
הפנימי של התנור בעזרת מטלית 

 .לחה או ספוגית לניקוי כלים

 הרימו אותו , לאחר ניקוי גוף החימום
הרכיבו  . חזרה למקומוינותבעד

וודאו . חזרה את האום והדקו אותה
שגוף החימום מאובטח היטב 

 .במקומו
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  מדריך לאיתור תקלות

ללא צורך לפנות למוקד בעיות קלות בקלות ניתן לתקן , שלהלןבעזרת המדריך 
ולתקן ,  למצוא את הסיבה לתקלהיסייע לכם שלהלןהמדריך  .שרות אלקטרה

אנא  ,יה עדיין לא נפתרהיהבע, הבדיקות שלהלן את תםבצעאם לאחר ש. אותה
 ).עיינו ברשימה בגב החוברת (התקשרו למוקד שרות אלקטרה

סכנת פציעה .  
טיפול ותיקונים במכשירים חשמליים בצעו אך ורק בעזרת , עבודות הרכבה
טיפול ותיקונים שלא בהתאם להוראות עלולים , עבודות הרכבה. טכנאי מוסמך

או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים /לא תחול על היצרן ו. נה למשתמשלהוות סכ
  .שייגרמו עקב טיפול בתנור על ידי מי שלא הוסמך לכך

  הגורם האפשרי והפתרון   הבעיה

ולכן כאשר התנור כבוי גם תצוגת , כבויהתצוגת השעון בצג   .הצג כהה
  . השעון כבויה

 בצגתצוגת השעון תופיע, מיד לאחר שהתנור מופעל  .
עליכם , אם תרצו שתצוגת השעון תופיע בקביעות בצג

להגדיר את בקרת התנור כך שתצוגת השעון תופיע 
  ").P 1 - הגדרות"עיינו בפרק (בקביעות בצג 

  .לא מגיע מתח חשמלי לתנור  

  של קו החשמל המזין את התנור בלוח הנתיך בדקו האם
פנו , אם הבעיה חוזרת על עצמה". ירד"החשמל הביתי 

עיינו ברשימה שבכריכה (למוקד שרות אלקטרה 
  ).האחורית של החוברת

לא מתחילה תוכנית 
  הבישול

  אנרגיית גלי מיקרועםבתוכנית אתם משתמשים אם , 
  . דלת התנור סגורה היטבוודאו ש

  הגדרתם את בישול בגלי מיקרוהאם בתוכנית בדקו 
  . גלי המיקרו וזמן פעולהדרגת הספק 

  הכנסתם את בגלי מיקרו שולבת האם בתוכנית מבדקו
  ואתזמן פעולת גלי המיקרו, לי המיקרוגעוצמת 

  .הטמפרטורה למצב פעולה מסורתי של התנור
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  מדריך לאיתור תקלות

  
  הגורם האפשרי והפתרון   הבעיה

 פעולת בישול נבחרה
אך תצוגת השעון 

  וחיווי הנעילה
  .מופיעים בצגעדיין 

  . מערכתהנעילת מופעלת 

 נעילת מערכת "עיינו בפרק(ת נעילת המערכת  אבטלו 
.("  

  .צגמופיע ב _MES. מצב הדגמהמופעל  .התנור אינו מתחמם
  .לא מתחמםהוא התנור אך ניתן להפעיל את 

 הגדרות  "עיינו בפרק( את מצב הדגמה בטלו - P 8.("  

נבחר מצב פעולה אך 
  .התנור אינו פועל

  .עצור הפסקת חשמל שגרמה לתהליך הנוכחי לאירעה

  צבאת בורר הפעולות למסובבו את התנורכבו ו .   
  .את תהליך הבישולילו מחדש התח

 עם בצג מופיע12:00 
המהבהב  משולש 

  . לחיווי תחתמ

  . שעות200 שנמשכה מעל חשמל אירעה הפסקת

 שימוש בפעם ה "עיינו בפרק (כוונו מחדש את השעון
  ").הראשונה

באופן   מופיע00:00
בו  ובצגבלתי צפוי 

 חיוויזמנית  מהבהב 
ייתכן ונשמע גם  .

  "ביפ"צליל 

פעולת  את מהרגיל שהפעיל הופעל במשך זמן ארוךהתנור 
  .הבטיחות לכיבוי אוטומטי

  צבאת בורר הפעולות למסובבו את התנורכבו ו .   
  .את תהליך הבישולילו מחדש התח

 F xxםקיימת בעיה שלא תוכלו לפתור בכוחות עצמכ  .צג מופיע ב.  

 עיינו ברשימה (ו למוקד שרות אלקטרה התקשר
    ).שבכריכה האחורית של החוברת
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  מדריך לאיתור תקלות

  
  הגורם האפשרי והפתרון   הבעיה

 תאם הדלת נפתח
ב שימוש בעת 

פעולת גלי מיקרו 
התנור מפסיק , 

את רעשי  להשמיע
  .הפעולה

 המאוורר ,בעת שימוש בהספק גלי מיקרו. זאת לא תקלה
  .בעת פתיחת הדלתיכבה 

 להישמע עשוירעש 
תהליך סיום לאחר 

  .בישולה

  .מאוורר הקירור מופעל

  . באופן אוטומטי לאחר זמן מההוא יכבה

 שימוש בכלים מ כתוצאה ניצוצות נוצרואם בדקו ה
גלי ב לשימוש כלים המתאימים "עיינו בפרק (מתכתיים

  ").מיקרו

  המצבאם זה .  אלומיניוםברדידבדוק אם המזון מכוסה ,
  .הסירו את רדיד האלומיניום

עשוי  בלתי רגיל רעש
כאשר להישמע 

מופעל בגלי התנור 
  .מיקרו

   . בתוך התנורבדקו האם מדף הרשת נמצא
בפעולת גלי  במגש הזכוכית בעת השימוש השתמשו תמיד

  .מיקרו

התנור כיבה את 
  .עצמו

 את עצמו באופן אוטומטי כדי לחסוך מכבההתנור 
 זמן מסוים בתוך כלשהי פעולה מתבצעתאם לא  , באנרגיה

  . תכנית בישולסיום או לאחר הפעלתולאחר 

 הפעילו שוב את התנור.  
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  מדריך לאיתור תקלות

  
  הגורם האפשרי והפתרון   הבעיה

בלת שונה מהטמפרטורה הניתנת בטבחרתם בטמפרטורה 
  . המתכונים

 רו את הטמפרטורה המופיעה במתכוןבח.  

לא  ועוגיותעוגות 
כראוי למרות אפויים 

שבחרתם בזמנים 
  . בטבלההנקובים

  .כמויות מרכיבי המזון שונות מאלו הניתנות במתכונים

  נוספו יותר נוזלים או ביצים . המתכון שונהבדקו האם
המחייבים זמן אפייה ארוך יותר בשל הוספת לחות 

  .לבצק

  .בחרתם בטמפרטורה או מפלסי גובה שגויים

 כאשר .  ההשחמהרמתתמיד קיימים הבדלים קטנים ב 
 האם בחרתם את בדקו,  אינה אחידהההשחמה

הטמפרטורה הנכונה והם השתמשתם במפלס הגובה 
  .הנכון

ההשחמה אינה 
  .אחידה

החומר או צבע תבנית האפייה לא מתאימים לפעולת 
  .התנור

תבניות אלו . לא מומלץ שימוש בתבניות אפייה בהירות
, מזון בצורה יעילהתוך הלחודר לא  שחוםאת ה מחזירות
  . או גרועהאחידהלא  ההשחמה  מכךוכתוצאה

 השתמשו בתבניות , להשגת תוצאות אפייה מיטביות
  .אפייה כהות
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  מדריך לאיתור תקלות

  
  הגורם האפשרי והפתרון   הבעיה

 לאחר תוכנית הבישול להפעיל מחדש את ודאו שזכרתםו 
  .גלי מיקרובישול באמצעות אנרגית ה תהליך הפסקת

 לא מספיק המזון
מחומם או לא מבושל 

בסיום זמן הבישול 
המוגדר בעת שימוש 

מיקרו  בפעולת גלי
.  

 גלי  הספק בחרתם זמן פעולה נכון לדרגת כי וודאו
בפעולת גלי שנבחרה בעת הבישול או החימום המיקרו 
  . מיקרו

  .זמן הבישול את מאריך, נמוך יותרהספק גלי מיקרו 

 מתקרר מהר המזון
מדי לאחר שחומם או 

התבשל במצב 
פעולת גלי מיקרו 

.  

  

גורמים למזון להתחיל להתחמם מהמעטפת  גלי המיקרו
  .מרכז המזוןחום זה נע לכיוון לאחר מכן . החיצונית

 ייתכן,  גבוהגלי מיקרובהספק תבשלו את המזון אם 
מזון עלול להיות חם מבחוץ ה. גיע למרכז המזוןיהחום לא ש

   .במרכז אך קר

מוכנות  ארוחות כמו,  מזון עם צפיפויות שונותבעת חימום
את החימום בדרגת הספק גלי  להתחיל מומלץ, במגשיות

    .ולבחור זמן חימום ארוך יותר, מיקרו נמוכה

 כביתתאורת התנור 
  .לאחר זמן קצר

הגדרת ( שניות 15 לאחר להיכבותתאורת התנור מוגדרת 
  ).ברירת מחדל

 עיינו בפרק (זו ברירת המחדל גדרתה לשנות כםבאפשרות
  ").P 7 -הגדרות "
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  מדריך לאיתור תקלות

  
  הגורם האפשרי והפתרון   הבעיה

תאורת התנור אינה 
  .פועלת

  

  

  
  

  

  

  

  

  .נורת התאורה מהלוגן להחליף אתיש צורך 

סכנת כוויות .  
  .וודאו שגופי החימום של התנור כבויים וקרים

 תנור מרשת החשמל את הונתק.  

כיסוי מזכוכית : נורת התאורה מורכב משני חלקיםכסוי 
  .ומבנה

אחזו היטב בכיסוי נורת התאורה בעת הסרתו כדי 
כסו את תחתית התנור ואת מפתח . למנוע את נפילתו

   .הדלת בדלת כדי להגן עליהם

  שחררו את הבורג מכיסוי נורת התאורה באמצעות
  . והסירו את הכיסוי20Tמברג טורקס 

 פעלואנא .  ההלוגן עם אצבעות חשופות בנורתואל תיגע 
  .הוראות היצרןל בהתאם

 את נורת ההלוגןואיהוצ .  

 יפו את הנורה השרופה בנורת הלוגן חדשההחל  
 G)9 מחבר Osram 66725 ,V230 ,W25מסוג  (

  .  לפחותC3000העמידה בטמפרטורה של 

 את והתקינו ,כיסוי הזכוכית בתוך המבנה הרכיבו את 
 ממוקם במבנה הבליטה כי וודא. נורת התאורהכיסוי 

 את הבריגוולאחר מכן , בתקרת התנורשכראוי בחריץ 
  . חזרה למקומובורג כיסוי התאורה

 החשמללרשת מחדש את התנור וחבר .  
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שירות לאחר המכירה

במקרה של תקלה שאין באפשרותכם 
 למוקדאנא התקשרו , פתוראתר ולל

עיינו ברשימה (אלקטרה שרות 
  .) החוברתת שלכריכה האחורישב

אנא מסרו את דגם , בעת הזמנת השרות
 ואת המספר המכשיר שברשותכם

  .הסידורי
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  חיבורי החשמל

 ישאת חיבור התנור לרשת החשמל 
טכנאי מורשה באמצעות לבצע 

בהתאם , ומיומן משרות אלקטרה
לכל תקני הבטיחות הרלוונטיים וחוק 

  .החשמל

לפני חיבור התנור לרשת החשמל וודאו 
נתוני מתח ההפעלה של התנור ש

תווית הנתונים אותה ניתן הנקובים ב
, לראות כאשר דלת התנור פתוחה

: תואמים למתח רשת החשמל בארץ
230V-50Hz.  

במקרה ששקע החשמל המזין את 
או שהתנור ,  בקלות נגישאינוהתנור 

מחובר לרשת החשמל באמצעות חיבור 
לניתוק רב קוטבי התקינו מפסק , קבוע

של התנור מרשת החשמל עם מוחלט 
מ " מ3של בין המגעים מרווח פתיחה 

  .לפחות

קו החשמל המזין את התנור חייב 
להיות מוארק בהארקה תקנית ומוגן 
  .במפסק פחת למניעת התחשמלות

מומלץ לחבר את , לבטיחות נוספת
התנור לרשת החשמל בקו המוגן 

בזרם ) מפסק פחת( זרם דלף מסרבמ
  .mA 30דלף של 

תית החשמל לחיבור התנור הכנת תש
לרשת החשמל תבוצע על ידי חשמלאי 

  .מוסמך לפני התקנת התנור

  

  

גידי - התנור מסופק עם כבל חשמל תלת
  .  מטר1.7באורל של 

  : להלן צבעי המוליכים של כבל החשמל

  הארקה  -    צהוב-ירוק
  אפס  -      כחול
  פזה  -      חום

  
אך ורק יש לחבר את התנור  :אזהרה
. הארקה תקנית במוארקהלשקע 



 

 106

  התקנה מובנית של התנור

  מידות התנור והפתח ביחידת המטבח

  .מ"כל המידות ניתנות במ

  מטבח גבוהההתקנה ביחידת 

  

  תנור עם חזית מזכוכית   *
תנור עם חזית ממתכת** 
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  התקנה מובנית של התנור

  בסיסהתקנה ביחידת 

ון גם את עליכם לקחת בחשב, אם אתם מתקינים את התנור מתחת לכיריים
  .הוראות ההתקנה של הכיריים

  

  

  תנור עם חזית מזכוכית   *
תנור עם חזית ממתכת** 
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  התקנה מובנית של התנור

  מידות קדמיות

  .מ"המידות ניתנות במ

  

A  H6100BM  :45מ" מ 
H6200BM  :42מ" מ  

B  2.2: תנורים עם חזית מזכוכית  
  1.2: תנורים עם חזית ממתכת
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התקנה 

מנוע סכנת התחשמלות כדי ל  ,
אל תפעילו את התנור עד שהוא 

  . יותקן היטב ביחידת המטבח

  חברו את כבל החשמל של התנור
במידה ולא כך  .לשקע נגיש בקלות

חברו את התנור לרשת , הדבר
החשמל באמצעות מפסק ניתוק רב 

מ " מ3קוטבי עם מרווח ניתוק של 
חיבורי "עיינו בפרק (בין המגעים 

  .")החשמל

 הריהוט את התנור ליחידת פודח ,
 . אותוויישרו

  

 בברגים והשתמשו את ופתח 
המצורפים כדי לאבטח את התנור 

 המטבחלקירות הצד של יחידת 
  .במסגרת התנורחורים הדרך 
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רשימות אישיות 
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רשימות אישיות
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  תחנות שירות לשירותכם

  1-700-50-4000' טל  מוקד שרות ראשי

  08-6346222' טל  אילת

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

    

  ,לקוחות נכבדים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים המצוינים בהוראות 
  .ומבלי שתחול עליה חבות כל שהיא עקב כך, ההפעלה ללא הודעה מוקדמת

  

   

  

  

03-9633030'  טל75143מיקוד , ראשון לציון, ת חדש.א, 3שמעון ישראלי ' רח


