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לקוחות נכבדים,
חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם תנור מיקרוגל זה מתוצרת חברת
 .אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ,כדי שתפיקו את מירב
ההנאה והתועלת מהמוצר ,תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר ,יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום
מגוריכם.
יש להציג את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות בכל פניה לקבלת שירות במסגרת האחריות .ללא
חשבונית רכישה ,אין תוקף לתעודת האחריות.

הוראות בטיחות וזהירות
קראו את כל הוראות ההפעלה לפני השימוש במיקרוגל.
 יש לוודא כי מתח החשמל הוא  230וולט.
 אין להשתמש במיקרוגל למטרות שאינן הכנת מזון כמו ייבוש בגדים ,נייר או למטרות חיטוי.
 יש להשתמש במיקרוגל רק לשימושים להם נועד והמפורטים בחוברת זו ,כל שימוש אחר אסור.
 אין להניח לילדים או לאנשים בלתי כשירים להשתמש במיקרוגל .יש למקם את המכשיר במקום שאינו נגיש
לילדים.
 יש להקפיד שמגש הזכוכית וציר ההינע שלו יהיו במקומם בעת הפעלת המכשיר.
 אין להשתמש בחלל המכשיר לאחסון חפצים כמו ניירת ,ספרי בישול וכו'.
 אין להשתמש במכשיר להכנת שימורים ביתיים .מכשירי מיקרוגל אינם מיועדים להכנת שימורים .מזון
שמשומר בצורה לא נכונה עלול להתקלקל ולהיות מסוכן לאכילה.
 אין להכניס חפצים לפתחי האוורור של המארז החיצוני.
 אין להסיר חלקים ממכשיר המיקרוגל כמו רגליות ,מצמדים ,ברגים וכו'.
 אין לבשל מזון ישירות על מגש הזכוכית .הניחו את המזון בתוך  /על כלי בישול מתאים לפני הכנסתו למכשיר.
 אין להשתמש במכשיר אם נגרם נזק לכבל או לתקע ,או כשהוא אינו פועל כשורה ,המכשיר נפגע  /נפל.
יש להעביר את המכשיר לתיקון בתחנות השירות המורשות בלבד.
 השתמשו בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת  . morphy richardsשימוש באביזרים שאינם מומלצים על-
ידי היבואן עלול לגרום לשריפה ,להתחשמלות או לפציעה.
 כל תיקון שיש לעשות במכשיר ייעשה אך ורק על-ידי תחנות שירות מורשית .תיקון לא מקצועי ,עלול לגרום
לפציעה ,יסיר את אחריות היבואן מהמוצר ויהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 אם פתיל הזינה ניזוק ,כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היבואן.
 יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל טיפול או ניקוי של המכשיר.
 הגובה המזערי של החלל הפנוי הדרוש מעל למשטח העליון של התנור הינו  6ס"מ.
 תנור המיקרוגל מיועד לשימוש במצב חופשי או בתוך ארון פתוח ואינו מיועד לשימוש במצב מובנה
 ניתן להניח את המכשיר בתוך ארון שמידותיו יאפשרו מרווח מזערי של  3ס"מ לפחות משני צדדיו של
המכשיר
 חובה להפעיל את המכשיר כשדלת הארון פתוחה.
 תנור המיקרוגל מיועד לחימום מזון ומשקה .יבוש מזון וחימום כריות ,נעלי בית ,ספוגים ,מטליות לחות וכדומה
עלול להיות כרוך בסכנת פגיעה ,הצתה או שריפה.
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הוראות בטיחות חשובות  -אזהרות
כדי להקטין את הסיכון לשריפה ,התחשמלות ,פגיעה בבני אדם או חשיפה לאנרגיית גלי מיקרו חזקה בעת
השימוש במכשיר ,הקפידו לפעול בהתאם לנהלי הבטיחות הבסיסים ,כולל הבאים:
 .1אזהרה :אין לחמם נוזלים ומזונות אחרים במכלים
סגורים שכן הם מועדים להתפוצצות.
 .2הסרה של כיסוי המגן מפני חשיפה לגלי מיקרו
מסוכנת עבור כל אדם מלבד אדם המוסמך לכך.
 .3אזהרה :אין להתיר לילדים להשתמש במיקרוגל
ללא השגחה אלא אם ניתנו להם הוראות
מתאימות המאפשרות להם להשתמש במיקרוגל
באופן בטוח ולהבין את הסכנות הכרוכות בשימוש
לא נכון.
 .4אזהרה :כאשר המכשיר מופעל במצב משולב ,אין
להתיר לילדים להשתמש בו אלא רק תחת
השגחת מבוגר עקב הטמפרטורות הגבוהות
הנוצרות )רק עבור סדרת הגריל(.
 .5השתמשו רק בכלים המתאימים לשימוש
במיקרוגל.
 .6יש לנקות תא התנור בקביעות ולהסיר שאריות
מזון.
 .7קראו ופעלו בהתאם להנחיות" :אמצעי זהירות
למניעת חשיפה לאנרגיית מיקרו גל ".
 .8בעת חימום מזון במכלי פלסטיק או נייר ,שמרו על
קשר עין עם המיקרוגל מחשש לאפשרות הצתה.
 .9אם נראה עשן מן המכשיר ,כבו או נתקו אותו
מזרם החשמל ,ושמרו על הדלת סגורה כדי
להחניק להבות אש.
 .10אל תבשלו מזון יתר על מידה.
 .11אל תשתמשו בחלל התנור לצורך אחסון מזון .אל
תאחסנו מזון כגון לחם ,עוגיות וכדומה בתוך
התנור.
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 .12הסירו קשרים וידיות מתכת ממכלי  /שקיות
פלסטיק וניר לפני הכנסתם לתנור.
 .13התקינו או הציבו תנור זה רק בהתאם להנחיות
ההתקנה המצורפות.
 .14אין לחמם ביצים בקליפתן וביצים מבושלות
שלמות בתנור מיקרוגל שכן הן עלולות להתפוצץ,
אפילו לאחר שהחימום במיקרוגל הסתיים.
 .15השתמשו במכשיר זה רק לשימושים להם נועד
בהתאם למתואר במדריך השימוש .אל תשתמשו
בכימיקלים או אדים במכשיר זה .תנור זה תוכנן
במיוחד לצורך חימום .הוא לא יועד לשימוש
מסחרי או במעבדה.
 .16אם כבל אספקת החשמל ניזוק ,יש לדאוג שיוחלף
על ידי היצרן ,סוכן השירות שלו או אדם בעל
הסמכה דומה כדי למנוע סיכונים.
 .17אל תשתמשו או תאחסנו מכשיר זה בחוץ.
 .18אל תשתמשו במכשיר זה ליד מים ,במרתף לח או
ליד בריכת שחייה.
 .19הטמפרטורה של חלקים נגישים עלולה להיות
גבוהה בעת שהמכשיר פועל .המשטחים עשויים
להתחמם בזמן השימוש .הרחיקו את כבל
החשמל ממשטחים חמים ואל תכסו את פתחי
האוורור של התנור.
 .20אל תאפשרו לכבל החשמל להשתלשל מעבר
לקצה השולחן או משטח העבודה.
 .21אי הקפדה על שמירת המכשיר במצב נקי עלולה
להוביל להתדרדרות פני השטח שתשפיע לרעה
על אורך חיי המוצר ואף ליצור מצבים מסוכנים.
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 .22יש לנער או לערבב תכולת בקבוקים וצנצנות של
מזון תינוקות ,ויש לבדוק את הטמפרטורה שלהם
לפני הצריכה ,כדי להימנע מכוויות.
 .23חימום משקאות במיקרוגל עלול לגרום להתפרצות
רתיחה מושהית ,לכן היו זהירים בעת הטיפול
במיכל.
 .24מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים
)כולל ילדים( עם יכולותיהם הפיזיות ,החושיות או
מנטליות מופחתת ,או העדר הניסיון והידע ,אלא
אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי
האדם לבטיחותם ,המונע מהם שימוש במכשיר
בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה ,וכן ילדים
צריכים להיות תחת השגחה ,כדי להבטיח שהם
לא משחקים עם מכשיר.
 .25אין להציב את המיקרוגל בתוך תא אלא אם כן
הוא נבחן בתוך תא.
 .26אין להפעיל את המכשיר בעזרת אמצעים חיצוניים
כגון טיימר חיצוני או מערכת שלט רחוק נפרדת.
 .27אזהרה :ודאו שהמכשיר מנותק מהחשמל לפני
החלפת הנורה כדי להימנע מאפשרות של
התחשמלות.

 .28חלקים נגישים עלולים להתחמם בעת השימוש
ויש להרחיק מן המכשיר ילדים קטנים .אין
להשתמש במכשיר ניקוי אדים.
 .29פני השטח של מדף האחסון עשוי להתחמם.
 .30אל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים או מקרצפי
מתכת כדי לנקות את דלת הזכוכית של התנור
שכן הם עלולים לשרוט את המשטח ,דבר העלול
להוביל להתנפצות הזכוכית.
 .31בעת השימוש המכשיר מתחמם .יש לשים לב
ולהימנע ממגע עם גופי חימום בתוך התנור.
 .32השתמשו רק במד טמפרטורה המומלץ עבור תנור
זה )עבור תנורים המצוידים במתקן לשימוש במד
טמפרטורה(.
 .33המשטח האחורי של המכשיר צריך להיות מוצב
כנגד הקיר.
 .34יש לפעול בזהירות ולא להזיז את הצלחת
המסתובבת כאשר מוציאים אוכל מהתנור
 .35אין לנקות את התנור עם מנקה אדים.
 .36הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן ,עלולה
לחשוף את המשתמש לסיכונים.

המשטח החיצוני עלול
להתחמם בזמן שימוש
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ניקוי ותחזוקה
 .1יש לכבות את המיקרוגל ולהוציא את התקע מהחשמל לפני הניקוי.
 .2יש לשמור על החלל הפנימי של המכשיר במצב נקי .יש לנקות עם מטלית לחה כאשר אוכל ניתז או כאשר
נוזלים נשפכים ונדבקים על דפנות המיקרוגל .אם המכשיר מלוכלך מאוד ,ניתן להשתמש בחומרי ניקוי
עדינים ,הימנעו משימוש בתרסיסים ובחומרי ניקוי קשים אחרים כיוון שהם עלולים להכתים ,לשרוט או לקלקל
את המשטח החיצוני של הדלת.
 .3יש לנקות את המשטחים החיצוניים של המכשיר באמצעות מטלית לחה כדי למנוע נזק מחלקים פנימיים של
המכשיר ,אין לאפשר חדירת מים לתוך פתחי האוורור של המכשיר.
 .4יש לנגב את הדלת ואת החלון משני הצדדים ואת משטחי האטימה של הדלת לעתים תכופות עם מטלית לחה
בכדי להסיר שאריות אוכל ונתזים .אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים.
 .5אין להרטיב את לוח הבקרה .נקו אותו באמצעות מטלית לחה רכה .במהלך ניקוי לוח הבקרה יש להשאיר את
דלת המיקרוגל פתוחה כדי למנוע הפעלה בטעות של המכשיר.
 .6אם מצטברים אדים בצדה הפנימי או החיצוני של הדלת ,יש לנגבם באמצעות מטלית רכה .האדים עלולים
להצטבר כאשר מחממים או מבשלים אוכל רווי נוזלים .תופעה זו אינה מעידה על תקלה כלשהי בפעולת
המכשיר.
 .7מדי פעם יש להוציא את מגש הזכוכית לשם ניקוי ושטיפה במי סבון חמים או במדיח כלים.
 .8יש לנקות את הטבעת המסתובבת ואת המשטח התחתון של המיקרוגל לעתים תכופות כדי למנוע רעשים.
יש לנגב את המשטח התחתון של המיקרוגל באמצעות תמיסת ניקוי עדינה .ניתן לנקות את הטבעת
המסתובבת בתמיסת מי סבון או במדיח כלים .כאשר מוציאים את הטבעת המסתובבת מתוך המיקרוגל
למטרת ניקוי ,הקפידו להחזיר אותה למקומה בצורה נכונה.
 .9כדי להעלים ריחות רעים מהמיקרוגל ,שפכו לתוך קערה עמוקה כוס מים עם לימון סחוט ,הכניסו את הקערה
לתוך המיקרוגל והפעילו אותו במשך  5דקות .נגבו את החלל הפנימי של המיקרוגל היטב ויבשו אותו
באמצעות מטלית רכה.
 .10כאשר קיים צורך להחליף את הנורה הפנימית של המיקרוגל ,פנו אל מעבדת שירות מוסמכת.
 .11אין להשליך מוצר זה לפח האשפה הביתי .יש להפטר ממנו באמצעות הרשות המוסמכת לכך מטעם הרשות
לאיכות הסביבה או הרשות המקומית באזור מגוריכם.

נא לא להשליך את המוצר בפסולת הביתית בתום חיי השימוש שלו .ניתן להשליך במרכז שירות או
בנקודות איסוף מתאימות הקיימות במדינה שלכם.
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הוראות בטיחות למניעת חשיפה לקרינת אנרגיית מיקרוגל

בעיות אשר יכולות להיגרם כתוצאה משימוש רגיל:

המכשיר מפריע לקליטת טלוויזיה

הקליטה יכול להשתבש כאשר משתמשים במכשיר .ההשפעה זהה
לבעיות קליטה עם מכשירי חשמל אחרים כמו מיקסר ,שואב אבק,
ומאוורר .המצב הוא נורמלי.

המנורה מעומעמת

כאשר המכשיר בעוצמה נמוכה האור של המכשיר יכול להיות
מעומעם .מצב זה נורמלי.

אדים על הדלת /יוצא אוויר חם
מהמכשיר

בעת בישול ,אדים יכולים לצאת מהמזון .רוב האדים ייעלמו באוורור,
אך יכול להיווצר מצב שבו יופיעו אדים על הדלת

המכשיר פועל ללא אוכל בפנים

חל איסור להפעיל את המכשיר ללא אוכל בפנים .זה מאוד מסוכן!

בעיה

סיבה אפשרית

פתרון

 (1התקע החשמלי לא מחובר
בצורה נאותה

נתקו את התקע מהשקע ,המתינו למשך
 10שניות וחברו בשנית.

 (2הכבל קרוע

יש להחליף את הכבל ע"י איש מקצוע
מוסמך

 (3בעיה בחיבור החשמלי

יש לנסות לחבר מכשירים אחרים לשקע
החשמל ולראות האם הם עובדים.

התנור לא מחמם

 (4הדלת לא סגורה היטב

יש לסגור את הדלת היטב

המכשיר עושה רעשים חזקים
בעת פעולה

 (5הרולר מלוכלך בתחתית
התנור.

פנה לחלק "שמירת המיקרוגל" על מנת
לנקות חלקים מלוכלכים.

התנור לא פועל
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.2
.3
.4

.5

אין לנסות להפעיל את המכשיר כשהדלת פתוחה ,הדבר עלול לגרום לחשיפה מזיקה לאנרגיית גלי מיקרו.
יש לבדוק שאין דבר החוצץ בין דלת המיקרוגל לאטמים כגון שאריות חומר ניקוי ,שאריות מזון וכדומה.
אין להפעיל מכשיר שניזוק.
כשהדלת סגורה יש לבדוק שלא נגרם נזק לחלקים הבאים:
 לדלת )בדקו שאינה מכופפת או מעוקמת(.
 לצירים ולבריחים )שבורים או משוחררים(.
 לאטמי הדלת ומשטחי האטימה.
כל תיקון או כוונון יבוצעו אך ורק על-ידי טכנאי שירות המוסמך לטפל במכשירי מיקרוגל.

הוראות הארקה
המכשיר חייב להיות מוארק .מכשיר זה מצויד בכבל חשמל מוארק ותקע מוארק.
חובה לחבר את המכשיר אל שקע חשמל מוארק ומותקן בצורה נכונה .במקרה של קצר חשמלי ,הכבל המוארק
מקטין את סכנת ההתחשמלות על-ידי פריקת המתח החשמלי .מומלץ לחבר את המיקרוגל למעגל חשמלי נפרד.
הפגיעה ממתח חשמלי גבוה מהווה סכנת מוות ועלולה לגרום להתלקחות ,התחשמלות ופגיעה ברכוש או
בנפש.חובה לחבר את המכשיר אל שקע חשמל מוארק ומותקן בצורה נכונה .במקרה של קצר חשמלי ,הכבל
המוארק מקטין את סכנת ההתחשמלות על-ידי פריקת המתח החשמלי .מומלץ לחבר את המיקרוגל למעגל
חשמלי נפרד .הפגיעה ממתח חשמלי גבוה מהווה סכנת מוות ועלולה לגרום להתלקחות ,התחשמלות ופגיעה
ברכוש או בנפש.

הערות:
 .1אם יש לכם שאלות על הוראות ההארקה והחשמל ,התייעצו עם חשמלאי מוסמך או פנו למעבדת שירות.
 .2גם היצרן וגם ספק המכשיר לא ישאו באחריות לנזקים ,לנפש או לרכוש אשר ייגרמו כתוצאה מחיבור לא נכון
של המכשיר לחשמל.

מניעת הפרעות לקליטת רדיו  /טלוויזיה
הפעלת המיקרוגל עלולה לגרום להפרעות ברדיו ,בטלוויזיה או לציוד דומה.
כאשר ישנן הפרעות ,ניתן להעלימן או להפחיתן על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:
 .1ניקוי הדלת ומשטחי האטימה של המיקרוגל.
 .2מיקום מחדש של אנטנת הרדיו או הטלוויזיה.
 .3מיקום המיקרוגל מחדש כך שהוא ישפיע פחות על הרדיו  /טלוויזיה.
 .4הרחקת המיקרוגל ככל הניתן מהרדיו  /טלוויזיה.
 .5חיבור המיקרוגל אל שקע חשמל אחר ,כך שהמיקרוגל והמכשיר החשמלי האחר יהיו מחוברים לקווי חשמל
נפרדים.
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עקרונות הבישול במיקרוגל
.1
.2
.3
.4
.5

יש לסדר את האוכל ,כך שהחלקים העבים שלו יהיו מופנים למעלה.
יש להשגיח על זמן הבישול .רצוי להתחיל בזמן בישול קצר ולהוסיף זמן ככל הנדרש .מזון אשר בושל יתר על
המידה עשוי להיחרך ואף להישרף.
יש לכסות את האוכל כאשר מחממים אותו .המכסים מונעים נזילה ועוזרים לשמור על אחידות האוכל.
יש להפוך את האוכל בזמן הבישול כדי להאיץ את מהירות הבישול של מאכלים כמו עוף והמבורגר .סוגי מזון
גדולים כמו צלי בקר יש להפוך לפחות פעם אחת במהלך הבישול.
יש להפוך מזון כמו כדורי בשר בתוך כלי הבישול לאחר מחצית מזמן הבישול ולהעבירו מלמטה למעלה,
וממרכז הצלחת החוצה.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

(1
(2
(3
(4

על מנת להגיע לכמות הדקות הרצויות )מקסימום  95דקות(.
סובבו את החוגה
לחצו על "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" על מנת לאשר את ההגדרות ,חיווי השעון יואר.
כאשר ייגמר זמן הבישול ,חיווי השעון יכבה .הזמזם יצפצף  5פעמים .אם השעון הוגדר )לפי שעון  ,(24על
הצג תופיע השעה הנוכחית.

הערה :הגדרת זמן הבישול )טיימר( ,שונה מכיוון השעון )כיוון השעה הרלוונטית(.

סוגי כלים והתאמתם
.1

.8

טיימר מטבח
)במצב זה השעון יספור לאחור ללא הפעלת המכשיר(:
לחצו על "שעון  /טיימר" פעמיים ,על הצג יופיע .00:00

הכלים האידיאליים לשימוש במיקרוגל הנם כלים שקופים המאפשרים מעבר של אנרגיית גלי המיקרו דרך
הכלי וחימום המזון.
גלי המיקרוגל אינם יכולים לחדור דרך מתכות ,כך שכלי מתכת או כלים המכילים עיטורי מתכת אינם ניתנים
לשימוש.
אין להשתמש במוצרים העשויים נייר ממוחזר בעת בישול באמצעות מיקרוגל מיקרוגל ,שכן הם עלולים
להכיל שבבי מתכת קטנים אשר יכולים לגרום לניצוצות ואף לשריפה בתוך המכשיר.
מומלץ להשתמש בכלים עגולים  /אובאליים ולא בכלים מרובעים  /מלבניים ,שכן המזון שבפינות הכלי נוטה
להתבשל בישול יתר.
אין להשתמש במחבתות מתכת או בכלים עם ידיות מתכת.
אין להשתמש בכלים עם עיטורי מתכת.
אין להשתמש בחוטי קשירה מתכתיים מצופים ,המשמשים לקשירת שקיות ניילון.
אין להשתמש בכלי מלמין .כלים אלו מכילים חומר הקולט אנרגיית מיקרו ,החימום עלול לסדוק את הכלי או
להשחירו וכן להאט את מהירות הבישול.
אין להשתמש בכלים מחומרים דליקים כגון עץ ,במבוק ,נצרים וכד'.
אין לבשל במכלים עם פתחים צרים כמו בקבוקי משקאות או בקבוקים אחרים כיוון שהם עלולים להתפוצץ
כשמחממים אותם במיקרוגל.
אין להשתמש במדחומים רגילים לבשר או לעוגות .יש מדחומים מיוחדים לבישול במיקרוגל בהם ניתן
להשתמש.
יש להשתמש בכלי בישול המיועדים למיקרוגל רק בהתאם להוראות יצרן הכלים.
אין לנסות לטגן בטיגון עמוק במכשיר זה.
המיקרוגל מחמם רק את הנוזל שבתוך הכלי ולא את הכלי עצמו .לכן ,גם אם הכלי אינו חם למגע כשמוציאים
אותו מהמיקרוגל ,בעת הסרת המכסה ,המזון או הנוזל שבתוכו ישחרר את אותה כמות אדים  /נתזים כמו
בעת בישול רגיל.
כשמחממים אוכל יש לשים כמות מתאימה לכלי ,כדי למנוע גלישת המזון.
אין לחמם נוזלים ו/או מזון במכלים סגורים ,הם עלולים להתפוצץ.
חובה להוציא את מגש האפייה בזמן הפעלת המכשיר בתוכנית מיקרוגל או משולב.

 .9בישול דו-שלבי:
ניתן לקבוע עד שני שלבים .לדוגמה ,השלב הראשון יכול להיות הפשרה .לאחר סיום ההפשרה ,ישמע צפצוף
ולאחר הצפצוף המיקרוגל ימשיך ישירות אל השלב הבא.
לדוגמא :אם אתם רוצים להפשיר את המזון למשך  5דקות ,ולאחר מכן לבשל את המזון ב 80% -עוצמה
במיקרוגל למשך  7דקות.
 (1לחצו פעמיים על "הפשרה לפי זמן" ועל הצג יופיע "."dEF2
(2
(3
(4
(5

סובבו את החוגה
על מנת להגדיר את זמן ההפשרה עד שיוצג על התצוגה .5:00
לחצו "מיקרוגל" פעם אחת ,מסך התצוגה יראה "."P100
לחצו "מיקרוגל" בשנית כדי לקבוע עוצמה של .80%
לחצו על "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" על מנת לאשר.

(6
(7

על מנת להגדיר את זמן הבישול במיקרוגל למשך  7דקות.
סובבו את החוגה
לחצו על "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" על מנת להתחיל את הבישול.

 .10תכונת בירור )(Inquiring
) (1במצב מיקרוגל ,גריל ובישול משולב ,לחצו "מיקרוגל" ,ההספק הנוכחי יוצג למשך  3שניות .לאחר  3שניות,
התנור יעבור חזרה למצבו הקודם.
) (2במצב בישול ,לחצו על "שעון  /טיימר" כדי לבדוק את השעה והזמן יוצג למשך שלוש שניות.

 .11נעילה בפני ילדים:
לנעילה :במצב המתנה ,לחצו על "עצור  /בטל" למשך  3שניות עד שישמע צפצוף ארוך שמעיד שנכנסתם למצב
נעילת ילדים וחיווי הנעילה יופיע על הצג אם השעה נקבעה ,אחרת ,על תצוגת הלד יוצג "
".
ביטול נעילה :לחצו על "עצור  /בטל" למשך  3שניות עד שיהיה צפצוף ארוך שמעיד שיצאתם ממצב נעילת ילדים.
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דוגמה :אם אתם רוצים להשתמש ב"תפריט אוטומטי" כדי לבשל דג במשקל  350גרם:.
(1
(2

עם כיוון השעון על מנת לבחור את מצב " "A-6שיופיע על הצג.
סובבו את החוגה
לחצו על "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" על מנת לאשר.

(3
(4

סובבו את החוגה
על מנת לבחור את המשקל  -עד שיוצג " "350על גבי התצוגה.
לחצו על "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" על מנת להתחיל לבשל .ראו טבלת בישול אוטומטי בעמוד הבא.

 .1הגדרת שעון:

טבלת בישול אוטומטי:
תפריט
A-1
פיצה
A-2
בשר
A-3
ירקות
A-4
פסטה
A-5
תפוחי אדמה
A-6
דגים
A-7
משקאות
A-8
פופקורן

משקל
 200גרם
 400גרם
 250גרם
 350גרם
 450גרם
 200גרם
 300גרם
 400גרם
 50גרם )עם  450מ"ל מים קרים(
 100גרם )עם  800מ"ל מים קרים(
 200גרם
 400גרם
 600גרם
 250גרם
 350גרם
 450גרם
 1כוס ) 120מ"ל(
 2כוסות ) 240מ"ל(
 3כוסות ) 360מ"ל(
 50גרם
 85גרם
 100גרם
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הוראות הפעלה:
בתנור מיקרוגל זה ,קיימת טכנולוגיה חדישה אשר מאפשרת לכם לבשל בצורה פשוטה ונוחה יותר.

תצוגה
200
400
250
350
450
200
300
400
50
100
200
400
600
250
350
450
1
2
3
50
85
100

כאשר המיקרוגל יופעל לראשונה ,יופיע על הצג " "0:00ויהיה צפצוף קצר.
 (1לחצו על "שעון  /טיימר" פעם אחת.
(2
(3

סובבו את החוגה
על מנת לכוון את השעה הרצויה )שעון  24נע בין (0-23
לחצו על "שעון  /טיימר" תצוגת הדקות תהבהב.

(4
(5

סובבו את החוגה
על מנת לכוון את הדקות )(0-59
לחצו על "שעון  /טיימר" על מנת לסיים את הגדרת השעה.

הערות:

 .1השעון לא יעבוד אם לא הוגדר בעת ההפעלה.
 .2במהלך כיוון השעון ,אם תלחצו "עצור  /בטל" ההגדרות לא תישמרנה,
והמצב יחזור אוטומטית לקדמותו.

 .2בישול במיקרוגל:
לחצו "מיקרוגל" ,ועל הצג יופיע " ."P100לחצו "מיקרוגל" בשנית על מנת לבחור את העוצמה הרצויה) .ניתן
לבחור בין ".("P10" ,"P30" ,'"P50" ,"P80" ,"P100
על מנת להגדיר את
לאחר מכן ,לחצו על "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" על מנת לאשר ,וסובבו את החוגה
זמן הבישול הרצוי) .זמן הבישול המקסימלי הינו  95דקות( .לחצו על "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" בשנית על
מנת להתחיל לבשל.
דוגמא לבישול במיקרוגל בעוצמה של  80%למשך  20דקות .תוכלו להפעיל את התנור כמוצג בשלבים הבאים.
 (1לחצו "מיקרוגל" ,ועל הצג יופיע "."P100
(2
(3

על מנת לבחור עוצמת מיקרוגל .80%
לחצו "מיקרוגל" בשנית או סובבו את החוגה
לחצו על "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" על מנת לאשר ,ועל הצג תופיע בחירת העוצמה אשר בחרתם " P
."80

(4
(5

על מנת להגדיר את זמן הבישול עד שיופיע על התצוגה "."20:00
סובבו את החוגה
לחצו על "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" על מנת להתחיל את הבישול.
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טבלת עוצמת הספק של המיקרוגל:
סדר לחצני מיקרוגל

תצוגה

הספק מיקרוגל

1
2
3
4
5

P100
P80
P50
P30
P10

100%
80%
50%
30%
10%

אפשרויות במצב משולב:
סדר
גריל
משולב 1
משולב 2

תצוגה

עוצמת מיקרוגל

עוצמת גריל

G
C-1
C-2

0%
55%
36%

100%
45%
64%

הערה :לאחר מחצית מזמן הבישול ,התנור מצפצף פעמיים .על מנת לתת למזון צליה טובה יותר ,יש להוציא את
המזון ,להפוך אותו ולהחזיר אל התנור ולאחר מכן לחצו שוב על לחצן "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" על מנת
להתחיל את הבישול בשנית.

 .3בישול מהיר:
(1
(2

במצב המתנה ,לחצו על "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" על מנת לבשל בעוצמה של  .100%כל לחיצה
נוספת על מקש זה תוסיף עוד  30שניות לבישול .זמן הבישול המקסימלי הינו  95דקות.
בזמן בישול במיקרוגל ,בגריל או במצב משולב ,כל לחיצה נוספת על "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" תוסיף
 30שניות לזמן הבישול.

נגד כיוון השעון כדי להגדיר את זמן הבישול בעוצמה של 100%
 (3במצב המתנה ,סובבו את החוגה
הספק מיקרוגל ,ואז לחצו על "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" כדי להתחיל בישול.
הערה :מצב זה לא עובד כאשר מגדירים את משקל המזון  /בעת הפשרה  /בזמן בישול אוטומטי.

 .5הפשרה לפי משקל:
(1

לחצו "הפשרה לפי משקל" פעם אחת ,על הצג יופיע "."dEF1

(2

על מנת לבחור את המשקל הרצוי "G" .מעיד על כמות הגרמים .המשקל אמור להיות
סובבו את החוגה
בין  100גרם ל  2000גרם.
לחצו על "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" על מנת להתחיל את ההפשרה.
המכשיר יקבע את זמן ההפשרה על פי המשקל שהזנתם.

(3

 .4בישול במיקרוגל משולב עם גריל:
 .6הפשרה לפי זמן:

לחצו על "גריל  /משולב" ,על לד התצוגה יופיע " "Gאו לחצו על "גריל  /משולב" מספר פעמים על מנת לבחור
את התכנית הרצויה )ניתן לבחור בין " .("C-2" ,"C-1" ,"Gלאחר מכן לחצו "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" על

(1

לחצו "הפשרה לפי זמן" פעם אחת ,על הצג יופיע ""dEF2

מנת לאשר וסובבו את החוגה
על מנת להגדיר את זמן הבישול הרצוי )זמן הבישול המקסימלי הינו  95דקות(
ולחצו "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" שוב על מנת להתחיל את הבישול.

(2
(3

סובבו את החוגה
על מנת לבחור את זמן ההפשרה הרצוי .זמן ההפשרה המקסימלי הינו  95דקות.
לחצו על "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" על מנת להתחיל את ההפשרה .בזמן ההפשרה העוצמה היא P30
ולא ניתנת לכוונון.

דוגמא :לבישול בגריל למשך  10דקות ,תוכלו להפעיל את התנור כמוצג בשלבים הבאים.
 (1לחצו על "גריל  /משולב" פעם אחת ועל הצג יופיע "."G
(2

(4
(5

(3

על מנת להגדיר מצב משולב 1

לחצו "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" פעם נוספת או סובבו את החוגה
).(combi 1
לחצו "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" על מנת לאשר את התכנות ,המסך יציג "."G

(1

על מנת לכוון את זמן הבישול עד שתצוגת התנור תראה "."10:00
סובבו את החוגה
לחצו "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" על מנת להפעיל.

(2

ימינה על מנת לבחור את המצב הרצוי " "A-1עד " "A-8יופיע על הצג ,משמעות
סובבו את החוגה
התצוגה היא בחירה בין פיצה ,תפוח אדמה ,בשר ,דג ,ירקות ,משקאות ,פסטה ,פופקורן.
לחצו על "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" על מנת לאשר.

(3
(4

סובבו את החוגה
על מנת לבחור את משקל ברירת המחדל כמופיע בטבלת התפריט.
לחצו על "הפעלה  30+ /שנית  /אישור" על מנת להתחיל לבשל.
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 .7תפריט אוטומטי:
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