מכשיר זה מתויג בהתאם להוראות האירופיות /19/2012
 EUבנושא פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (.)WEEE
על ידי הקפדה על השלכת מכשיר זה באופן המתאים
אתם תסייעו במניעת כל נזק אפשרי לסביבה ולבריאות
האנשים ,אשר עלול להיגרם במקרה שהמכשיר מושלך
באופן לא מתאים.

הוראות הפעלה
פלטת בישול אינדוקציה כפולה | דגם44744 :

הסמל על גבי המוצר מציין שלא ניתן להתייחס אליו כאל
פסולת ביתית רגילה .יש לקחת אותו לנקודת איסוף
המיחזור של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה.
מכשיר זה דורש פינוי פסולת ייחודית .למידע נוסף
אודות הטיפול ,השיקום והמיחזור של מוצר זה ,יש לפנות
למועצה המקומית שלכם ,לשירות פינוי הפסולת הביתית
שלכם ,או לחנות ממנה רכשתם את המוצר.

השלכה :אין להשליך מוצר זה לפסולת הרשות
המקומית הלא ממוינת .נדרש איסוף נפרד של אשפה
מסוג זה לקבלת טיפול מיוחד.

לקבלת מידע מפורט יותר אודות הטיפול ,השיקום
והמיחזור של מוצר זה ,יש לפנות למועצה המקומית
שלכם ,לשירות פינוי הפסולת הביתית שלכם ,או לחנות
ממנה רכשתם את המוצר.
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קונים חכם .ממחזרים ישן

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.

לקוחות נכבדים,
חברת שריג אלקטריק בע"מ מודה לכם על שרכשתם מכשיר חשמלי זה מתוצרת .Morphy Richards
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתוכלו להפיק את מירב ההנאה ממכשיר זה ,תוך הקפדה על
הוראות הבטיחות .במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר ,אנא פנו למעבדת השירות הקרובה
למקום מגוריכם.

הוראות זהירות ובטיחות
לפני השימוש במוצר ,קראו היטב את האזהרות הרשומות בחוברת ,המספקות מידע חשוב המסייע לשמירה על בטיחות
במהלך ההתקנה ,השימוש ותחזוקת המוצר .שמרו הוראות אלה במקום בטוח לשימוש עתידי.
הבטיחות שלכם חשובה לנו .יש לקרוא מידע זה לפני השימוש שלכם בכיריים.
• יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני ביצוע כל פעולה או תחזוקה במכשיר.
• חיבור למערכת חיווט הארקה טובה הינו חיוני חובה לעשות זאת.
• שינויים במערכת החיווט הביתית יש לבצע בעזרת חשמלאי מוסמך בלבד.
• אי מילוי המלצה זו עלול לגרום להתחשמלות או למוות.
• יש להיזהר – קצוות חדים
• שימוש בלתי זהיר עלול להוביל לפציעה או חתכים.
• יש לקרוא הוראות אלה בעיון לפני התקנת מכשיר זה או השימוש בו.
• אסור להניח על מכשיר זה ,בכל זמן שהוא ,חומר או מוצרים דליקים.
• יש להביא מידע זה לידיעת האדם האחראי להתקנת המכשיר משום שבכך תוכלו להפחית את עלויות ההתקנה שלכם.
• על מנת למנוע סכנה ,יש להתקין מכשיר זה על פי הוראות התקנה אלה.
• ההתקנה והחיבור להארקה של מכשיר זה תתבצע על ידי אדם בעל הסמכה מתאימה.
• יש לחבר מכשיר זה למעגל המשלב מתג בידוד המספק ניתוק מלא מאספקת החשמל.
• התקנה שגויה של המכשיר עלולה לבטל את התוקף של כל תביעות חבות או אחריות.
• מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות ,החושיות או מנטליות מופחתות ,או
העדר הניסיון והידע ,אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם .המונע מהם
שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה ,וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה ,כדי להבטיח ,שהם לא
משחקים עם המכשיר.
• אין לתת לילדים לשחק עם מכשיר זה .פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
• במידה וכבל החשמל ניזוק ,יש להחליפו על ידי היצרן ,סוכן השירות מטעמו או אנשים בעלי הסמכה מתאימה וזאת על
מנת למנוע סכנה.
• אזהרה :במידה והמשטח נסדק ,יש לכבות את המכשיר כדי למנוע את האפשרות של התחשמלות ,למשטחי כיריים
מזכוכית קרמית או חומרים דומים המגנים על חלקים.
• אין להניח חפצים עשויי מתכת ,כגון סכינים ,מזלגות ,כפות ומכסים על גבי משטח הכיריים משום שהם עלולים להתחמם.
• אין להשתמש במכשיר ניקוי בקיטור לניקוי הכיריים.
• המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
• אזהרה :סכנת שריפה :אין לאחסן פריטים על גבי משטחי הבישול.
• יש להשגיח על תהליך הבישול .תהליך בישול קצר צריך להתבצע תחת השגחה רציפה.
• אזהרה :בישול ללא השגחה על גבי כיריים שעליהן שומן או שמן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לשריפה .אסור לנסות
לכבות אש בעזרת מים ,אלא יש לכבות את המכשיר ואז לכסות את הלהבה ,למשל בעזרת מכסה או שמיכת אש.
• אין לבשל על כיריים שבורות או סדוקות .אם משטח הכיריים נשבר או נסדק ,יש לכבות את המכשיר מייד מאספקת
החשמל (מתג קיר) וליצור קשר עם טכנאי מוסמך.
• יש לנתק תקע מבית השקע לפני ביצוע כל פעולת ניקוי או תחזוקה.
• אי מילוי המלצה זו עלול לגרום להתחשמלות או למוות.
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תצוגת שגיאות ובדיקה
כיריים האינדוקציה מצוידים בפונקציה לאבחון עצמי .בעזרת בדיקה זו הטכנאי מסוגל לבדוק את התפקוד של מספר
רכיבים מבלי לפרק את הכיריים ממשטח העבודה.
פתרון בעיות
 .1קוד תקלה המתרחש במהלך שימוש הלקוח ופתרון
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קוד תקלה

בעיה

פתרון

E1

תקלה בחיישן טמפרטורת המשטח הקרמי  -מעגל פתוח.

E2

תקלה בחיישן טמפרטורת המשטח הקרמי  -קצר.

תקלה במכשיר .פנו למרכז
השירות של שריג.

E3

טמפרטורה גבוהה של חיישן המשטח הקרמי.

געו בכפתור ""ON / OFF
כדי להפעיל מחדש את
היחידה .המתינו עד
שהטמפרטורה של המשטח
הקרמי תחזור למצב רגיל.

E4

תקלה בחיישן הטמפרטורה של ( IGBTמעגל פתוח)

E5

תקלה בחיישן הטמפרטורה של ( IGBTקצר)

תקלה במכשיר .פנו למרכז
השירות של שריג.

E6

טמפרטורה גבוהה של .IGBT

תקלה במכשיר .פנו למרכז
השירות של שריג.

E7

מתח האספקה נמוך מהמתח המדורג.

E8

מתח האספקה גבוה מהמתח המדורג.

יש לבדוק אם אספקת
החשמל תקינה .הפעילו
כאשר אספקת החשמל
תקינה.

EB

תקלה בחיישן טמפרטורת המשטח הקרמי  -לא חוקי.

תקלה במכשיר .פנו למרכז
השירות של שריג.

• מכשיר זה עומד בתקני בטיחות אלקטרומגנטיים .אולם ,אנשים שיש להם קוצבי לב או שתלים חשמליים
אחרים (כגון משאבות אינסולין) חייבים להתייעץ עם רופא או יצרן השתלים שלהם לפני שהם עושים שימוש
במכשיר זה ,על מנת לוודא שהשתלים שלהם לא יושפעו מהשדה האלקטרו מגנטי .אי מילוי המלצה זו עלול
לגרום למוות.
• במהלך השימוש ,חלקים נגישים של מכשיר זה יהפכו לחמים ועלולים לגרום לכוויות.
• אין לאפשר לגוף שלם ,לבגדים שלכם ,או לכל פריט אחר שאינו כלי בישול מתאים לגעת בזכוכית האינדוקציה
עד שהמשטח מתקרר.
• יש להרחיק ילדים.
• ידיות הסירים עשויות להיות חמות למגע .וודאו כי ידיות הסיר או המחבת אינן מעל אזורי בישול אחרים
הפועלים .יש לשמור על הידיות מחוץ להישג ידם של ילדים .אי מילוי המלצה זו עלול לגרום לכוויות ולצריבות.
• אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בעת השימוש .גלישת חומרי בישול עלולה לגרום להיווצרות עשן
ולזליגת שומנים שעלולים להתלקח.
• אין להשתמש במכשיר שלכם כמשטח עבודה או אחסון.
• אין להשאיר חפצים או כלים על גבי המכשיר.
• אין להניח או להשאיר חפצים הניתנים למגנוט (למשל כרטיסי אשראי ,כרטיסי זיכרון) או מכשירים
אלקטרוניים (למשל מחשבים ,נגני  )MP3בקרבת המכשיר ,משום שהם עשויים להיות מושפעים מהשדה
האלקטרומגנטי שלו.
• אין להשתמש במכשיר שלכם למטרת חימום החדר.
• לאחר השימוש ,יש לכבות תמיד את אזורי הבישול ואת הכיריים כמתואר במדריך זה (כלומר ,באמצעות
בקרי המגע) .אין להסתמך על מאפיין זיהוי המחבת על מנת לכבות את אזורי הבישול כאשר אתם מסירים
את המחבתות.
• אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר או לשבת ,לעמוד או לטפס עליו.
• אין לאחסן פריטים המעניינים ילדים בארונות מעל המכשיר .ילדים המטפסים על הכיריים עלולים להיפצע
באופן קשה.
• אין להשאיר ילדים לבד או ללא השגחה באזור שבו נעשה שימוש במכשיר.
• ילדים או אנשים בעלי מוגבלות המגבילה את יכולתם להשתמש במכשיר צריכים לקבל הנחיות כיצד
להשתמש במכשיר מאדם אחראי ומיומן .האדם המדריך צריך להיות בטוח שהם מסוגלים להשתמש במכשיר
ללא סכנה לעצמם או לסביבה שלהם.
• אין לתקן או להחליף שום חלק מהמכשיר אלא אם כן ישנה המלצה מפורשת לכך במדריך .כל שירות אחר
צריך להיעשות על ידי טכנאי מוסמך.
• אין להניח או להפיל חפצים כבדים על גבי הכיריים שלכם.
• אסור לעמוד על הכיריים שלכם.
• אין להשתמש במחבתות עם קצוות משוננים ואין לגרור מחבתות על פני משטח זכוכית האינדוקציה משום
שאתם עלולים לשרוט את הזכוכית.
• אין להשתמש בכלי מירוק בכל חומר ניקוי שוחק אחר לניקוי הכיריים ,משום שהם עלולים לשרוט את זכוכית
האינדוקציה.
• מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים וביישומים דומים ,כגון - :אזורי צוותי מטבח בחנויות ,במשרדים
ובסביבות עבודה אחרות;  -חוות;  -על ידי לקוחות בבתי מלון ,מוטלים וסביבות מגורים אחרות;  -סביבות
לינה דוגמת .B&B
• אזהרה :המכשיר וחלקיו הנגישים מתחממים במהלך השימוש.
• יש להיזהר ולהימנע מנגיעה בגופי החימום.
• יש להרחיק ילדים מתחת לגיל  8אלא אם הם מצויים תחת השגחה רציפה.
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עצות
מבט על המכשיר
פלטת זכוכית

לוח בקרה

4

בקרי המגע אינם מגיבים.

הבקרים נעולים.

פתחו את הבקרים .עיינו בסעיף
"שימוש בכיריים אינדוקציה" לעיון
בהנחיות.

קשה לתפעל את בקרי המגע.

יכול להיות שיש שכבת מים דקה
מעל הבקרים ,או שייתכן ואתם
משתמשים בקצה האצבע שלכם
לגעת בבקרים.

וודאו שאזור בקרי המגע יבש
והשתמשו בכרית האצבע שלכם
כאשר אתם נוגעים בבקרים.

הזכוכית נשרטת.

כלי בישול עם קצוות גסים.
נעשה שימוש במוצרי ניקוי
שוחקים ובלתי מתאימים.

השתמשו בכלי בישול בעלי בסיס
שטוח וחלק .עיינו ב"-בחירת כלי
הבישול המתאים".
עיינו "טיפול ותחזוקה".

חלק מהמחבתות מרעישות.

ייתכן וזה נגרם בגלל מבנה כלי
הבישול שלכם (שכבות או מתכות
שונות עם רעד שונה).

זה תקין עם כלי בישול ואינו מעיד
על תקלה.

הכיריים משמיעות צליל זמזום
נמוך כאשר משתמשים בהגדרות
חום גבוה.

זה נגרם בשל טכנולוגיה או בישול
באינדוקציה.

זה תקין ,אבל הרעש אמור
להיחלש או להיעלם לחלוטין
כאשר תורידו את הגדרות החום.

רעש מאוורר הנובע מהכיריים
אינדוקציה.

מאוורר קירור המובנה בתוך
כיריים האינדוקציה שלכם התחיל
לפעול כדי למנוע מחימום יתר
של הרכיבים האלקטרוניים .הוא
עשוי להמשיך לפעול גם לאחר
שכיביתם את הכיריים.

זה תקין ואין צורך לבצע כל
פעולה .אין לכבות את מתג
ההפעלה של הכיריים שבקיר בזמן
שהמאוורר עדיין פועל.

המחבתות אינן מתחממות ומופיע
בתצוגה.

כיריים האינדוקציה לא מאתרים
את כלי הבישול משום שהוא אינו
מתאים לבישול אינדוקציה.

השתמשו בכלי בישול המתאים
לבישול אינדוקציה .עיינו בחלק
"בחירת כלי הבישול המתאים".

כיריים האינדוקציה לא מאתרים
את כלי הבישול משום שהוא
קטן מדיי לאזור הבישול או אינו
ממוקם במרכז אזור הבישול.

ממקמו את כלי הבישול במרכז
וודאו שהבסיס שלו תואם את
הגודל של אזור הבישול.

תקלה טכנית.

רשמו את אותיות וספרות
השגיאה ,כבו את מתג הכיריים
שבקיר וצרו קשר עם שירות
הלקוחות.

איזור חימום

איזור חימום

.1
.2
.3
.4
.5

לא ניתן להפעיל את הכיריים
אינדוקציה.

אין חשמל.

וודאו שהכיריים האינדוקציה
מחוברים לספק הכוח ושהוא
מופעל .בדקו האם יש הפסקת
חשמל בביתכם או באזור שלכם.
במידה ובדקתם הכל והבעיה
נמשכת ,יש להתקשר לשירות
הלקוחות.

מקסימום 2000W

מקסימום 1500W

1

בעיה

סיבות אפשריות

כיצד לפתור

2

3

הפעלה/כיבוי
בקרת עוצמה
העלאה/הורדה של טמפרטורה/עוצמה/זמן
טיימר
בקרת טמפרטורה

4

5

U
הכיריים אינדוקציה או אזור
הבישול נכבה מעצמו באופן בלתי
צפוי ,נשמע צליל וקוד שגיאה
מופיע (לרוב מתחלף עם ספרה
אחת או שתיים בתצוגת טיימר
הבישול).
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טיפול וניקיון
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הוראות הפעלה
חשוב!

מה?

איך?

לכלוך יומיומי על הזכוכית
(טביעות אצבעות ,סימנים,
כתמים שנשארו מאוכל או
שאריות ללא סוכר שנשפכו על
הזכוכית).

• כאשר הכיריים מנותקות
 .1נתקו את הכיריים מהחשמל.
מהחשמל ,לא יהיה שום 'משטח
 .2הניחו חומר ניקיון על הכיריים
חם' אך אזור הבישול עדיין יכול
כשהזכוכית עדיין חמימה (אבל
להיות חם! יש להיזהר.
לא חמה!)
 .3שטפו ונגבו עם מטלית נקייה או • מברשות מחוספסות ,חלק
מכריות ניקוי וחומרי ניקוי שוחקים
מגבת נייר.
עלולים לשרוט את הזכוכית .קראו
 .4חברו מחדש את החשמל
תמיד את התווית כדי לבדוק אם
לכיריים.
חומר ומכשיר הניקוי מתאימים.
• אסור להשאיר שאריות חומר
ניקוי על גבי הכיריים :הזכוכית
עלולה להיות מוכתמת.

שאריות שנזלו ,נמסו או שאריות
עם סוכר על גבי הזכוכית

הסירו אותם מיד עם סכין דקה או
סכין ,סכין או תער ,המתאימים
לכיריים אינדוקציה עשויי זכוכית,
אולם היזהרו ממשטחי אזור
הבישול החמים:
 .1נתקו את הכיריים מהחשמל.
 .2החזיקו את הלהב או את הכלי
בזווית של  30מעלות וגרדו את
הלכלוך לאזור קריר של הכיריים.
 .3נקו את הלכלוך בעזרת מטלית
או מגבת נייר.
 .4בצעו את השלבים  2עד  4עבור
'לכלוך יומיומי על הזכוכית' לעיל.

• הסירו כתמים שנותרו מהמסה
ואוכל עם סוכר במהירות רבה
ככל האפשר .אם משאירים אותם
להתקרר על גבי הזכוכית ,הם
עלולים להפוך לקשים להסרה
ואף לפגוע לצמיתות במשטח
הזכוכית.

שאריות שנשפכו על גבי בקרי
המגע

 .1נתקו את הכיריים מהחשמל.
 .2ספגו את הנזילה.
 .3נגבו את אזור בקרי המגע
בעזרת ספוג או מטלית נקייה.
 .4נגבו את האזור כך שיהיה יבש
לחלוטין בעזרת מגבת נייר.
 .5הפעילו מחדש את החשמל
לכיריים.

• הכיריים עשויים להשמיע צליל
צפצוף ולכבות את עצמן ,ובקרי
המגע עשויים שלא לפעול בזמן
שיש עליהם נוזל .הקפידו לנגב
את אזור בקרי המגע לפני
שתפעילו שוב את כיריים.

בישול אינדוקציה הוא טכנולוגית בישול בטוחה ,מתקדמת ,יעילה וחסכונית .הפעולה מתאפשרת על ידי
רטט אלקטרומגנטי המייצר חום ישירות לכלי הבישול ,ולא בעקיפין באמצעות חימום משטח הזכוכית.
הזכוכית הופכת לחמה רק משום שכלי הבישול בסופו של דבר מחמם אותה.

סיר עשוי מתכת
מעגל מגנטי
משטח זכוכית קרמית
סליל אינדוקציה
זרמי השראת חשמל

לפני השימוש הראשון
• יש לקרוא את המדריך ,תוך שימת לב מיוחדת לסעיף 'אזהרות בטיחות'.
• יש להסיר כל סרט מגן שעשוי להיות עדיין על גבי כירות האינדוקציה שלכם.

מפרט טכני
דגם

44744

אזורי בישול

 2אזורים

מתח

50/60Hz ~240V-220

הספק מקסימלי

3500W

מידות מוצר (מ"מ)

65 X 360 X 565

*המשקל והמידות משוערים .משום שאנו שואפים כל הזמן לשפר את המוצרים שלנו ,אנו עשויים
לשנות מפרטים ועיצובים ללא מתן הודעה מוקדמת.
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תפעול המוצר
בקרי מגע
•
•
•
•

הבקרים מגיבים למגע ,כך שאין צורך להפעיל לחץ.
השתמשו בכרית האצבע שלכם ולא בקצה האצבע.
בכל פעם שמאותר מגע תוכלו לשמוע צליל צפצוף.
וודאו שהבקרים תמיד נקיים ,יבשים וכי אין חפץ (למשל כלי מטבח או מטלית) המכסה אותם.
אפילו שכבת מים דקה עשויה להקשות על הבקרים לפעול.

הגדרות חימום
ההגדרות שלהלן הן הנחיות בלבד .ההגדרה המדויקת תלויה במספר גורמים ,כולל כלי הבישול בו אתם משתמשים
והכמות שאתם מכינים .התנסו בכיריים האינדוקציה כדי למצוא את ההגדרות המתאימות לכם ביותר.
הגדרות חום

התאמה

400W-200W

• חימום עדין לכמויות קטנות של אוכל
• המסת שוקולד ,חמאה ,ואוכל שנשרף בקלות
ובמהירות
• רתיחה עדינה
• חימום איטי

בחירת כלי הבישול המתאים

600W

השתמשו רק בכלי בישול עם בסיס המתאים לבישול אינדוקציה .חפשו את סמל האינדוקציה על
גבי האריזה או בתחתית הכלי
* תוכלו לבדוק אם כלי הבישול שלכם מתאים על ידי ביצוע בדיקת מגנט .הזיזו מגנט לכיוון בסיס הכלי,
במידה והוא נמשך ,הכלי מתאים לבישול אינדוקציה.

• חימום מחדש
• רתיחה מהירה
• בישול אורז

800W-600

• פנקייקים

1200W-1000

• הקפצה
• בישול פסטה

2000W-1400

• הקפצה בטיגון
• צריבה
• הרתחת מרק
• מים רותחים

• אם אין לכם מגנט:
 .1שימו מעט מים בכלי שתרצו לבדוק.
 .2אם הסימן לא מהבהב בתצוגה והמים מתחממים ,הכלי מתאים.
• כלי בישול העשויים מהחומרים הבאים אינם מתאימים :נירוסטה טהורה,
אלומיניום או נחושת ללא בסיס מגנטי ,זכוכית ,עץ ,חרסינה ,קרמיקה וכלי חרס.
אין להשתמש בכלי בישול עם תחתיות גסות ומשוננות או בכלי בישול קעורים.

וודאו שבסיס הכלי שלכם חלק ,הוא מונח באופן ישר ושטוח על הזכוכית וגודלו זהה לגודל אזור הבישול.
השתמשו במחבתות וסירים בעלי קוטר בגודל הגרפיקה של האזור שנבחר .השימוש בסיר מעט רחב יותר יהיה
היעיל ביותר .במידה ואתם משתמשים בסיר קטן יותר היעילות עשויה להיות פחותה מהמצופה .סיר או מחבת
שהבסיס שלהם קטן מ 140 -מ"מ עלולים שלא להיות מזוהים על ידי הכיריים .יש תמיד להניח את הכלי במרכז
אזור הבישול.
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הנחיות בישול
היזהרו כאשר אתם מטגנים משום ששמן ושומן מתחממים מהר מאוד .בטמפרטורות גבוהות במיוחד השמן
והשומן מתלקחים מאליהם ויש בכך סכנת שריפה חמורה.

תמיד הרימו את כלי הבישול מעל לכיריים האינדוקציה – אין להחליק מכיוון שהם עשויים לשרוט את הזכוכית.

עצות בישול
כאשר האוכל מגיע לרתיחה ,הקטינו את הגדרות הטמפרטורה.
•
שימוש במכסה יפחית את משך הבישול ויחסוך אנרגיה על ידי שמירה על החום.
•
מזערו את כמות הנוזלים או השומן כדי להפחית את משך הבישול.
•
התחילו בבישול בהגדרות טמפרטורה גבוהות והקטינו את ההגדרות לאחר שהאוכל התחמם כראוי.
•
בישול על אש קטנה ,הכנת אורז
בישול על אש קטנה מתרחש מתחת לנקודת הרתיחה ,בסביבות  85מעלות צלזיוס ,כאשר הבועות פשוט
•
עולות מדי פעם בפני השטח של נוזל הבישול .זהו המפתח למרקים טעימים ולתבשילים רכים משום שהטעמים
מתפתחים מבלי לבשל את האוכל יתר על המידה .כדאי לבשל גם רטבים כבדים על בסיס ביצה וקמח מתחת
לטמפרטורת הרתיחה.
ישנן משימות מסוימות ,כולל בישול אורז בשיטת ספיגה ,העשויות לדרוש הגדרה גבוהה מההגדרה הנמוכה
•
ביותר כדי להבטיח שהאוכל יתבשל כראוי במסגרת הזמן המומלץ.
צריבת סטייק
להכנת סטייקים טעימים ועסיסיים:
 .1הניחו את הבשר בטמפרטורת החדר כ 20-דקות לפני הבישול.
 .2חממו מחבת בעלת בסיס כבד.
 .3הברישו את שני צידי הסטייק בשמן .הזליפו כמות קטנה של שמן למחבת החמה ואז הניחו את הבשר על
המחבת החמה.
 .4הפכו את הסטייק פעם אחת במהלך הבישול .זמן הבישול המדויק תלוי בעובי הסטייק ובמידת העשייה שאתם
רוצים .הזמנים עשויים להשתנות בין  8 - 2דקות לכל צד .לחצו על הסטייק כדי לאמוד את מידת העשייה שלו -
ככל שהוא מרגיש מוצק יותר כך הוא יותר עשוי.
 .5השאירו את הסטייק לנוח על צלחת חמה למשך כמה דקות כדי לאפשר לו הירגעות כך שיהיה רך בזמן
ההגשה.
להקפצה
להכנת סטייקים טעימים ועסיסיים:
 .1בחרו בווק או מחבת גדולה שיהיו עם בסיס שטוח המתאים לבישול אינדוקציה.
 .2הכינו את כל המרכיבים והציוד .הקפצה צריכה להיות מהירה .אם אתם מכינים כמויות גדולות ,הכינו את האוכל
במספר מנות קצרות יותר.
 .3חממו את כלי הבישול למשך זמן קצר והוסיפו שתי כפות שמן.
 .4ראשית יש להכין את הבשר ,להניח אותו בצד ולשמור עליו חם.
 .5ערבבו את הירקות .כשהם חמים אך עדיין פריכים ,הנמיכו את אזור הבישול להגדרות חום נמוכות יותר ,החזירו
את הבשר לכלי הבישול והוסיפו את הרוטב שלכם.
 .6ערבבו את החומרים בעדינות כדי לוודא שהם מחוממים.
 .7הגישו מייד.

אופן השימוש
תחילת הבישול
הניחו את המחבת או הסיר המתאימים על גבי אזור הבישול בו
אתם רוצים להשתמש.
• וודאו שתחתית הסיר או המחבת ומשטח אזור הבישול
נקיים ויבשים.

געו בבקר  ON / OFFלמשך כשתי שניות .לאחר ההפעלה ,יישמע
צליל צפצוף פעם אחת ,נורית חיווי ההפעלה תהבהב ,מה שמציין
שכיריים האינדוקציה נכנסו למצב המתנה (אם אין פעולה כלשהי
במשך  60שניות ,לאחר מכן הם יעברו למצב כיבוי).

געו בבקר ההפעלה ,ברירת המחדל  -עוצמת חימום  1200Wתוצג
והמכשיר יתחיל לחמם.

הגדירו את העוצמה על ידי נגיעה בבקרים “ ”-או “.”+
• תוכלו לשנות את הגדרות החימום בכל שלב במהלך הבישול.

איתור כלים קטנים
כאשר כלי בישול בגודל לא מתאים או שאינו מגנטי (למשל אלומיניום) ,או פריט קטן אחר (למשל סכין ,מזלג ,מפתח),
נותרו על גבי הכיריים ,הכיריים עוברות באופן אוטומטי למצב המתנה תוך דקה אחת .המאוורר ימשיך לקרר את
הכיריים למשך דקה נוספת.
10
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אם נשמע צפצוף לאחר הגדרות החימום
המשמעות היא:
לא הנחתם מחבת או סיר על אזור הבישול הנכון או,
•
כלי הבישול בו אתם משתמשים אינו מתאים לבישול אינדוקציה או,
•
כלי הבישול קטן מדיי או שאינו ממוקם במרכז אזור הבישול.
•
פעולת החימום אינה מתרחשת אלא אם כן יש כלי בישול מתאים הממוקם על אזור הבישול.
התצוגה תיכבה באופן אוטומטי לאחר דקה אחת אם לא יונח עליה כלי בישול מתאים.

בקרת טיימר
•
•

תוכלו להגדיר אותו לכיבוי אזור בישול אחד או יותר לאחר סיום הזמן שהוגדר.
ניתן להגדיר את הטיימר עד  3שעות.

הגדרת הטיימר לכיבוי אזור בישול אחד בלבד
געו בבקר הטיימר של אזור הבישול המתאים
שעבורו אתם רוצים להגדיר את הטיימר.

סיום הבישול
כבו את כל הכיריים על ידי מגע בבקר ההפעלה (.)ON/OFF
המאוורר הפנימי ימשיך לעבוד לאחר הכיבוי למשך דקה אחת.

הגדירו את משך הזמן :
געו בלחצני " "-או " "+של הבקר ,הטיימר כל פעם
יקטן או יגדל בדקה אחת.
געו והחזיקו את לחצני " "-או " "+של הבקר ,הטיימר
כל פעם יקטן או יגדל ב 10 -דקות.

היזהרו ממשטחים חמים
בצג יופיע " "Hאם אזור החימום חם מכדי לגעת.
הסימן יתחלף ל־" "Lכאשר המשטח התקרר והגיע
לטמפרטורה בטוחה.

לביטול ,געו והחזיקו את בקר הטיימר למשך כשתי
שניות או געו בלחצן " "-עד " ,"0:00הטיימר יבוטל.

נעילת הבקרים
•
•

ניתן לנעול את הבקרים למניעת שימוש לא מכוון (למשל ילדים המפעילים בטעות את אזורי הבישול).
כאשר הבקרים נעולים ,כל הבקרים ,למעט בקרת ההפעלה והכיבוי ( )ON/OFFמושבתים.

אזור בישול אחר ימשיך לפעול אם הופעל קודם לכן.

על מנת לנעול את הבקרים:
געו בבקר הנעילה

מחוון הטיימר יציג ""LOC

בקרת טמפרטורה

ניתן להגדיר את טמפרטורת הבישול בין  220 - 60מעלות צלזיוס.

על מנת לפתוח את הבקרים:
געו והחזיקו בבקר הנעילה

געו בבקר הטמפרטורה של אזור הבישול המתאים
שעבורו תרצו להגדיר את הטמפרטורה.
ברירת המחדל  160°תופיע על הצג

למשך שתי שניות

כאשר הכיריים במצב נעילה ,כל הבקרים מושבתים למעט הכיבוי וההפעלה
במקרה חירום
את הכיריים בעזרת בקר ההפעלה והכיבוי
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כאשר הזמן הוגדר ,מייד תתחיל הספירה לאחור.
התצוגה תציג את הזמן שנותר.
כשמשך זמן הבישול יפוג ,אזור הבישול המתאים
יכבה באופן אוטומטי.

תוכלו תמיד להפעיל

געו בלחצנים " "-או " "+כדי לשלוט בטמפרטורת
הבישול הרצויה.
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