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  הוראות הפעלה





  
  
  

  !לקוחות נכבדים
   

  .המטבח הדיגיטליאנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת 
  

- המיובאים על  החדישים והיוקרתיים מתוצרת המיקרוגלבתנורי 
מיושמות הטכנולוגיות החדישות , המטבח הדיגיטליידי חברת 

בטיחות מושלמת ,  ביצועים מעוליםוגיות אלו מאפשרותטכנול .ביותר
  .ונוחות מרבית בשימוש

  
רואה בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדת , המטבח הדיגיטליחברת 

  . ביותרההללא הרף לשמירה על רמת איכות גבו
  

נא קראו את ההוראות בעיון רב טרם התקנת התנור ואנו משוכנעים 
  .שבעי רצון מביצועיו ואמינותוכי תפיקו הנאה מושלמת וכי תהיו 

  
  . התנורפעלתמספקת מידע מדויק באשר לה, חוברת זו

  
  
  

  באיחולי הנאה והצלחה                                                  
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  .את אחד ממוצרנואנו מודים לכם על החלטתכם לרכוש 
אף . המוצר שלכם מיוצר בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של קלות בשימוש

 את להכיר מקרובכדי זו אנא הקציבו מזמנכם וקראו חוברת הפעלה , על פי כן
  . מהמכשיר החדש שלכםלהשיג את מיטב הביצועיםכדי תכונות המכשיר ו

  .אנא עקבו אחר הוראות הבטיחות

  שינויים
רטוטים והנתונים תואמים לתקנים הטכניים של המוצר בעת שחוברת הש, המלל

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים טכניים כדי להמשיך . זו הודפסה
  .בפיתוח ושיפור המוצר

  תוקף

לוחית ב הראשונות לאותיות והספרות מתתוא) מספר הדגם(משפחת המוצר 
  : םהוראות הפעלה אלו מתאימות לדג. הזיהוי

  גודל המערכת  משפחת המוצר  וגס

MWCXSL  24009  60-450  
  

  .ייתכנו שינויים במספר הדגם המוזכר
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   בטיחותהוראות  1

  הסימנים שבשימוש  1.1

את אזהרות  פעולה הנוגדת. מן המיועד לאזהרות בטיחות חשובותיס
  !עשויה לגרום נזק למכשיר או לריהוט הבטיחות

.  מידע ואזהרות שיש לשים לב אליהם
  

  .מידע לגבי השלכה    

  .מידע לגבי הוראות ההפעלה  

שלב אחר שלבהנחיות לביצוע  מסמן .  

  .המכשיר מגיב לשלב שבוצע  כיצדמתאר  -

 מסמן רשימה.  
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  הוראות בטיחות  1
  

    הוראות בטיחות כלליות1.2
  

  

  אנא קראו את הוראות ההפעלה לפני השימוש בתנור זה
 !בפעם הראשונה

  
  עם   ואנשים8תנור זה יכול להיות בשימוש ילדים מעל גיל

 חסריאו , מופחתותיות או נפשיות תחושת, יכולות פיסיות
 קיבלו הנחיותאו נמצאים תחת פיקוח אם הם , ניסיון וידע

 ואם הם מבינים את הסכנות ,מכשירטוח בבנוגע לשימוש ב
.  וודאו שילדים לא ישחקו עם התנור.הפעלתוהכרוכות ב

ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא 
 .   פיקוח

  אינו מצויד בכבל חשמל ותקע או אמצעי אחרהתנוראם  
אחד  בכל מרווח פתיחההחשמל עם רשת לניתוק מ
של מתחי יתר בבידוד מלא תנאים המותאם ל הקטבים

יש לחברו לרשת החשמל באמצעות התקן ניתוק , III מסוג
 .החשמל בהתאם לתקנות קבוע

 נתקו את , אם מתגלה נזק בכבל החשמל של תנור זה
" ישפאר"ופנו למוקד שרות של , התנור מרשת החשמל

כדי למנוע חשיפה ). ברשימה שבגב החוברתעיינו (
רק טכנאי מורשה ומיומן רשאי להחליף את כבל , לסכנות
 .החשמל
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  הוראות בטיחות  1
  

   המיקרוגלאמצעי בטיחות מיוחדים לתנור  1.3
 

  
  חשובות האת הוראות הבטיחות בעיון קראו
 .שימוש עתידיורך בצכל לאותם  שמרוו

 אין , מים הדלת פגוטםא או תנורדלת הובמקרה  :אזהרה
להשתמש בתנור עד שייבדק ויתוקן על ידי טכנאי מורשה 

   .ומיומן
 המקנה הגנה פעולת תיקון הכוללת הסרת הכיסוי  :אזהרה

 למי שאינו מסוכנת ,מיקרוגלי מפני חשיפה לאנרגיית 
 . בתנור מיקרוגל שירות או תיקוןפעולות לבצע מורשה ומיומן

 כלים סגוריםמיבנוזלים ן או מזו לעולם אל תחממו :אזהרה 
 כתוצאה מלחץ  להתפוצץהעלולים כמו פחיות או בקבוקים

 . פתחו תמיד מיכלי מזון לפני הכנסתם לתא הבישול .יתר
 הגבוהות הנוצרות בעת  הטמפרטורות בשל :אזהרה

 להשתמש במצב ההפעלה יכולים ילדים ,הפעולה
 .תחת השגחת מבוגרשבתנור אך ורק המשולבת 

 מיועד לחימום מזון ומשקאותזה  רוגלתנור מיק.  
נעלי , חימוםייבוש של מזון או ביגוד וחימום של רפידות 

עשוי לגרום דומים  חפצים או מטליות לחות ,ספוגים, בית
 .אשהתלקחות או , לסכנת פציעה

  את תקעהוציאו או התנור את כבו, עשןאתם מזהים אם  
כדי   סגורההתנור את דלת שמרוו, החשמל מהשקע בקיר

 . הלהבותאת חנוקל
 בתנורי מיקרוגל המתאימים לשימוש כליםברק  השתמשו. 
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  הוראות בטיחות  1
  
  להרתחה מיקרו עלול לגרום גלי במשקאות חימום

 בעת נקוט בכל אמצעי הזהירותולכן יש ל, מאוחרת
 .בכלי הבישולטיפול ה

 תינוקות הזנה ל בקבוקי יש לבחוש או לנער את תכולת
הטמפרטורה לפני את  ולבדוקתינוקות לוצנצנות מזון 

 .וצריבות למנוע כוויות כדי, הצריכה
  בתנורי שלמות אין לחמםקליפה או ביצים קשות בביצים 

שהסתיים הן עלולות להתפוצץ גם אחרי ש מכיוון, מיקרוגל
 .בגלי מיקרוחימום ה

 ירוהס. ים הדלת נקיאטמיואת תנור המיקרוגל  את רושמ 
 או אטם תנור המיקרוגל ,חרתא. לכלוך בהקדם האפשרי

, אורך חיי התנורלהשפיע לרעה על ,  להינזקיםהדלת עלול
 לגבילמידע נוסף . לחשוף אתכם לסיכוניםוכתוצאה מכך 

, מרחב הבישול והחלקים הסמוכים, אטמי הדלתניקוי 
 .»הטיפול ותחזוק« בסעיף נועיי

  אל תשתמשו בתכשירי קרצוף או במגרדת מתכת כדי
להיסדק , העלולה להישרט, כית הדלתלנקות את זכו

 .ולהישבר
 כדי לנקות את  במכשיר ניקוי באדיםתשתמשו לעולם אל 

 .תנור המיקרוגל
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  הוראות בטיחות  1
  

    הוראות שימוש1.4

  לפני השימוש בפעם הראשונה

  התקנת וחיבור המכשיר לרשת החשמל חייבת להיות מבוצעת בהתאם
דרשות חייבות להיות מבוצעות על העבודות הנ. להוראות ההתקנה הנפרדות

 . מתקין מוסמך על ידי היצרן ונציגו בארץידי
  

  שימוש נכון
 באף מקרה אין לבצע בו . תנור זה מיועד לשימוש ביתי להכנת מזון בלבד

. או שימוש בכמות שומנים גדולה) למבה'פ(בישול באמצעות להבה גלויה 
תוצאה משימוש הנוגד את היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו כ

 .הוראות ההפעלה
 מוצרי טקסטיל או נייר, לעולם אל תשתמשו בתנור כדי לייבש חיות! 
 אין להשתמש במכשיר זה לחימום או ייבוש לחות בחדר. 
  את התנור יש להתקין ולהפעיל בחדר בו טמפרטורת הסביבה היא ביןC50   

 . C350 - ל
 במיוחד ברכיבים חשמליים , ים במוצרשינויים או ביצוע אלתור, תיקונים כלשהם

היבואן או נותן השרות המוסמך שלהם , יבוצעו אך ורק על ידי היצרן, כלשהם
, תיקונים המבוצעים על ידי מי שלא הוסמך לכך. ועל ידי טכנאי מיומן ומורשה

עלול לגרום נזק למוצר או לריהוט המטבח שבו הוא מותקן כמו גם עלול 
במקרה של תקלה או פעולה לא . ה של המוצרלהשפיע על פעולתו התקינ

  . 'איתור תקלות': אנא פעלו בהתאם להנחיות שבפרק, תקינה של המוצר
 ).עיינו ברשימה שבגב החוברת(במידת הצורך אנא פנו לשרות התיקונים 

 השתמשו בחלפים ואביזרים מקוריים בלבד . 
 שמרו על הוראות הפעלה אלו לעיון והתייחסות עתידית . 
 זה מותאם לתקנים ולטכנולוגיות המוכרות ולתקנות הבטיחות מכשיר 

אנא פעלו , לכן. שימוש נכון במוצר ימנע חשיפה לנזקי גוף ורכוש. הרלוונטיות
  .בהתאם לכל הוראות הבטיחות המופיעות בחוברת זו

  הערות לשימוש
 השתמשו במנגנון הנעילה לילדים .  
 שרו לתחנת השרות אל תשתמשו בו והתק, אם נראה נזק כלשהו בתנור

 .הקרובה למקום מגוריכם
 נתקו אותו מיד מרשת החשמל, אם התנור אינו פועל כראוי. 
  



 12

  הוראות בטיחות  1

  לפני סגירת דלת התנור וודאו שגופים זרים או חיות מחמד לא נמצאים בתוך
 .תא הבישול

  אין לאחסן בתא הבישול חפצים כלשהם העלולים להתלקח או להמס במקרה
אל תאחסנו בתנור חומרים הרגישים לחום או חומרים . יופעל בטעותוהתנור 

 .'וכו, תרסיסי ניקוי לתנורים, תכשירי ניקוי, דליקים כמו למשל
 הקפידו לשמור את דלת התנור סגורה בעת השימוש : בתנור המצויד בגריל

החום עלול לגרום נזק לרכיבי הבקרה והתצוגה או לריהוט  המטבח . בגריל
 .  ורשמסביב לתנ

 אל תפעילו את תנור המיקרוגל לפני שתכניסו לתוכו את המזון. 
  הסירו חומרי אריזה כלשהם העשויים מפלסטיק או נייר שאינם עמידים בגלי

 !סכנת הידלקות. מיקרו מהמזון לפני בישול או הפשרה
  אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה בעת חימום או בישול מזון בכלים

 !סכנת הידלקות. ר או חומרים דליקים אחריםניי, העשויים מפלסטיק
 סכנת התפוצצות . פתחו תמיד מיכלי מזון אטומים לפני הכנסתם לתא הבישול

  !כתוצאה מלחץ יתר
  

  !כוויות סכנת: זהירות
 גם דלת התנור עשויה להתחמם מאד. התנור מתחמם מאד בעת השימוש. 
 התנור פתוחהאו אוויר חם עשויים לפרוץ מתא הבישול בעת שדלת /אדים ו  . 
 והוא מתקרר באיטיות , התנור נשאר חם זמן מסוים לאחר שהוא כבה

, אפשרו לתנור להתקרר היטב לפני שתתחילו למשל. לטמפרטורת החדר
 . לנקות אותו

 חימום שמן לצריבת . חימום יתר של שמן ושומנים עלול לגרום להתלקחות אש
 תנסו לכבות שמן או שומן לעולם אל. בשר בתא הבישול מסוכן ואין לבצע אותו

חנקו את הלהבות במגבת לחה והקפידו שכל ! סכנת התפוצצות. בוער במים
 . הדלתות והחלונות יישארו סגורות

  מעל מזון חם ) 'וכו, וויסקי, ברנדי, למשל(אל תשפכו ספירט או אלכוהול– 
 ! סכנת התפוצצות

 פטריות , לחם, אל תשאירו את התנור ללא השגחה בעת ייבוש עשבי מאכל
 .מוצרי מזון המתייבשים יתר על המידה עלולים להתלקח. 'וכו

 שמרו , במקרה ואתם מבחינים בעשן הפורץ מהתנור כתוצאה מהתלקחות אש
כבו את התנור או נתקו אותו מרשת החשמל באמצעות . את דלת התנור סגורה

 . ניתוק קו החשמל המזין את התנור בלוח החשמל הביתי
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  ת  הוראות בטיחו1

 השתמשו בכפפות מגן מבודדות . האביזרים בתא הבישול מתחממים מאד
 .לחום או במגבות עבות כדי להוציא אביזרים אלו מתוך התנור החם

 אל תחממו משקאות אלכוהוליים! 

 הכניסו כפית לתוך כלי הקיבול כדי למנוע הרתחה , בעת חימום נוזלים
לא היווצרות בועות מושגת נקודת הרתיחה ל, בעת הרתחה מאוחרת. מאוחרת
לנוזל החם לפרוץ מתוך  לגרום עלולה, חלקיתאפילו , חסימה כלשהי. רתיחה

 .  אל תשתמשו בכלי קיבול עם צוואר דק. הכלי הפתוח

  !סכנת פציעה: זהירות
  בעת ניקוי התנור היזהרו לא להכניס את אצבעות כף ידכם לצירי הדלת

היטב על ילדים המסתובבים השגיחו . העלולות להיפצע בעת הזזת דלת התנור
 .בקרבת התנור

 דלת תנור . השאירו את הדלת פתוחה אך ורק כשהיא במצב המנוחה המיוחד
אל תשבו או תשענו על דלת התנור ! פתוחה מהווה סכנה למעידה או פציעה

 .ואל תשתמשו בה כמשטח אחסון
 באולמות ניתן לרכוש, מגן כיסוי לכיריים המיועד להגן על ילדים קטנים: לכיריים 

עיינו " (ישפאר"מוקד השרות של התצוגה של המטבח הדיגיטאלי או באמצעות 
  ).ברשימה שבגב החוברת

  !סכנת חיים: זהירות
 חלקי פלסטיק ויריעות , הרחיקו חומרי אריזה כמו למשל! סכנת היחנקות

  .חומרי אריזה מסוכנים לילדים. מהישג ידם של ילדים, פוליסטירן

 ורכיצד למנוע נזק לתנ
 סגרו את דלת התנור בזהירות. 
 אל תניחו חפצים כלשהם ישירות על גוף החימום : בתנורים עם גוף תחתון גלוי

 .התחתון
 אין להשתמש או להכניס לתוך התנור כלים העלולים להחליד . 
  שימוש בסכינים או בגלגלי חיתוך חדים בתבניות האפייה עלולים לגרום נזק

 .בלתי הפיך למשטחי התבניות
 אפשרו לתא הבישול להתייבש היטב לאחר השימוש , ניעת היווצרות חלודהלמ

 .באמצעות השארת דלת התנור מעט פתוחה במצב המנוחה המיוחד
 בעת ניקוי התנור וודאו שמים לא יחדרו לתוך המערכות הפנימיות של התנור .

על תרססו מים לתוך התנור או על המשטחים . השתמשו במטלית מעט לחה
 מים החודרים לתוך המערכות הפנימיות של התנור עלולים לגרום ,החיצוניים

 !נזק בלתי הפיך
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  הוראות בטיחות  1

 אל תנסו להפעיל כוח או . אין לבצע שינוי כלשהו במבנה תנור המיקרוגל
נורת התאורה תוחלף . להפריע לדלת התנור או למנגנוני הבקרה או הבטיחות

 .על ידי טכנאי שרות מיומן ומורשה בלבד
 נקטו בכל אמצעי הזהירות ואל תגרמו נזק לאטם הדלת ולמשטחי האטימה . 
 וודאו שחפץ כלשהו לא יילכד בין דלת התנור והמסגרת. 
  

  אביזרים  1.5

חבשו כפפות . האביזרים מתחממים מאד בעת השימוש !סכנת כוויות
  .מבודדות לחום או השתמשו במטליות לתנור

  

 ת הזכוכית המסתובבת גלגלת הנעת הצלחת המסתובבת וצלח
  השתמשו בתנור אך ורק עם גלגלת הנעת הצלחת המסתובבת ועם צלחת

אל תשמשו באביזרים אחרים . הזכוכית המקוריים המסופקים עם התנור
 . כלשהם

 המוצבת  המסתובבתזכוכית ה הניחו כלי בישול או מיכל אך ורק על צלחת
 .ההנעהגלגלת על כראוי 

 בבת להתקרר לפני שתתחילו לנקות או לשטוף אפשרו לצלחת הזכוכית המסתו
 .אותה במים

  ישירות על צלחת הזכוכית המסתובבתכשהוא מונח אל תבשלו מזון. 
 אל תניחו מזון או כלי בישול חמים על צלחת הזכוכית המסתובבת כשהיא קרה. 
 על צלחת הזכוכית , שהוצאו מהמקפיא אחסוןאל תניחו מזון קפוא או מיכלי 

 . חמההמסתובבת כשהיא

  CombiCrunch  משולבתצלחת השחמה
 יש להשתמש בצלחת ה- CombiCrunch במצב השחמה CombiCrunch 

 .ובמצב אוויר חם בלבד
  צלחת הבאל תשתמשו לעולם- CombiCrunch  עם מעמד הרשתיחד. 
 לעולם אל תשתמשו בצלחת ה- CombiCrunch כמעמד לכלי בישול או כלי 

 . קיבול אחרים

 או נמוך גבוה מעמד רשת
 במרכז צלחת הזכוכית המסתובבת, מקמו תמיד את מעמד הרשת. 
 אחרת . אל תניחו כלי מתכת ישירות על מעמד הרשת, במצב בישול משולב

 . עלולה להיווצר קשת חשמלית העשויה לגרום נזק לתנור שלכם
 גלי מיקרו , מועדפיםבמצבי פעולה  במעמד הרשת  לעולם אל תשתמשו

 . לתנורבלתי הפיך  נזק שתגרוםצר קשת חשמלית עלולה להיוו. והשחמה
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  הוראות בטיחות  1

 כיסוי המזון
  בכל .בגלי מיקרו כמו גם במצב חימום מחדשכסו את המזון רק בעת שימוש 

 . כיסוי המזון עלול להימס, מצב פעולה אחר

 מגש אפייה
 אחרת עלולה להיווצר קשת . השתמשו במגש האפייה במצב אוויר חם בלבד

  . העשויה לגרום נזק לתנור שלכםחשמלית 

 כלי בישול
  וודאו שכלי הבישול אינם נוגעים בדפנות הפנימיות של התנור בעת סיבוב

 . הצלחת המסתובבת
  השתמשו אך ורק בכלי בישול העמידים בחום ומיועדים לשימוש בתנור

פורצלן או חומרים פלסטיים העמידים , קרמיקה, מיקרוגל ועשויים מזכוכית
  .י המיקרו יכולים לחדור דרך חומרים אלו לתוך המזוןגל. בחום

, לכן. גלי מיקרו אינם יכולים לחדור או לחדור חלקית בלבד דרך כלי מתכת
עלולה להיווצר קשת , אם תשתמשו בכלי מתכת .בכלים אלו המזון יישאר קר

 .חשמלית שתגרום נזק בלתי הפיך לתנור
 או במגשי , שולים מוזהבים, להשתמשו בכלי בישול עם עיטורי מתכת כמו למש

הגבלת .  לשימוש בתנור מיקרוגלהתאמתםהיצרן מבטיח את רק אם אלומיניום 
 .שימוש זו היא גם למוצרים העשויים מנייר ממוחזר

 לבשר עשויים לגרום ) תרמומטרים(מדי חום . אל תשמשו במדי חום לבשר
גרום נזק בלתי ול, להיווצרות קשת חשמלית וניצוצות בעת השימוש בגלי מיקרו

 !הפיך לתנור
 העשויים להתמלא במים - קרמיקה וחרס עם חללים , כלים העשויים מפורצלן - 

!עקבו אחר הנחיות היצרן. עלולים להתבקע
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  סילוק  2

  חומרי האריזה
  יריעות פלסטיק , קרטונים(כל חומרי האריזה)PE( ופוליסטירן )EPS( מוקצף 

המיועדים למחזור   אריזהחומריל וףלנקודת איס  ויש לסלקם, בהתאםמסומנים
לתקנות  בהתאם לחוקי העזר של הרשות המקומית במקום מגוריכם או

 . בכך תוכלו לסייע בשמירה על איכות הסביבה.המשרד להגנת הסביבה

  ניתוק מרשת החשמל
 ניתוק מכשיר המחובר ישירות לרשת . נתקו את המכשיר הישן מרשת החשמל

 .ידי חשמלאי מוסמךהחשמל חייב להיות מבוצע על 

  בטיחות
  גרמו נזק למכשיר הישן כך שלא ניתן יהיה להפעילו בטעות במיוחד על ידי

 .ילדים המשחקים בו
 ואת , חתכו את תקע החשמל. וודאו שהמכשיר הישן מנותק מרשת החשמל

 .כבל החשמל קרוב ככל שניתן ממקום חיבורו למכשיר
  התנורהסירו או הוציאו מכלל פעולה את הנועל בדלת. 

  סילוק מכשיר ישן 
 אם המכשיר הישן . אין להשליך את המכשיר הישן ביחד עם האשפה הרגילה

 .ניתן להשתמש בחומרים וברכיבים שממנו הוא בנוי ולמחזרם, מסולק כראוי

  המופיע על התנור מציין שמכשיר חשמלי זה אין לסלק יחד עם הסימן 
 .אשפה ביתית רגילה

 דת איסוף למכשירי חשמל ואלקטרוניקה בהתאם את המכשיר יש לפנות לנקו
  .לתקנות המשרד להגנת הסביבה

אנא פנו לרשות , למידע נוסף לגבי מיקום נקודת האיסוף למוצרי חשמל ישנים
 .או למשרד להגנת הסביבה/ו, המקומית במקום מגוריכם
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  השימוש בתנור בפעם הראשונה  3
ם לבצע את הפעולות עליכ, לפני השימוש בתנור המותקן בפעם הראשונה

  :הבאות

  הוציאו את כל חומרי האריזה וההובלה כמו גם יריעות מגן כחולות כלשהן 
  .מתא הבישול

 53עיינו בעמוד (השעון  כוונו את.(   

הפעילו נעילת בטיחות הילדים,  במידת הצורך .  

בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי  נקו את החלל הפנימי ואת האביזרים של התנור 
   .נגבו ויבשו במטלית רכה, ולאחר מכן, עדין
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  תיאור התנור  4

  מבנה  4.1

  רכיבי ההפעלה והתצוגה  1

  פתחי אוורור  2

  ידית הדלת  3

  דלת התנור  4
  

  

  

   
  רכיבי ההפעלה והתצוגה   4.2

  

  צג  1

    כפתור כיוונים2

   

  מקשי מגע  3
  

  )טיימר/שעון( צג דיגיטאלי  4
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    תיאור התנור4

  סקירת מקשי המגע

  

   מצבי פעולה

    אוטומטי פלוס 

    חימום מחדש אוטומטי

  הגדרת הספק גלי מיקרו/  טמפרטורה

    טיימר

   התחלה

    חזרה

    שעון

   כיבוי
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    תיאור התנור4

    תא הבישול4.3

  

  דלת התנור   1

  אטם הדלת   2

   מפלס למגש אפייה  3

    גריל  4

  לחותחיישן    5

   חריצי אוורור    6

  

   מנגנון נעילה לדלת התנור  7

   פתח כניסת גלי מיקרו   8

   תאורה פנימית   9

   מאוורר לאוויר חם 10

      צלחת זכוכית מסתובבת11
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  תיאור התנור  4

  אביזרים  4.4

  גלגילות ההנעה של הצלחת המסתובבת

אפילו בעת , צלחת המסתובבתההנעה ובת ולישתמשו תמיד בגלגה
    .ב עם אביזרים אחריםשילו

 הניחו את גלגילות ההנעה של הצלחת המסתובבת על 
  .המתאם שברצפת תא התנור

  

 הניחו את צלחת הזכוכית המסתובבת על גלגילות 
ההנעה כך שהבליטה בבסיס צלחת הזכוכית תיכנס 

לתוך השקעים המתאימים של מערכת ההנעה ברצפת 
ב עם ונגד צלחת הזכוכית יכולה להסתוב. תא התנור
  . כיוון השעון

  צלחת הזכוכית המסתובבת מתאימה לשימוש בכל
הצלחת קולטת נוזלים  .מצבי הפעולה של התנור

כדי למנוע הצטברות , הנוטפים מבשר וחלקיקי מזון
  .לכלוך בתחתית תא התנור

 CombiCrunchצלחת ההשחמה המשולבת 

 או במצב גלי מיקרו CombiCrunch בצלחת ההשחמה אל תשתמשו
 בסכינים או בגלגיליות חיתוך על צלחת ההשחמה אל תשתמשו. גריל

  . שריטות ונזק למשטחי הצלחתכדי למנוע היווצרות

 צלחת ההשחמה מיועדת להכנת מזון פריך ומושחם.   

 הניחו את המזון ישירות על צלחת ההשחמה המשולבת.  

  
  

  ידית אחיזה של צלחת ההשחמה

 חת ההשחמה כדי להוציאהשתמשו בידית האחיזה של צל  
. אותה מתוך תא התנור   
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  תיאור התנור  4

  נמוך או גבוהמעמד רשת
מצב בישול עת השימוש בב אל תניחו כלי מתכת ישירות מעמד הרשת

 עלולה להיווצר קשת חשמלית העשויה לגרום נזק ,אחרת. משולב
  . לתנור שלכם

להניחו את המזון ישירות ע,  בעת השימוש במצב גריל  
  !    מעמד הרשת ואל תכסו אותו

  
  

 מזוןמכסה 

   - בגלי מיקרו וכסו את המזון רק בעת השימוש במצבי הפעולה 
   המזון עלולמכסה, בכל מצב פעולה אחר .»חימום מחדש אוטומטי«

 . להימס

  השתמשו במכסה המזון כדי להגן על המזון מפני
 .התייבשות

 נורמכסה המזון מונע מנתזים ללכלך את תא הת . 

 השימוש במכסה מקצר את זמן הבישול. 

  המכסה מתאים לחימום מזון ביותר ממפלס גובה
  . אחד

  הניחו צלחת ובה מזון על צלחת הזכוכית המסתובבת
   .וכסו אותה במכסה המזון

  מזון וכסו אותה ההניחו את הצלחת השנייה על מכסה
  .במכסה המזון השני

 מגש אפייה

אין להשתמש . במצב אוויר חם בלבדרק השתמשו במגש האפייה 
  . במגש האפייה במצבי הפעולה בגלי מיקרו או פעולה משולבת

נזק עלול . אל תשתמשו בסכינים או בגלגלי חיתוך על מגש האפייה
  . למשטחי המגשלהיגרם

 מגש האפייה מתאים במיוחד לאפיית עוגיות מלוחות וביסקוויטים. 

  במהלך  עשוי להתעוות מעטהוא, פההמא על ידי לחלוטין מכוסה לא המגשאם 
 וחזור לצורתיהיא , תקררי מגשלאחר שה .זאת תופעה טבעית. האפייה

  .המקורית
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    תיאור התנור4

 של מגש האפייה מופנה לצד1 »המשופע« וודאו שהצד   
  בכך נמנעת נפילת המגש בעת .     האחורי של תא הבישול

 .    הוצאתו מתוך תא האפייה

 אין להשתמש בו - ש האפייה בדרך הרגילה השתמשו  במג  
  .כשהוא הפוך    

  
  מאוורר  4.5

המאוורר עשוי להמשיך ולפעול . המאוורר מופעל אוטומטית בעת פעולת התנור
  . לאחר סיום פעולת הבישול כדי לקרר את הרכיבים האלקטרוניים

  . ניתן לפתוח את דלת התנור ולהוציא את המזון, בזמן זה
  .טומטיתהמאוורר כבה או

  התקנה  4.6

  .לעולם אל תחסמו את פתחי האוורור
עיינו בהוראות , לפיכך. לפעולה תקינה של התנור נדרש אוורור הולם

  .ההתקנה ובצעו את ההנחיות להתקנת התנור בתוך יחידת המטבח

יש להפעיל תנור מיקרוגל זה באמצעות ערכת ההתקנה המקורית המאושרת 
  . ור אינה מותרת ועשויה להיות מסוכנתדרך חלופית להתקנת התנ. שלו

   . התקנה מיוחדתערכתלמכשיר מצורפת 

   +.C350 -ל +C100תנור מיקרוגל זה ניתן להפעלה בטמפרטורות סביבה שבין 
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  מצבי פעולה  5
אפילו בעת , צלחת המסתובבתההנעה ובת ולישתמשו תמיד בגלגה

    .שילוב עם אביזרים אחרים

  

  ולהסקירת מצבי הפע  5.1

  .כל מצבי הפעולה כולל חימום מהיר מתוארים להלן

 -ב ו)50עיינו בעמוד ( »עצות ואלתורים«עקבו אחר העצות שבפרק 
  .»עצות להגדרות«

 
  מועדפים  5.2

הספק גלי מיקרו וזמן , מסויםבמצב הפעלה לעתים קרובות  ים משתמשםאם את
  .פים כמועדואל לשמור את הגדרות תוכלו,  חלבחימום, למשלכמו , בישול

  הגדרת מועדפים

 מקש המגע  לחצו על.  

 הפעולה הרצוי בחר את מצב.    

 אשרו את ההגדרות ובצעו.  

  .צגופיע בי מצב ההפעלה תמצית -

שניות2 - כ במשךהכיוונים לחיצה ממושכת על כפתור צו לח .  

  .יישמרו ההגדרות -

 מקש המגע  לחצו על.  

  .תתחיל הפעולה שנבחרה -
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  בי פעולהמצ  5

  התחלת מועדפים

  מקש המגע  לחצו על.  

 ב בחר- .    

  .צגופיע בי מצב ההפעלה תמצית -

 מקש המגע  לחצו על.  

  .תתחיל הפעולה שנבחרה -

  

    גלי מיקרו5.3

    

  תחום הספק

  ערך מומלץ

  אביזרים

 

W50-900  

W650 / 5דקות   

  

 

  .יקרוהמזון והנוזלים מתחממים באמצעות שימוש בגלי מ

  שימושים
 בישול מוקדם של מזון 
 ארוחות מוכנות קפואות 
  נוזלים 

 .במחצית זמן הבישול, במידת הצורך, הפכו או בחשו את המזון

  

 כמו מוצרי מזון של את הקליפות את העור או דקרו ,בעזרת מזלג
  .'וכו, נקניקיות, עגבניות, תפוחי אדמה

 יםועלול, השתחררלא יוכלו ל אדים הנוצרים בעת החימוםה, אחרת
.מזון להתפוצץללגרום 
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    מצבי פעולה5

  הערות לשימוש

  .הוראות הבטיחותפעלו בהתאם ל

 -מים במלא הת להיכולים - כלי קרמיקה וכלי חרס עם חללים , פורצלן
  .הוראות היצרןל ו בהתאםפעל. עלולים להתבקע

  משולבבמצב  ולבישול במצב גלי מיקרומתאים  

  משולבבמצב מצב גלי מיקרו ולבישול בלא מתאים  

    לשימוש במצב בישול בגלי מיקרו ובמצב משולבם במיוחד מימתאי

 זכוכית  

 פורצלן  

 העמיד בגלי מיקרופלסטיק   

 תבנית אפיה מסיליקון  

   גלי מיקרו במצב ים לשימושמותר

 לארוחות מוכנות אלומיניום מגשי  

בהתאם להוראות היצרןו פעל   

   קרוגלי מי במצב ים לשימושאסור

 ברזל יצוקם מסירי  

 ממתכתכלי בישול   

 רדיד אלומיניום  

 מגשי אפייה  

  יים מתכתמוזהבת או עיטוריםכלי בישול עם מסגרת  

 מדי חום לבשר  
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    מצבי פעולה5

  עצות לבישול במצב גלי מיקרו

חלל ל תפעילו את תנור המיקרוגל לפני שתכניסו את המזון לתוך א
  .הבישול

   

 כדי למנוע ממנו להתייבשגלי מיקרומוש במצב מזון בעת שיכסו את ה .   
זכוכית או מ יםמכס, גלי מיקרו מזון בים לבישול מכסיםם כוללמימתאיכיסויים 
  .יריעות פלסטיק לבישול בגלי מיקרופורצלן ו

כדי למנוע . גלי המיקרושימוש במצב בבעת לח  להיות עשויחלל הבישול 
  :אנא פעלו כמפורט להלן,  הבישולחללריחות לא נעימים וקורוזיה בהיווצרות 

 מזון נוזלי ומהבילכסו .  

 הבישול במטלית לחהחלל את ונגב, בסיום הבישול .  

 חלל עד שמנוחה במצב הפתוחהתנור  את דלת והשאיר, בסיום הבישול 
  .תקרריהבישול 
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    מצבי פעולה5

  CombiCrunchהשחמה משולבת   5.4

    

  זמן בישול מומלץ

 אביזרים

   דקות2

   

    
 

  .CombiCrunchההשחמה צלחת אך ורק בהשתמש 
 CombiCrunchההשחמה צלחת ובישול החלל ! סכנת כוויות

  .מתחממים מאד
בידית האחיזה המסופקת לצלחת השחמה  תמיד והשתמש

CombiCrunch את צלחתכדי להוציאתנור בכפפות מבודדות ל או  
  . מהתנורCombiCrunch ההשחמה

 החמה על משטחים CombiCrunch  ההשחמהת צלחתאין להניח א
  .רגישים לחוםה

 הבישול מתחמם באמצעות חלל, CombiCrunch  ההשחמה המשולבתמצבב
צלחת . בדרגת הספק גלי מיקרו קבועה גלי מיקרוהגריל וגוך חימום שילוב של 
    .משחימה והופכת את המזון לפריך CombiCrunchההשחמה 

 על צלחת  מסדר את המזון ישירותCombiCrunch.  

  שימושים 

 אצבעות דג, יפס'צ, פיצה, למשלכמו , חימום מוצרי מזון מוכנים קפואים ,
  'וכו, שניצלונים

 ההשחמה את צלחתחממו  CombiCrunch יהיה  המזון בכך.  דקות3 במשך
    . פריך יותר

 כמו מוצרי מזון של את הקליפות את העור או דקרו ,בעזרת מזלג
  .'וכו, נקניקיות, עגבניות, תפוחי אדמה

 יםועלול, לא יוכלו להשתחרר אדים הנוצרים בעת החימוםה, אחרת
.מזון להתפוצץללגרום 
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    מצבי פעולה5 

    אוויר חם5.5

    

  תחום טמפרטורה

  ערכים מומלצים

 אביזרים

C50-2500  

C1800 / 15דקות   

  

 

  
  עם או  

פעלו בהתאם . ת צלסיוסכל הטמפרטורות בחוברת זו נקובות במעלו
  מעלות«לפעולות ההמרה המתאימות דרך הגדרות המשתמש בסעיף 

  .)55עיינו בעמוד  (»          פרנהייט

גוף חימום מאחורי הקיר האחורי בתא הבישול מחמם את האוויר המוכנס לתא 
  .   הבישול וכתוצאה מכך החום מופץ בצורה אחידה

  שימושים
  עוגיות מלוחות וביסקוויטים, לחם, עוגותמתאים במיוחד לאפיית.   
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    מצבי פעולה5

    אוויר חם משולב5.6

  !סכנת היווצרות ניצוצות העלולות לגרום נזק לתנור
אל תשתמשו בכלי . פורצלן או סיליקון, השתמשו בכלים מזכוכית

  .בישול  מתכתיים

    

  תחום הספק

  תחום טמפרטורות

  ערכים מומלצים
  

  אביזרים

 

W50-350  

C50-2500  

C1800 / W350 / 15 
  דקות

  

 

  .  המזון מבשל גם בגלי מיקרו המקצרים את זמן הבישול, במצב משולב

  שימושים
 וכו, מאכלים אפויים, לזניה, בישול מהיר של עוגות'. 

    חימום מהיר5.7

ניתן להשתמש בפעולת החימום המהיר רק כאשר תא הבישול ריק 
  !»אוויר חם« ורק במצב 

, וגוף חימום הגרילתא הבישול מתחמם עם אוויר חם  ,המהיר לחימום 
  .  את זמן החימום המוקדםיםהמקצר

, נשמע צליל קולי ,כאשר מושגת הטמפרטורה המוגדרת בתא הבישול  -
  .  ופעולת החימום המהיר נפסקת

 בחרו במצב פעולה . 
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    מצבי פעולה5

    גריל5.8

  !סכנת נזק לתנור
  .מסיליקוןאל תשתמשו בכלים 

    

  זמן פעולה מומלץ

  אביזרים

  

 

   דקות15

 /   

   

 

   .תא התנור מחומם באמצעות גוף חימום הגריל
     .עם קרום שחום בחלק העליון, המזון נהיה פריך במהירות

  הגדרות הספק הגריל
  :זמינותדרגות הספק הגריל הלהלן פירוט 

  נמוך   1

  בינוני  2

  גבוה  3

לא אם תבחרו המזון נצלה בהגדרת הספק הגריל הגבוה א
  .בהגדרת הספק גריל אחרת

  שימושים

 השחמה 

    הכנת טוסטים  

  על מדף הרשתישירות הניחו את המזון .  

  הניחו צלחת מתחת למדף הרשת כדי לקלוט        
      .  לקיקי מזון ועיבוי    ח

  
ו  כממוצרי מזון של את הקליפות את העור או דקרו ,בעזרת מזלג
  .'וכו, נקניקיות, עגבניות, תפוחי אדמה

 יםועלול, לא יוכלו להשתחרר אדים הנוצרים בעת החימוםה, אחרת
.מזון להתפוצץללגרום 
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    מצבי פעולה5

    גריל משולב5.9

  !סכנת נזק לתנור
לעולם אל תשתמשו בכלים . השתמשו אך ובכלים מזכוכית או פורצלן

  .מסיליקון

    

  ותחום הספק גלי מיקר

  ערכים מומלצים

  אביזרים

  

 

W50-650  

W350 / 15דקות   

 /   

   

 

. תבשל גם באמצעות גלי מיקרו המקצרים את זמן הבישולמהמזון , במצב משולב
את הספק גלי המיקרו ואת , CombiCrunchשלא בדומה למצב השמחה משולב 

  .  הספק הגריל ניתן להגדיר כל אחד בנפרד

  הגדרות הספק הגריל
  :הזמינותדרגות הספק הגריל רוט להלן פי

  נמוך   1

  בינוני  2

  גבוה  3

המזון נצלה בהגדרת הספק הגריל הגבוה אלא אם תבחרו 
  .בהגדרת הספק גריל אחרת

  שימושים

 תפוחי אדמה אפויים או ירקות, כמו למשל,  והקרמה מהירההשחמה. 

    הכנת טוסטים  

 כמו וצרי מזוןמ של את הקליפות את העור או דקרו ,בעזרת מזלג
  .'וכו, נקניקיות, עגבניות, תפוחי אדמה

 יםועלול, לא יוכלו להשתחרר אדים הנוצרים בעת החימוםה, אחרת
  .מזון להתפוצץללגרום 
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    מצבי פעולה5

    גריל עם מאוורר  5.10

    

  זמן פעולה מומלץ

  אביזרים

  

 

   דקות15

 /   

   

 

  הגדרות הספק הגריל
  :זמינותספק הגריל הדרגות הלהלן פירוט 

  נמוך   1

  בינוני  2

  גבוה  3

המזון נצלה בהגדרת הספק הגריל הגבוה אלא אם תבחרו 
  .בהגדרת הספק גריל אחרת

האוויר החם מפוזר בצורה אחידה בחלל הבישול באמצעות מאוורר והמזון ניצלה 
  .בצורה אחידה יותר

  שימושים

 הקרמה ובישול 

    הכנת טוסטים  

 על מדף הרשתישירות זון הניחו את המ .  

הניחו צלחת מתחת למדף הרשת כדי לקלוט      
   .     חלקיקי מזון ועיבוי   
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    מצבי פעולה5

    גריל עם מאוורר משולב5.11

  !סכנת נזק לתנור
לעולם אל תשתמשו בכלים . השתמשו אך ובכלים מזכוכית או פורצלן

  .מסיליקון

    

  תחום הספק גלי מיקרו

  מומלציםערכים 

  אביזרים

  

 

W50-650  

W350 / 15דקות   

 /   

   

 

. תבשל גם באמצעות גלי מיקרו המקצרים את זמן הבישולמהמזון , במצב משולב
האוויר החם מפוזר בצורה אחידה בחלל הבישול באמצעות מאוורר והמזון ניצלה 

  .בצורה אחידה יותר

  הגדרות הספק הגריל
  :מינותהזדרגות הספק הגריל להלן פירוט 

  נמוך   1

  בינוני  2

  גבוה  3

המזון נצלה בהגדרת הספק הגריל הגבוה אלא אם תבחרו 
  .בהגדרת הספק גריל אחרת

  שימושים

 דגים וחזה עוף, כמו למשל, מהיריםהשחמה בישול ו. 

  על מדף הרשתישירות הניחו את המזון .  

 הניחו צלחת מתחת למדף הרשת כדי לקלוט     
   .         חלקיקי מזון ועיבוי
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  תנור  השימוש ב6 
 המגע מקש על באמצעות מגע נבחרים פעולותהתפריטים הראשיים השונים וה

 פעולות אחרות הניתנות;  בלבןים מואר והפעולות שנבחרומגעמקש ה. המתאים
 . בכתוםמוארותלבחירה 

 .כל שאר מקשי המגע מוארים בצבע כתום
  :עם התפריטים הבאיםמינים שלהלן זמקשי המגע 

  

   מצבי פעולה

    אוטומטי פלוס 

    חימום מחדש אוטומטי

  הגדרת הספק גלי מיקרו/  טמפרטורה

    טיימר

   התחלה

    חזרה

    שעון

   כיבוי

  פעולות כפתור הכיוון

  הפעלת התנור   לחיצה

 הגדרות וכו, פתיחת תפריט משנה/בחירה' 

 סגירת הודעה/אישור 

 טול הגדרת משתמש בי/הפעלה  

  ניווט בתוך תפריט משנה   סיבוב

 הגדרת ערך או הגדרת משתמש/שינוי  
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    השימוש בתנור6

  .לרמת הפעולה הקודמת בכל זמן באמצעות מגע על מקש חזרו  

  

   בחירה והפעלת מצב פעולה 6.1

  ! סכנת כוויות בעת חימום נוזלים בגלי מיקרו

  עלולה להיווצר הרתחה, רו בגלי מיקבבעת חימום נוזלים כמו חל
לנוזל החם  לגרום עלולה, חלקיתאפילו , חסימה כלשהי, מאוחרת
  . להתפרץ

הכניסו תמיד כפית לתוך , לפני החימום,  למניעת השהייה רתיחה זו
בחשו את הנוזל במחצית זמן . כלי הקיבול כדי למנוע הרתחה מאוחרת

 .  החימום

 הכוונון כפתורלחצו תחילה על,  כבויהתנור אם .  

 .כל מקשי המגע יוארו -

המגעמקש על צו לח  . 

 .צגופיע בי מבחר מצבי הפעלה -

את מצב ההפעלהו בחר . 

או הגדרות /הטמפרטורות ו, )וואטים(דרגת הספק גלי המיקרו הגדרות   -
 .   הגריל יופיעו בצג

  ל הגדרת הגריאו /טמפרטורה וה, דרגת הספק גלי המיקרו הרצויההגדירו את
  .באמצעות סיבוב כפתור הכיוונים ולחיצה עליו לאישור

  . יופיע בצג זמן הבישול -

 הגדירו את זמן הבישול ואשרו.  

 הגדרת זמן סיום הבישול ,  דקות או פחות20 אם זמן הבישול הוא -
  .זה מאפשר לכם להגדיר השהיית התחלה. תופיע בצג

להגדיר לו השהיית שניתן , »אוויר חם« זה לא ישים במצב פעולת 
  . התחלה בכל עת

  .התנור יתחיל לפעול מאוחר יותר, אם הוגדר זמן השהיית התחלה
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 אשרו את שעת הסיום הרצויה וגדירוה, ואם תרצ.  

    :למשל, תופיע בצגההגדרות תמצית   -

  

צו עללח,  כדי להפעיל את מצב ההפעלה הנבחר  
  .מקש המגע על 

  . שנבחרמצב ההפעלה   יתחיל -

  התנור  , ה השהיית התחלהאם הוגדר  -
  . ההפעלה האוטומטית עד תחילת יישאר כבוי

להופיע בצג משיך תההגדרות תמצית , הוגדרה השהיית התחלהעם 
  -ו מקשי המגע  .הצג ייכבה, ולאחר מכן,  דקות3 -במשך כ

  . יואר בכתוםמקש המגע ; יישארו מוארים בלבן

   

  טמפרטורה/מיקרוהשינוי הספק גלי    6.2

במהלך תוכנית  הטמפרטורה לא ניתן לשנותגלי המיקרו ואת דרגת הספק את 
  .אוטומטית

  :הבישולאו הטמפרטורה במהלך /וגלי המיקרו דרגת הספק כדי לשנות את 

 מגעמקש ה לחצו על .  

או /הטמפרטורה ו, ת הגרילוהגדריוצגו תחילה , הפעולהבהתאם למצב   -
  .גת הספק גלי המיקרודר

 הרצוי ואשרו את הערך הגדיר כדי לכיווניםכפתור הב השתמש.  

הספק גלי המיקרו יוצגו או / הטמפרטורה ו,במצבי הבישול המשולבים -
  .אשרואו / את הערך וושנ, במידת הצורך. כעת

  .תופיע בצג מצב ההפעלה תמצית -
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  פעולההמצב שינוי   6.3

  .הפעולה שנבחר לא ניתן לשנות בעת הפעולהאת מצב 
  

 :לא פועל מצב פעולהאם 

 או   געו במקש המגע. 

 .יופיע בצג הפעולהמצבי תפריט  -

 :מופעל מצב פעולהאם 

  מקש המגע על לחצו. 
 . והתנור ייכבהבוטלי שנבחר הפעולה מצב -

לחצו על לחצן הכיוונים ובחרו מצב פעולה אחר  .  

  מן פעולה שינוי ז 6.4

  .את זמן הפעולה שנבחר לא ניתן לשנות בעת פעולת תוכנית אוטומטית

  
  :בעת הפעולה לשינוי זמן הפעולה

 מקש המגע  לחצו על.  

  .יופיע בצג שנותר הזמן -

 כפתור הכיוונים ואשרו בלחיצה עליו סיבוב באמצעות שנו את זמן הפעולה.   

  .בצג זמן הפעולה של מצב הפעולה המופעל יופיע -

  :או

 מקש המגע  לחצו על.  

  . שניות30 - לחיצה תגדיל את זמן הפעולה ב כל -

  :או

הכיוונים את כפתור ו סובב  

  .זמן הפעולה המוגדל יופיע בצג -

יאושר הערך המוצג ,  שניות5 בתוךהגדרות נוספות לא תגדירו אם 
    .הפעולה המופעל יופיע שוב בצג מצב ותמצית
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  טיימר  6.5
באופן  בכל עת הניתן להשתמש ב. פועלת כמו טיימר תזכורתטיימר ה פעולת

  . כאשר התנור מופעל אחרותלפעולות עצמאי ללא קשר

   הגדרה והתחלת הטיימר

געו במקש המגע  . 

הזמן הרצויוהגדירו את הכיוונים את כפתור ו סובב . 

 : לטיימר ניתן להגדיראת ה

  שניות50 -ו דקות 9 ,כמו למשל,  שניות10 של  דקות במרווחים10עד . 

  דקות12 -ו שעה 1, למשלכמו , דקה אחת ם של דקות במרווחי10מעל . 

 . דקות59 -ו שעות 9 המרבי הוא זמן הטיימר

 לאישורהכיוונים כפתור  על צולח.  

 . לפעולתחיליטיימר  ה -

 .הדיגיטליופיע בצג ת בטיימר הזמן שנותר הספירה לאחור של  -

 .ואר בלבן י המגע  מקש -

   כאשר זמן הטיימר הסתיים

 :הזמן המוגדר הסתייםכאשר 

 . יישמע צליל קולי -

 .תופיע בצג »Timer finished« הודעת הטיימר הסתיים  -

  אשרו את ההודעה וכבו את הצליל הקולי בלחיצה על כפתור הכיוונים או במגע
. על מקש מגע כלשהו
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   קה ושינויבדי

 המגעלחצו על מקש  .   

 .יהבהב בצג הדיגיטאליזמן שנותר  ה -

 הכיוונים כדי לשנות את זמן התזכורת כפתור סובבו.  

 אשרו בלחיצה על כפתור הכיוונים. 

 כיבוי הטיימר לפני הזמן

 המגעלחצו על מקש  .   

 .תופיע בצגזמן שנותר  הלשהספירה לאחור   -
 וכוונו את  כפתור הכיוונים את או סובבו  ת על מקש המגע לחצו פעם נוספ

   .0 - הזמן הנותר ל

 אשרו בלחיצה על כפתור הכיוונים. 

  הפסקת פעולה  6.6

ההגדרות . התנור פתיחת דלת באמצעות ניתן להפסיק ולהכל מצבי הפעאת 
, כי ניתן לבדוק את מצב המזוןמשמעות הדבר היא .  דקות3נשמרות במשך 

  .ו להפוך אותולבחוש א

   המשך 6.7

  תנור את דלת הסגרו.  

  פעם אחת על מקש המגע לחצו.   

  .פעולת הבישול תמשיך

 את זמן יאריך מגע על המקשכל , תלחצו לסירוגין על מקש המגע אם 
  ).אינו ישים בתוכניות אוטומטיות( שניות 30 - בהבישול 

   ביטול הפעולה 6.8

מקש המגע  על צו לח.  

  .יימחקו וכל ההגדרות הפעולה יתבטל מצב -

  .יישמע צליל קולי -

  .התנור ייכבה -

 התנור והוציאו את המזון את דלת ופתח.   
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   סיום הפעולה 6.9 
  מסתיים זמן הפעולה שהוגדרכאשר: 

 .סתיים באופן אוטומטיי שנבחר פעולהמצב ה  -

 . ישמע צליל קולי -

  :כמו למשל,  מסך הסיום יופיע בצג -

  

ההודעה והפסיקו את הצליל הקולי באמצעות לחיצה על כפתור   אשרו את
  .הכיוונים או מגע במקש כלשהו

פתחו את דלת התנור והוציאו את המזון המבושל .  

  . אוויר חם עשוי לפרוץ מתוך התנור בעת פתיחת הדלת! סכנת כוויות
     

פתוחה עד שתא הבישול יתקרר השאירו את דלת התנור ,  למניעת נזק לתנור
  .ויתייבש

השתמשו בכפפות מבודדות לחום או במגבות   . האביזרים חמים מאד
  .עבות

  
  !בגלי מיקרוחימום נוזלים עת סכנת כוויות ב

 הצריכהלפני  ובחשו אותם חימוםה לאחר מעט נוזלים לעמוד ירוהשא.  
  

, C800שיורית היא מעל הכל עוד הטמפרטורה 
  :כמו למשל, יופיע בצגמסך התרעה 

  
  

  .החום השיורי עדיין ישמור על חום המזון במשך זמן מה, בזמן זה
  .הצג כבה, C800 -להטמפרטורה יורדת מתחת כש

  

.עשוי להמשיך לפעול זמן מה נוסףמאוורר הקירור 
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  הארכת זמן הפעולה 

  סיום ת לאחר  דקו3 פעמים עד מספראו  פעם אחת על מקש המגע לחצו
  .פעולת הבישול

  . שניות30 - הפעולה מתארך ב זמן,  כל לחיצה על המקש -

  :או

 מקש המגע  לחצו על.  

  . זמן הפעולה יופיע בצג -

 אשרו את הזמן הרצוי והגדירו.  

 על מקש המגע  לחצו.  

  :או

לחצו על הלחצן חיישן  .  

או / הטמפרטורה ו,ת הגרילוהגדריוצגו תחילה , הפעולהבהתאם למצב   -
  .דרגת הספק גלי המיקרו

 הרצוי ואשרו את הערך הגדיר כדי לכיווניםכפתור הב השתמש.  

הספק גלי המיקרו יוצגו או / הטמפרטורה ו,במצבי הבישול המשולבים -
  .אשרואו / את הערך וושנ, במידת הצורך. כעת

 אשרו את הערך הרצוי והגדירו.  

 הגדירו את זמן הפעולה ואשרו.  

  על מקש המגע לחצו.  

  



 43

    השימוש בתנור6

   כיבוי התנור 6.10

לחצו על מקש המגע  .  

  .  יישמע צליל קולי-

     . הצג וכל מקשי המגע ייכבו -
  

  :למצבי פעולה עם אוויר חם

צגב ש את האפשרות ו בחר.  

  .C800 כל עוד החום השיורי מעל ופיע בצגת שיוריהחום ה תצוגת -

  .ם השיורי עדיין ישמור על חום המזון במשך זמן מההחו, בזמן זה
  .הצג כבה, C800 -להטמפרטורה יורדת מתחת כש

  
   .חשוךוהצג , מוארלא  המגע ממקשי אם אף אחד כבוי תנורה

  . זמן מה לאחר מכןימשיך לפעולמאוורר הקירור ייתכן ו
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מזון תוכלו להכין ,  »AutomaticPlus«ס  הפעולה האוטומטית פלועם
צים  מומלייםאביזרים האפשרה שיטת הכנה ו,זמן הבישול. במהירות ובקלות

  .טכניקה הרצויהל בהתאםאוטומטית 

  . וגם לא השהיית התחלה ניתן להגדיר זמן פעולהלא 
  .הגדרות בעת הפעולה ניתן לשנות לא

    .פעלו בהתאם להמלצות בעצות להגדרה

  קירה ס 7.1

  תוכניות אוטומטיות

  הפשרה מושלמת   

  חימום מחדש אוטומטי   

  שמירת חום  

  אפייה פריכה   

  בישול  

  אפייה  

  המסה 

  ריכוך  

  חימום צלחות  

  אביזרים

תוכניות אוטומטית בתקציר  מוצגים לפני תחילת יםנדרשיים ההאביזרים האפשר
  :ההגדרות

  כיסוי מזון  

  CombiCrunch השחמהצלחת    

  מגש אפייה   

   המזוןגבהתה

על או המסתובבת זכוכית ה צלחתעל מיכל המזון  את המזון או את הניחו  
  . מתכת נמוךמעמד

 השתמשו מתכת גבוהה או מדףעל מיכל המזון  את המזון או את הניחו  
  .במגש אפייה
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 PerfectDefrostהפשרה מושלמת 

ניתן לבחור .  מיועדת להפשרת מזוןPerfectDefrost»«  ההפשרה המושלמת
  :את קבוצות המזון הבאות

  אביזרים   משקל  קבוצת המזון  סימן

  ' גר2000-100  בשר  

  ' גר2500-100  עוף  

  ' גר2000-100  דגים  

  ' גר2000-100  ירקות  

  ' גר1000-100  לחם  

-  

  חימום מחדש אוטומטי  

 בהגדרת חימום מחדש מיקרושימוש בגלי נוזלים מחוממים באמצעות מזון ו
  :ניתן לבחור את סוגי המזון הבאים. »Automatic reheating « אוטומטי 

  אביזרים   משקל  קבוצת המזון  סימן

  ' גר600-250  במגשיםמוכנות ארוחות   

   ' גר800-200  מרק 

  -  ' גר500-100  משקאות  

ניתן וגם את הלא קפואות  מהקפאה ת במגשיםהמוכנוארוחות את ה
ועל בסיס זה בישול ה תאחיישן מודד את הלחות ב. לחמם במצב זה

את ס י אין צורך להכנ- החימום מחדש המיטבי מחשב את הזמן התנור
 . המזוןמשקל

זמן ההתחממות לא יחושב  ,אחרת, חלל הבישול חייב להיות קריר ויבש
ר במהלך פעולת החימום מחדש תנודלת האין לפתוח את  .כראוי

   . »Automatic reheating « האוטומטי 

כדי לשנות . בחום בינוני מחומם מזוןה,  הגדרות אחרותלא מוגדרותאם 
 :דרגת החימוםאת 

 ימינה או שמאלה ואשרו סובבו את כפתור הכיוונים.  
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 Keep Warm שמירת חום

  Keep«  באמצעות שימוש בהגדרת שמירת החום ן לשמור חםאת המזון נית
.«Warm   

 מכסה עמיד בחוםב את המזון ברדיד אלומיניום או כסו. 

 מזוןלכיסוי ב או ביריעת פלסטיק אין להשתמש. 

 הבישול לתא אפשרו והתנור את דלת ופתח, חםכבר  הבישול תאאם 
. »מירת חוםש «התחלת פעולת  דקות לפני 4 עד 3משך בלהתקרר 

 .לא יתבשל יתר על המידההדבר מבטיח כי המזון 

 זמן ובחר,  ולהבטיח כי המזון לא להתייבשרמת העשייהכדי לשמור על 
 . שעה1מרבי של 

 Crispy baking Warmאפייה פריכה 

מוצרי המזון הבאים ניתן להכין באמצעות שימוש בתוכנית האוטומטית את 

  :«Crispy baking» לאפייה פריכה 

  אביזרים   משקל  קבוצת המזון  סימן

  ' גר500-200  יפס'צ  

  ' גר500-200  טוגנים 

  ' גר800-300  פיצה  

  ' גר600-200  נגסי עוף/ כנפי עוף  

  ' גר800-200  פשטידות 
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 Cooking בישול

כדי לבשל מזון  Cooking»«  להשתמש בתוכנית האוטומטית בישולניתן 
  :תוכלו לבחור בסוגי המזון הבאים. באופן אוטומטי ולהכין פופקורן

  אביזרים   משקל  קבוצת המזון  סימן

  ' גר1000-200  תפוחי אדמה אפויים  
 

  ' גר800-200  ירקות טריים 

  ' גר800-200  ירקות קפואים  

  ' גר600-200  ירקות משומרים 
 

  -  ' גר100-90  פופקורן 

אל תכניסו קופסאות שימורים ! סכנת נזק לתנור כתוצאה מניצוצות
  !לתוך תא הבישול

רוקנו תמיד את הירקות מקופסאות השימורים לתוך צלחת או קערה 
  .  לפני הכנסתם לתוך תא הבישול

 Backing אפייה

 : את סוגי המזון הבאים תוכלו לאפות באמצעות התוכנית האוטומטית אפייה 
»«Backing.  

  אביזרים   משקל  קבוצת המזון  מןסי

  -  קרואסונים  

  ' גר800-400  לחם 
 

  ' גר1000-500  עוגה  

    -  סופלה  

  -  מאפינס 

  -  ביסקוויטים 

  -  פחזניות 
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  AutomaticPlus  אוטומטית פלוס 7

 Meltingהמסה 
ה מרגרינ/  חמאה 'גר 250-50מיועדת להמיס » Melting«   ההמסהתוכנית

 . או שוקולד 

 הפכו או בחשו.  על צלחתהניחו אותן את החמאה לחתיכות קטנות וחתכו 
 .במחצית זמן ההמסה

 הפכו או בחשו.  על צלחתהניחו אותן את השוקולד לחתיכות קטנות ושברו 
 .במחצית זמן ההמסה

 Softeningריכוך 

 ' גר250-50כדי לרכך  »Softening « ריכוךהכנית ותתוכלו להשתמש ב
עיבוד נוסף צורך ל, למשלכמו ,  של גלידה' גר1000-250מרגרינה או / חמאה 

 .עוגות או קינוחיםב

 במחצית זמן הריכוך הפכו או בחשו. 

 Warming platesחימום צלחות 

 Plate»  חימום הצלחות צלחות רדודות באמצעות 2-8תוכלו לחמם 
warmer» .גש על צלחות חמות יותר זמן להתקרר אם הוא מוייקחמזון ל. 

 והניחו עליו את הצלחותבישול התוך חלל ל מעמד הרשת את הכניסו. 
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  AutomaticPlus  אוטומטית פלוס 7

   בחירה והתחלת תוכנית אוטומטית 7.2

זמן הבישול הנדרש לא יוכל להיות , אחרת, חלל התנור חייב להיות קר
  .  מחושב כראוי

 

 פתור הכוונון כלחצו תחילה על,  כבויהתנור אם.  

המגעמקש על צו לח  . 

התוכנית האוטומטית הרצויה את ו בחר. 

 הגדירו את קבוצת המזון, במידת הצורך.  

 ציינו את המשקל או הכמות, במידת הצורך.  

  .נדרשים יופיעו בצגהאביזרים ה  תמצית מצב הפעולה ו-

  געו במקש.  

הפעולה כדי להזכירכם  במהלך ייישמע צליל קול,  מסוימותתוכניות אוטומטיותב
 .זמן הפעולה בצג ייעצר. לבחוש או להפוך את המזון

 ובחשו או הפכו אותו את המזון הוציאו, התנור את דלת פתחו.   

  התנוראת דלת סגרו. 

 מקש המגע  לחצו על. 

, ממועד הודעת התזכורת דקות 2תוך ב ת לא נפתחהתנוראם דלת 
  .בה מעצמו באופן אוטומטיהפעולה תתבטל והתנור ייכ

  



 50

  עצות ואלתורים  8

   ... תוצאות בישול לא משביעות רצון 8.1

  בעת אפייה וצלייה...

  פתרון  תוצאות
  המאפה או הצלי נראים

אולם החלק , טוב מבחוץ
ין בצקתי או יהפנימי עד

  .נא

הורידו מעט את הטמפרטורה ,  בפעם הבאה
  .בתנור והאריכו את זמן הבישול בהתאם

  בדקו שההגדרות שהשתמשתם בהן תואמות 
  .»עצות והגדרות« - לאלו המומלצות ב

  צונחת"העוגה"  
  

 בדקו שההגדרות שהשתמשתם בהן תואמות 
  .»עצות והגדרות« - לאלו המומלצות ב

בחלל הנמיכו את הטמפרטורה ,  בפעם הבאה
ובמידת האפשר האריכו מעט הפנימי של התנור 
  .את זמן האפייה

ולאחר מכן מיד . טב את תערובת הבצק בחשו הי
  .אפו אותה

הקציפו את חלמוני ,  להכנת עוגות ספוג מוקצפות
חלבוני הביצים ובחשו אותם בעדינות / הביצים 

ולאחר מכן אפו מיד את , לתוך תערובת העוגה
  . התערובת המוכנה

 עקבו אחר ההנחיות שבמתכונים הנוגעות לכמות 
  .   אבקת האפייה שיש להוסיף
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  עצות ואלתורים 8
  

  פתרון  תוצאות
  השחמה לא אחידה של

  העוגה
  

בחלל הנמיכו את הטמפרטורה ,  בפעם הבאה
ובמידת האפשר האריכו מעט הפנימי של התנור 
  .את זמן האפייה

 ו,  אם אתם משתמשים במצבי פעולה - 
בדקו האם מפלס הגובה שאתם משתמשים , 

  .»עצות והגדרות« - בבו הוא המומלץ 

 אל תדחפו אחורה מדי את תבנית האפייה או 
  . מזון גדול ממדים

  חיוור מאודהמאפה.     בדקו שההגדרות שהשתמשתם בהן תואמות
 . »עצות והגדרות« - לאלו המומלצות ב

השחמה אחידה יותר . השחמה לא אחידה במידה מסוימת היא טבעית
 .  בדרך כלל מושגת בטמפרטורה נמוכה יותר

  ן באנרגיהחסכו  8.2

הימנעו מפתיחת הדלת לעתים קרובות . 

לאחר זמני : השתמשו בחום השיורי שבתוך התנור,  למוצרי מזון מוקרמים
  . דקות לפני סיום האפייה10 או 5כבו את התנור ,  דקות30 -ארוכים ארוכים מ

המעיטו ככל שניתן בחימום המוקדם . 

 תלויות בו בצעו חימום מוקדם אך ורק כשתוצאות האפייה. 

, בהגדרות המשתמש,  למינימום האפשרית צריכת האנרגיהתלהפח
 . «Invisible»בלתי נראה , «Time display»בתצוגת השעון בחרו 

  כל פעולות, מצב ההמתנה האוטומטי לחיסכון באנרגיהלמרות פעולת 
  .  הבטיחות פעילות        
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   הגדרות המשתמש 9

   הגדרות המשתמשבחירת  9.1

  :ו לשנות את הגדרות המשתמש הבאותתוכל
  

  שפה

  נעילת בטיחות ילדים

  שעוןתצוגת ה

  תאורה

  צליל קולי

   

  טמפרטורהיחידות  

  פורמט תצוגת השעון

  ניגודיות

  הגדרות ברירת המחדל
   

  כיוון הגדרות המשתמש  9.2

 :תוכלו לכוון את הגדרות המשתמש

 הכיווניםפתור  על כ שניות5 -במשך כ לחצו,  כאשר המכשיר כבוי.  

  :או

לחצו, . חשיךיצג שה עד  צו על מקש המגע לח,  כאשר המכשיר מופעל 
  .הכיוונים על כפתור  שניות5 -במשך כ

  .צגופיע ביגדרות המשתמש ה תפריט -

אשרו את ההגדרה ובצעו, הרצויה המשתמש ת בהגדרו בחר.  

  .צגופיע ביגדרות המשתמש ה תפריט -

 געו בחיישן המגע , שהגדרות המשתממ ליציאה.  

 .כבהי התנור -
  

  .כל הגדרות המשתמש נשמרות במקרה של הפסקת חשמל
  

  
    שפה9.3

  שפות שונות זמינות לבחירה. תוכלו לשנות את השפה שבצג
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   ילדים בטיחותנעילת  9.4
 להפעיל תנסוכאשר  .נעילת בטיחות הילדים מונעת הפעלה מקרית של התנור

 ההודעה נעילת בטיחות ילדים נעולהויישמע צליל קולי , פעולהצב את מ
«Childproof lock» צגופיע בת.  

  :לת בטיחות הילדים מופעלתעינ
 כאשר המכשיר מופעל  
 1 או לא נגעתם  ,פעולה נסגרה אם לא מתחיל מצב התנורדלת ש דקה לאחר

 . על מקש מגע או לחצתם על כפתור הכיוונים
  4 עולהפ דקות לאחר סיום  
  תוכלו לגעת בכל עת על כל מקשי המגע פרטי למקש המגע.  

  נעילת בטיחות הילדיםביטול 

שובאותה וסגרו התנור את דלת ו פתח .  

  » «Childproof lockנעילת בטיחות ילדים נעולה  «אישור הודעת

  הכיווניםכפתור על כלשהו או געו במקש מגע.  

  פעולות השעון  9.5

הוגדרה מצב הפעלה או מופעל שנות אותה אם לא ניתן לאת השעון 
  . התחלההשהיית

  המשתמשהוגדרה בהגדרת טיימר או אם הוגדר השעה אינה מוצגת אם 
  .»Invisible«כבלתי נראית » Time display «תצוגת הזמן           

  הגדרת השעון

הכיוונים תחילה על כפתור צולח, כבויתנור  אם ה.  

 המגע יישןבו גע .  
  . תהבהבנההשעותספרות . תופיע בצגשעה הנוכחית ה  -

  השעותספרות  את אשרואו /וכוונו.  
  . ספרות הדקות תהבהבנה -

  הדקותספרות  את אשרואו /וכוונו.  
  .תופיע בצג הדיגיטאליהשעה   -
 .צגופיע בי ולהתפריט מצבי הפע  -
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בעת   או  תלחצו על מקשי המגעההגדרות אינן נשמרות אם 
 .קביעת ההגדרות

  
 אחרי הפסקת חשמל

 שניתן להפעיל שוב לפני יש להגדיר את השעון, לאחר הפסקת חשמל
 .כרגיל את התנור

 .מואר בלבן ה געו במקש  -

 .ליא הדיגיטצגיהבהב ב  -  

 הגדירו את השעון ואשרו. 

 השעוןתצוגת 
, )יצרןמחדל של הברירת ההגדרת  (»Visible«עם הגדרת התצוגה כנראית 

 12:00 -ו)  שעות24 של פורמטב (06:00 - ל00:00 מעומעמת בין תצוגת השעון
 תצוגת עם הגדרת).  שעות12בתבנית של  (לפני הצהריים .a.m  06:00 - ל

 .השעון לעולם לא יופיע הצג, »Invisible «השעון מוגדרת כלא נראית
 -ו בבחרהמשתמש בהגדרת ,  למינימוםהאנרגיהכדי להפחית את צריכת 

»Invisible . כל , חיסכון באנרגיהל מצב ההמתנה האוטומטילמרות
 .פעילותנשארות תכונות הבטיחות 

  תאורה  9.6

  : הגדרות אפשריות3 קיימות

A  רתנועם דלת ה «With 
appliance door»  

 התנור כשדלת כבית/התאורה מופעלת
  .תנסגר/תנפתח

B   עם דלת התנור בעת הפעולה
«With appliance door and 

during operation»  

 כאשר בעת הפעולה תהתאורה מופעל
 .דלת התנור נפתחת

 דקות 3התאורה כבית באופן אוטומטי 
פעם לאחר ה או הפעולהלאחר סיום מצב 

  . נפתחהתנורדלת השהאחרונה 
C   לא מוארת«No illumination» תאורת התנור נשארת תמיד כבויה.  

  צליל קולי  9.7

 .ניתן להפעיל או לכבות יל הקוליאת הצל

אם אפילו  -   -התנור כבה  תקלה או כאשר במקרה של קולי נשמעצליל 
  ).פעולת בטיחות(» Off «כבויהמוגדרת כשלו ההגדרה 
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    הגדרות המשתמש9
  

  יחידות טמפרטורה  9.8

  .»F0«או פרנהייט » C0«תוכלו לבחור בין תצוגת טמפרטורה במעלות צלסיוס 

 C0  לסיוסמעלות צ  

 F0  מעלות פרנהייט  

    פורמט תצוגת השעון9.9

 שעות ביממה 24 בפורמט תצוגת שעון שלהשעה ניתן להציג את תצוגת 
 ).a.m/p.m(ב "בארההנהוגה  שעות 12של פורמט תצוגת שעון  או ,האירופי

    ניגודיות9.10

ניתן להאים את יכולת הקריאה של התצוגה בהתאם , באמצעות פעולה זו
 .שבמקום התקנת התנורלתאורה 

    חזרה להגדרות ברירת המחדל9.11

תוכלו לאפס את השינויים , אם שיניתם אחת או יותר מהגדרות המשתמש
  .שבצעתם ולחזור להגדרות ברירת המחדל שהוגדרו בעת הייצור
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    ותחזוקה טיפול10
  ! סכנת כוויות

  .יהניקותחילת פעולות אפשרו לתנור ולאביזרים להתקרר לפני 

  !           סכנה מזליגת גלי מיקרו

 .אטם הדלת ואת מנגנוני הנעילהאת , הדלתבדקו בקביעות את 
נתקו מיד את התנור מרשת , נזק כלשהובהם במקרה ומתגלה 

  .)וברתעיינו בגב הח(החשמל ופנו למוקד השרות 

  !שימוש שגוי עלול לגרום נזק לתנור

צמר , ות חדיות מתכתותמגרד, ים בחומרי ניקוי חומציאל תשתמשו
. עלולים לשרוט את המשטחים מוצרים אלו .'וכו, מטליות ניקוי, פלדה

  .שרוטים עלולים להישברמשטחי זכוכית 

  .לעולם אל תשתמשו במכשירי ניקוי באדים כדי לנקות את התנור

  ניקוי המשטחים החיצוניים  10.1

יתן הסירו מיד שאריות מזון שגלש או חומרי ניקוי מהר ככל שנ .  

 במטלית לחה הטבולה בתמיסת מים חמים ומעט נוזל ניקויהמשטחים נקו את  
. נקו את המשטחים בכיוון קווי הליטוש המקוריים,  לניקוי משטחים מתכתיים -

  .נגבו במטלית רכה יבשה

נגבו ויבשו בטלית רכה .  
  

   התנור דלתניקוי   10.2

 מובטחת יותר  לא,אחרת. אין להסיר את דלת התנור, באף מקרה
  .ההגנה מפני זליגת גלי מיקרו

צמר , כמו למשל ניקוי תכשירי בחומרי ניקוי שוחקים או אל תשתמשו
  שריטות על זכוכית .'וכו, סכיני גילוח,  זכוכיתותמגרד, סכינים, פלדה

  .שברל לגרום ותהדלת עלול

  נקו את דלת התנור במטלית לחה הטבולה בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי
  נ. עדין

גבו ויבשו במטלית רכה נ.
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  ניקוי ותחזוקה  10

  . ומהמסגרתהסירו מיד את חומרי הניקוי מאטם הדלת

לא מובטחת ההגנה , אם האטם ניזוק. סכנת נזק לחלקי הפלסטיק
   .   מפני זליגת גלי מיקרו

  ניקוי אטם הדלת  10.3

יקויאך אל תשתמשו בתכשיר נ,  נקו את אטם הדלת במטלית רכה ולחה.  

 יבשו במטלית רכה ויבשהנגבו ו.  

  ניקוי החלל הפנימי של התנור  10.4

הרכיבו חזרה את גלגילות ההנעה , מיד לאחר סיום פעולות הניקוי
צמר , אל תשתמשו בכריות קרצוף.ואת צלחת הזכוכית המסתובבת

  .העלולים לגרום נזק למשטח', פלדה  וכו

  תחילת פעולות הניקויהסירו את האביזרים מתוך התנור לפני.  

 וודאו . במיוחד כאשר ניתז מזון בתוכו, נקו בקביעות את החלל הפנימי
  . ששאריות מזון שומני שניתז לא יתייבשו ויתקשו

  נגבו את משטחי החלל הפנימי של התנור בעודם מעט חמים במטלית רכה
 ויבשו לאחר מכן נגבו. לחה הטבולה בתמיסת מים חמים ומעט נוזל ניקוי עדין

  .במטלית רכה

דקות2-3 -חממו בתוך התנור כוס מים במשך כ,  לשאריות לכלוך עיקש  .
  . האדים הנוצרים ירככו את הלכלוך

 הניחו בתוך התנור כוס ובתוכו תערובת של מים , לסילוק ריחות לא נעימים
פק המרבי של גלי ס דקות בדרגת הה2-3 -וחממו אותו במשך כ, ומיץ לימון

   .מיקרו



 58

  ניקוי ותחזוקה  10
  

  האביזריםניקוי   10.5

  .  להתקרר לפני הניקויCombiCrunchאפשרו לצלחת ההשחמה 
,  במים בעודה חמהCombiCrunchאל תטבלו את צלחת ההשחמה 

קירור מהיר עשוי לגרום .  את הצלחת מתחת למים זורמיםוואל תקרר
. 'וכוצמר פלדה , אל תשתמשו בכריות קרצוף .נזק לצלחת ההשחמה

  .תכשירים אלו עלולים לגרום נזק למשטחי הצלחת

  : את האביזרים הבאים תוכלו לשטוף במדיח כלים

  גלגלת ההנעה של הצלחת המסתובבת  

 צלחת הזכוכית המסתובבת  

 מזוןה מכסה  

 ידית אחיזה של צלחת ההשחמה  

 מעמד הרשת 

צלחת ההשחמה אל תשטפו את , כדי למנוע נזק לציפוי
CombiCrunch כליםבמדיח  .  

  נקו את צלחת ההשחמהCombiCrunch  בספוג הטבול בתמיסת מים חמים
  .ונוזל לשטיפת כלים

א עלול לאבד את ואך ה, את מגש האפייה תוכלו לשטוף במדיח כלים
  .ותכונת מניעת ההידבקות של

 מים וספוג, השתמשו בתכשיר ניקוי עדין, לניקוי מגש האפייה.  

  

  גומההחלפת נורת תאורה פ  10.6

החלפת נורת התאורה חייבת להיות מבוצעת על ידי טכנאי , מטעמי בטיחות
  ).עיינו ברשימה שבגב החוברת  ('ישפאר'משרות מורשה ומיומן בלבד 
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  איתור תקלות  11

  ...מה לעשות אם  11.1
פרק זה מפרט תקלות שכיחות ופשוטות שתוכלו לאתר ולפתור בכוחות עצמכם 

אם לא תצליחו לאתר את התקלה או מופיעה . התיקוניםללא צורך בפנייה לשרות 
  ).עיינו ברשימה שבגב החוברת ('ישפאר'שרות אנא פנו למוקד , תקלה אחרת

מלוא הודעת התקלה ואת  אנא רשמו את :לפני שתפנו למוקד השרות
   .נור שלכםהת של )FN(המספר הסידורי 
  .תנורלווית הנתונים המודבקת בתמופיע המספר הסידורי 

  התנור אינו פועל... 

  פתרון  סיבה אפשרית
  הנתיך או המפסק של קו

החשמל המזין את התנור אינם 
  .תקינים

 הרימו את הנתיך.  
 הרימו את המפסק של קו החשמל המזין 

 . את התנור

  הנתיך או המפסק של קו
  .החשמל ממשיכים לרדת

  עיינו בכריכה (' ישפאר'פנו למוקד שרות
 ).האחורית של החוברת

 הפסקת חשמל.   בררו את הסיבה להפסקת החשמל . 

 תקלה בתנור.    בכריכה עיינו (' ישפאר'פנו למוקד שרות
 ).החוברתהאחורית של 

  הופעל מבלי שהוכנס מזון כלשהו לתוכוהתנור ... 

  פתרון  סיבה אפשרית

 . ופעל לפרקי זמן קצריםיהתנור לא יינזק אם   
 כנס מזון אל תפעילו את התנור מבלי שהו

   .לתוכו

  נשמעות חריקות בעת הפעלת התנור... 

  פתרון  סיבה אפשרית
  רצפת החלל הפנימי של התנור

וגלגלת ההנעה של הצלחת 
  .המסתובבת מלוכלכים

  נקו היטב בקביעות את רצפת התנור ואת
  . גלגלת הנעת הצלחת המסתובבת
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  איתור תקלות  11

  וויזיההתנור משפיע על קליטת שידורי הטל... 

  פתרון  סיבה אפשרית

במקרה זה לא קיימת תקלה בתנור   
, כשתנור המיקרוגל בפעולה. המיקרוגל

שידורי קליטת עשויות להיגרם הפרעות ל
הדומות אלו הפרעות  .רדיו או טלוויזיה

להפרעות הנגרמות בעת פעולת מכשירים 
, מערבלים, כמו למשל(חשמליים אחרים 

   ).'וכו, שואבי אבק

   בעת פעולת גלי המיקרוויר חם זורם מתוך התנוראו...  

  פתרון  סיבה אפשרית

החום . זה מצב פעולה טבעי
נפלט מהמזון החם מחמם את 

האוויר החם . האוויר בתוך התנור
מועבר החוצה באמצעות מערכת 

האוויר . מחזור האוויר שבתנור
החם אינו מכיל גלי מיקרו ואינו 

   .מסוכן

 י האוורור של  את פתחלעולם אל תחסמו
  .התנור

  התנור כבה לפני הזמן... 

  פתרון  סיבה אפשרית
 התנור התחמם יתר על המידה.   בדקו את פתחי האוורור בערכת ההתקנה

 .החייבים להיות נגישים בקלות

 פתחי האוורור חסומים.   סלקו חפצים החוסמים את פתחי האוורור. 

   המתינו עד שהתנור יתקרר.  

 את התנור הפעילו חזרה. 

   פנו , אם התנור עדיין כבה לפני הזמן
עיינו בכריכה (' ישפאר'למוקד שרות 

 ). האחורית של החוברת
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  איתור תקלות  11
  

  לאחר הפסקת חשמל  11.2

  . יהבהב בצג -ו, ואר י חיישן המגע ,לאחר הפסקת חשמל

  53עיינו בעמוד (כוונו את  השעון  .(  

  .ת ללא שינוינשארוהגדרות המשתמש כל 
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  אביזרים וחלפים  12

  .מסרו את מספר הדגם שברשותכם, בעת רכישת האביזרים והחלפים
  
 

   גלגלת הנעת הצלחת המסתובבת
  
  
  

  צלחת זכוכית מסתובבת
  
  
  

  כיסוי למזון
  
  
  

  CombiCrunchצלחת השחמה 
  
  
 

  ידית אחיזה לצלחת ההשחמה
  
  
  

  מעמד רשת
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    אביזרים וחלפים12
  
  
  ף רשת גבוהמד

  
  
  

  מגש אפייה
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  נתונים טכניים  13

  מידות חיצוניות
 הוראות ההתקנהב עיינו. 

  נתוני החיבור לרשת החשמל
 המודבקת לתנור1 עיינו בתווית הנתונים .  

   

  מדידת הטמפרטורה 13.1

 בהתאם לתקנים הבישול ריק חללהטמפרטורה של חלל הבישול נמדדת כאשר 
 ותאינן מתאימאך  יכולות להיות מדויקות עצמיותת מדידו. מקובלים בעולםה
 .בדיקת הדיוק של הטמפרטורהל

  מצב המתנה אוטומטי לחסכון באנרגיה 13.2

התנור מצויד במצב המתנה אוטומטי לחיסכון , למניעת צריכת אנרגיה לא רצויה
 . באנרגיה

בחרו בהגדרות המשתמש ,  למינימום האפשרית צריכת האנרגיהתלהפח
 למרות פעולת מצב ההמתנה .»אינה נראית« »וגת השעוןתצ«  -ב

  . כל פעולות הבטיחות פעילות, האוטומטי לחיסכון באנרגיה
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  שירות תיקונים  14

 בעיות ותקלות קלות לאתר ולתקן יסייע לכם' איתור תקלות'הפרק 
  בכך תוכלו לחסוך בכסף וזמן ללא צורך לפנות לשירות, בכוחות עצמכם

  .וניםהתיק

אנא ציינו תמיד את , בכל פנייה לשרות התיקונים או להזמנת אביזר כלשהו
אנא הכניסו את הפרטים המתאימים בתיבות . המספר הסידורי ואת שם המוצר

והדביקו אותן בפנקס הכתובות , שלהלן וגם במדבקות השרות המצורפות למוצר
  .שלכם

  ____________ :   שם המוצר_________________): FN(סידורי ' מס

בחשבונית הקנייה או , תוכלו גם למצוא את אותם הפרטים בתעודת האחריות
   .בתווית הזיהוי שעל גבי המוצר

  דלת התנורפתחו את.  
  .בדופן השמאלית בתוך התנור תווית הזיהוי מודבקת -    
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רשימות אישיות
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  מדריך להפעלה מהירה

  !אות הפעלה זוקראו תחילה את הוראות ההפעלה שבחוברת הור

 תחילה הפעילו אותו באמצעות לחיצה על לחצן הכיוונים, אם התנור כבוי.  

  לכיוון השעה

   מקש המגעלחצו על .  

 ואשרו בתצוגת השעוןהשעה כדי לכוון את הכיוונים סובבו את כפתור .  

 סובבו את כפתור הכיוונים כדי לכוון את הדקות בתצוגת השעון ואשרו.  

  לת מצב פעולהלבחירה והתח

  לחצו על מקש המגע .  

בחרו את מצב הפעולה והגדירו את ההגדרות .  

לחצו על מקש המגע  .  

  התנור לכיבוי

  מקש המגע לחצו על.  

  התזכורת לכיוון טיימר
  מקש המגע לחצו על.  

 כוונו את השעות והדקות ואשרו.  

   



  שרותשרות
י טכנאי "היות מבוצעת עחייבת ל, כל התערבות שהיא במוצר שרכשתם

  ".ישפאר"שהוסמך על ידי חברת 
בעת , מנת לאפשר לנו לתת לכם את השרות האיכותי והמהיר ביותר-על

הלקוח שלכם ופרטי המוצר שברשותכם ' שתתקשרו תתבקשו לציין את מס
מופיעים בתעודת האחריות ועל התווית בגב או , פרטים אלו). סוג ודגם(

  .בחזית המוצר

  בכםבכםלתשומת לילתשומת לי
חברתנו אחראית לפעולתו התקינה של המוצר בתנאי עבודה ואחזקה 

  .נכונים
אין החברה אחראית לכל נזק או קלקול אשר ייגרם למוצר כתוצאה 

או כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות , מתקלות והפרעות חיצוניות
  .הפעלה אלו

, תשמח לעמוד לשירותכם בבדיקה" ישפאר" מחלקת השרות של חברת
 עד 08:00 בין השעות 'ה – 'אבין הימים , ייעוץ ושרות בכל עת, הדרכה
  .12:00 עד 08:00בין השעות ,  ובימי שישי וערבי חג17:00

    ::נא חייגונא חייגו, ,  השרות השרותמוקדמוקדליצירת קשר עם ליצירת קשר עם 

11--800800--308308--090090
EEmmaaiill::  sshheerruutt@@iissffaarr..ccoo..iill  

95547769554776--0909: : פקספקס               

!בכל עת לשירותכם
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