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הגדרת הספק אביזריםמשקל
המיקרוגל בואט

משך הבישול 
בדקות

הערות

חתיכות עוף, קטנות, 
לדוגמה, ירכי עוף או כנפיים

כלי בישול כ-800 ג'
על-גבי רשת 

הגריל

הניחו כשצד העור כלפי מעלה. אין 40-30 דקות360 ואט + )
להפוך

כנפי עוף קפואים שהושרו 
במרינדה

כלי בישול כ-800 ג'
על-גבי רשת 

הגריל

אין להפוך25-15 דקות360 ואט + ) 

מאפה פסטה 
(שימוש במרכיבים מוכנים 

מראש)

משטח כ-1,000 ג'
מסתובב

פזרו גבינה. גובה של 5 ס"מ לכל 35-25 דקות360 ואט + ) 
היותר

תפו"א מוקרם 
(שימוש בתפוחי אדמה לא 

מבושלים)

משטח כ-1,000 ג'
מסתובב

גובה של 4 ס"מ לכל היותר40-30 דקות360 ואט + )

משטח כ-400 ג'דגים, מבושלים ברוטב
מסתובב

יש להפשיר דגים קפואים לפני 25-20 דקות360 ואט + ) 
הבישול

משטח כ-1,000 ג'מאפה גבינת קווארק
מסתובב

גובה של 5 ס"מ לכל היותר35-30 דקות360 ואט + ) 

השתמשו בשיפודי עץ20-15 דקות180 ואט + ) מדף רשת5-4 חתיכותקבב ירקות
השתמשו בשיפודי עץ15-10 דקות180 ואט + )מדף רשת5-4 חתיכותקבב דגים

EN 60705 מנות מבחן בהתאם לתקן
האיכות והפעולה הנכונה של מכשירי המיקרוגל נבדקות במכונים 

מיוחדים באמצעות המנות הבאות.
 DIN 44547 , IEC 60705 , EN 60705 בהתאם לתקנים

EN 60350  (2009)-ו

בישול והפשרה באמצעות המיקרוגל
בישול במיקרוגל

הגדרת הספק המיקרוגל בואט, משך בישול מנה
בדקות

הערה

כלי פיירקס, x  20 25 ס"מ על המשטח המסתובב.360 ואט, 17-12 דקות + 90 ואט, 25-20 דקותציפוי ביצה, 750 ג'
הניחו כלי פיירקס בעל קוטר של 22 ס"מ על-גבי המשטח 600 ואט, 10-8 דקותעוגת ספוג

המסתובב.
הניחו את כלי הפיירקס על-גבי המשטח המסתובב.600 ואט, 25-20 דקותקציץ בשר

הפשרה במיקרוגל
הגדרת הספק המיקרוגל בואט, משך בישול מנה

בדקות
הערה

הניחו כלי פיירקס בעל קוטר של 22 ס"מ על-גבי המשטח 180 ואט, 7-5 דקות + 90 ואט, 15-10 דקותבשר
המסתובב.

בישול משולב במיקרוגל
הגדרת הספק המיקרוגל בואט, משך בישול מנה

בדקות
הערה

הניחו כלי פיירקס בעל קוטר של 22 ס"מ על-גבי המשטח המסתובב.) גריל + 360 ואט, 40-35 דקותגראטן תפוחי אדמה
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הגדרת הספק המיקרוגל בואט, משקלבישול מזון
משך בישול בדקות

הערות

בישול ללא כיסוי600 ואט, 25-20 דקות750 ג'קציץ בשר
הפכו לאחר מחצית זמן הבישול600 ואט, 30-25 דקות1.2 ק"געוף שלם, טרי, ללא חלקים פנימיים

יש לחתוך את הירקות לפיסות בגודל שווה. 600 ואט, 10-5 דקות250 ג'ירקות טריים
הוסיפו 1 עד 2 כפות מים לכל 100 ג' ירקות. 

ערבבו במהלך הבישול
600 ואט, 15-10 דקות500 ג'

חתכו תפוחי אדמה לחתיכות בגודל שווה; 600 ואט, 10-8 דקות250 ג'תפוחי אדמה
הוסיפו 1 עד 2 כפות מים לכל 100 ג'. 

ערבבו במהלך הבישול
600 ואט, 14-11 דקות500 ג'

600 ואט, 22-15 דקות750 ג'

900 ואט, 7-5 דקות + 125 ג'אורז
180 ואט, 15-12 דקות

הוסיפו כמות כפולה של נוזלים

900 ואט, 8-6 דקות + 250 ג'
180 ואט, 18-15 דקות

מאכלים מתוקים, כגון פודינג 
(אינסטנט)

ערבבו את הפודינג היטב 2 או 3 פעמים במהלך 600 ואט, 8-6 דקות500 מ"ל
הבישול, באמצעות מטרפת ביצים

-600 ואט, 12-9 דקות500 ג'פרי, לפתן

עצות לשימוש במיקרוגל
אינכם מצליחים למצוא מידע בנוגע להגדרות הבישול הנחוצות 

לכמויות המזון שאתם מכינים.
הגדילו או הקטינו את משכי הבישול באמצעות כלל האצבע הבא:

כמות מזון כפולה = כמעט הכפלה של משך הבישול
חצי מהכמות = חצי ממשך הבישול

בפעם הבאה, הגדירו זמן בישול קצר יותר או בחרו בהספק מיקרוגל נמוך המזון התייבש מדי.
יותר. כסו את המזון והוסיפו נוזל.

בשלו במשך זמן ארוך יותר. כמויות גדולות של מזון, בערימות גבוהות, המזון לא התבשל, לא התחמם או לא הופשר עם תום זמן הבישול.
דורשות זמני חימום ארוכים יותר.

בתום זמן הבישול, המזון התחמם יותר מדי בשוליים, אבל הוא לא 
מוכן במרכז.

בפעם הבאה, ערבבו במהלך הבישול, בחרו בהספק מיקרוגל נמוך יותר 
ובזמן בישול ארוך יותר.

לאחר ההפשרה, הבשר או העוף מופשר מבחוץ אך עדיין קפוא 
מבפנים.

בפעם הבאה, בחרו בהספק מיקרוגל נמוך יותר. אם אתם מפשירים כמות 
גדולה, הפכו מספר פעמים.

עיבוי
טיפות עיבוי עשויות להצטבר על זכוכית הדלת, על הדפנות הפנימיות 

ועל רצפת המכשיר. זוהי תופעה רגילה. אין לכך השפעה על פעולת 
המיקרוגל. לאחר הבישול, נגבו את טיפות העיבוי שהצטברו.

עצות לצלייה בגריל
הערות

הערכים ניתנים כקווים מנחים ועשויים להשתנות בהתאם לתכונות ■ 
המזון.

צלו תמיד על-גבי מדף הרשת כאשר דלת תא התנור סגורה ואל ■ 
תחממו יתר על המידה.

הניחו תמיד את מדף הרשת על-גבי המשטח המסתובב.■ 

משך הבישול בדקותאביזריםכמות
צד ראשון: כ-2 עד 4 מדף רשת2 עד 4 פרוסותלחם לקלייה (קלייה מראש)

צד שני: כ-2 עד 4
בהתאם לתוספת: 7 עד 10מדף רשת2 עד 6 פרוסותצנימים עם תוספות

כ-15 עד 20משטח מסתובב2 עד 4 ספלים מרק עם תוספות, לדוגמה, מרק בצל

גריל ומיקרוגל משולבים
הערות

הפעולה המשולבת מתאימה במיוחד לבישול מאפים ומאכלים ■ 
מוקרמים.

יש להניח תמיד את הכלי על-גבי המשטח המסתובב ולא לכסות את ■ 
המזון.

השתמשו בכלי בעל דופן גבוהה לצלייה. כך תא התנור נשמר נקי יותר.■ 
השתמשו בכלי בישול גדולים ושטוחים עבור פשטידות ומאכלים ■ 

מוקרמים. מזון בכלים צרים ועמוקים דורש זמן בישול ארוך יותר 
והוא משחים יותר בחלקו העליון.

ודאו שכלי הבישול שלכם מתאים לתא התנור. הוא אינו יכול להיות ■ 
גדול מדי, משום שהמשטח המסתובב עדיין צריך להסתובב.

קבעו תמיד את משך הבישול המרבי. בדקו את האוכל לאחר הזמן ■ 
הקצר ביותר שצוין.

הניחו לבשר לנוח למשך 5 עד 10 דקות נוספות לפני חיתוכו. הדבר ■ 
יאפשר למיצי הבשר להתפזר באופן אחיד וימנע מהם להישפך בעת 

חיתוך הבשר.
יש להניח למאפים ולמאכלים מוקרמים להתבשל במכשיר למשך ■ 

5 דקות נוספות לאחר כיבויו.
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הגדרת הספק המיקרוגל משקלהפשרה, חימום או בישול של מזון קפוא
בואט, משך בישול בדקות

הערות

-600 ואט, 11-8 דקות400-300 ג'תפריט, ארוחה בצלחת, ארוחה מוכנה (3-2 רכיבים)

-600 ואט, 10-8 דקות400 ג'מרק

-600 ואט, 13-10 דקות500 ג'נזיד

הפרידו את נתחי הבשר בעת הערבוב600 ואט, 17-12 דקות500 ג'פרוסות או קוביות של בשר ברוטב, כגון גולאש
הוסיפו מים, מיץ לימון או יין לפי רצונכם600 ואט, 15-10 דקות400 ג'דגים, לדוגמה אומצות פילה

-600 ואט, 15-10 דקות450 ג'מאפים, לדוגמה לזניה, קנלוני

הוסיפו מעט נוזלים600 ואט, 5-2 דקות250 ג'תוספות, כגון אורז, פסטה
600 ואט, 10-8 דקות500 ג'

צקו מים לתוך הכלי כך שיכסו את 600 ואט, 10-8 דקות300 ג'ירקות, כגון אפונה, ברוקולי, גזר
הבסיס 600 ואט, 17-14 דקות600 ג'

אין להוסיף מים600 ואט, 16-11 דקות450 ג'תרד מוקרם

חימום מזון
סכנת צריבה! :

בעת חימום נוזלים, תיתכן רתיחה מושהית. משמעות הדבר היא 
שהנוזל יגיע לטמפרטורת רתיחה ללא היווצרות הבועות והאדים 

הרגילים הנוצרים ברתיחת נוזלים. גם אם המיכל רועד רק מעט, הנוזל 
החם יכול לרתוח בפתאומיות ולהתיז. בעת חימום נוזלים, הניחו תמיד 

כף בתוך המיכל. כך תימנעו מצב של רתיחה מושהית.

זהירות!
פריטי מתכת, כגון כפית בתוך כוס, צריכים להיות במרחק מינימלי של 
2 ס"מ מדפנות תא התנור ומהחלק הפנימי של הדלת. ניצוצות עלולים 

לגרום נזק בלתי הפיך לזכוכית בצד הפנימי של הדלת.

הערות
הוציאו מנות קפואות מוכנות מהאריזה שלהן. הן יתחממו מהר יותר ■ 

ובאופן אחיד יותר בכלי בישול למיקרוגל. ייתכן שמרכיבי המנה 
השונים דורשים זמני חימום שונים.

כסו תמיד את המזון. אם אין לכם מכסה מתאים לכלי, השתמשו ■ 
בצלחת או ברדיד מיוחד למיקרוגל.

ערבבו או הפכו את המזון מספר פעמים במהלך החימום. בדקו את ■ 
הטמפרטורה.

לאחר החימום, הניחו למזון לעמוד במשך 2 עד 5 דקות נוספות, כדי ■ 
שכל חלקי המזון יהיו בטמפרטורה זהה.

הקפידו להשתמש במגבת מטבח או בכפפות מטבח כאשר אתם ■ 
מוציאים צלחות מהמכשיר.

הגדרת הספק המיקרוגל בואט, משקלחימום מזון
משך בישול בדקות

הערות

תפריט, ארוחה בצלחת, ארוחה מוכנה 
(3-2 רכיבים)

-600 ואט, 8-4 דקות500-350 ג'

הכניסו כף לכוס; אל תחממו יתר על המידה 900 ואט, 2-1 דקות150 מ"למשקאות
משקאות אלכוהוליים; בדקו במהלך החימום 900 ואט, 3-3 דקות300 מ"ל

900 ואט, 4-3 דקות500 מ"ל

הסירו מכסים או פטמות. נערו היטב לאחר החימום. 360 ואט, ½ דקה בקירוב50 מ"למזון תינוקות, לדוגמה בקבוק הנקה
חובה לבדוק את הטמפרטורה לאחר החימום 360 ואט, דקה אחת בקירוב100 מ"ל

360 ואט, ^ דקה אחת200 מ"ל

-600 ואט, 3-2 דקות200 ג'מרק, ספל אחד

-600 ואט, 5-4 דקות400 ג'מרק, 2 ספלים

הפרידו בין פרוסות הבשר600 ואט, 11-8 דקות500 ג'בשר ברוטב
-600 ואט, 8-6 דקות400 ג'נזיד

-600 ואט, 11-8 דקות800 ג'

הוסיפו מעט נוזלים600 ואט, 3-2 דקות150 ג'ירקות, מנה אחת
600 ואט, 5-3 דקות300 ג'ירקות, 2 מנות

בישול מזון
הערות

מזון המפוזר בכלי בצורה שטוחה, מתחמם מהר יותר מערימה ■ 
גבוהה של מזון. לפיכך, יש לפזר את המזון בכלי כך שיהיה שטוח 
עד כמה שניתן. אין לערום פריטי מזון שונים בשכבות זו על גבי זו.

יש לבשל את המזון בכלים עם מכסה. אם אין לכם מכסה מתאים ■ 
לכלי הבישול, השתמשו בצלחת או ברדיד מיוחד למיקרוגל.

כך המזון ישמור טוב יותר על טעמו הייחודי וידרוש פחות תיבול.■ 
לאחר הבישול, הניחו למזון לעמוד במשך 2 עד 5 דקות נוספות, כדי ■ 

שכל חלקי המזון יהיו בטמפרטורה זהה.
הקפידו להשתמש במגבת מטבח או בכפפות מטבח כאשר אתם ■ 

מוציאים צלחות מהמכשיר.
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מתכונים שבדקנו עבורכם במטבח שלנו
כאן תמצאו מבחר מתכונים ואת ההגדרות המיטביות עבורם. אנו נציג 

בפניכם את הגדרת הספק המיקרוגל המומלצת ביותר להכנת התבשיל 
המסוים. בנוסף, תוכלו לקבל עצות בנוגע לכלי בישול ולשיטות ההכנה 

השונות.

מידע בנוגע לטבלאות
הטבלאות הבאות כוללות מספר רב של אפשרויות והגדרות עבור 

המיקרוגל.
הזמנים המצוינים בטבלאות משמשים כקווים מנחים בלבד. משך זמן 

הבישול בפועל תלוי בכלי הבישול, בכמות המזון, באיכותו, 
בטמפרטורה ובדרגת הסמיכות שלו.

על פי רוב, הטבלאות מציינות טווחי זמן. השתמשו תחילה בזמן הקצר 
ביותר שמצוין, והאריכו אותו במקרה הצורך.

ייתכן שהכמות שתרצו לבשל שונה מזו המצוינת בטבלה. ניתן להחיל 
כלל אצבע: 

כמות כפולה - משך בישול כמעט כפול 
חצי מהכמות - חצי ממשך הבישול.

הניחו תמיד את כלי הבישול על-גבי המשטח המסתובב.

הפשרה
הערות

הניחו את פריטי המזון הקפואים במיכל פתוח על-גבי המשטח ■ 
המסתובב.

ניתן לכסות חלקים עדינים, כגון רגליים וכנפיים של עופות או שכבות ■ 
שומניות חיצוניות של נתחי צלי בפיסות קטנות של רדיד אלומיניום. 

הקפידו שרדיד האלומיניום לא יגע בדפנות המכשיר. ניתן להסיר 
את רדיד האלומיניום לאחר שחלפה מחצית מזמן ההפשרה.

הפשרת בשר או בשר עוף תגרום להצטברות נוזלים. יש לנקז ■ 
נוזלים אלו בעת הפיכת העוף או הבשר ובשום מקרה אין להשתמש 

בהם למטרה אחרת או לאפשר להם לבוא במגע עם מזון אחר.
הפכו או ערבבו את המזון פעם או פעמיים במהלך ההפשרה. ■ 

יש להפוך נתחי מזון גדולים כמה פעמים.
הניחו למוצרים המופשרים לשהות בטמפרטורת החדר למשך ■ 

10 עד 20 דקות נוספות כדי שהטמפרטורה שלהם תהיה אחידה. 
בשלב זה ניתן להוציא את החלקים הפנימיים של העוף. ניתן 

להמשיך להכין את הבשר, גם אם חלקו המרכזי קפוא.

הגדרת הספק המיקרוגל בואט, משך משקלהפשרה
בישול בדקות

הערות

נתחי בשר (בקר או עגל) שלמים (עם 
עצם או בלעדיה)

-180 ואט, 15 דקות + 90 ואט, 20-10 דקות800 ג'

180 ואט, 20 דקות + 90 ואט, 25-15 דקות1 ק"ג

180 ואט, 30 דקות + 90 ואט, 30-20 דקות1.5 ק"ג

יש להפריד חלקים שכבר הפשירו בעת 180 ואט, 2 דקות + 90 ואט, 6-4 דקות200 ג'בשר בנתחים או פרוסות בקר או עגל
הפיכת המזון 180 ואט, 5 דקות + 90 ואט, 10-5 דקות500 ג'

180 ואט, 8 דקות + 90 ואט, 15-10 דקות800 ג'

יש להקפיא מזון בצורה שטוחה אם ניתן 90 ואט, 10 דקות200 ג'בשר טחון, מעורב
הפכו מספר פעמים, הסירו את כל הבשר 

המופשר
180 ואט, 5 דקות + 90 ואט, 15-10 דקות500 ג'

180 ואט, 8 דקות + 90 ואט, 20-10 דקות800 ג'

-180 ואט, 8 דקות + 90 ואט, 15-10 דקות600 ג'עוף ונתחי עוף

180 ואט, 15 דקות + 90 ואט, 25-20 דקות1.2 ק"ג

יש להפריד חלקים שכבר הפשירו180 ואט, 5 דקות + 90 ואט, 15-10 דקות400 ג'פילה דג, אומצת דג או פרוסות
-180 ואט, 15-10 דקות300 ג'ירקות, כגון אפונה

יש לערבב בזהירות במהלך ההפשרה 180 ואט, 710 דקות300 ג'פירות, כגון פטל
ולהפריד חלקים שכבר הופשרו 180 ואט, 8 דקות + 90 ואט, 10-5 דקות500 ג'

הסירו את כל חומרי האריזה180 ואט, דקה + 90 ואט, 3-2 דקות125 ג'חמאה, הפשרה
180 ואט, דקה אחת + 90 ואט, 4-3 דקות250 ג'

-180 ואט, 6 דקות + 90 ואט, 10-5 דקות500 ג'כיכר לחם

180 ואט, 12 דקות + 90 ואט, 20-10 דקות1 ק"ג

רק לעוגות ללא זיגוג, קצפת או קרם 90 ואט, 15-10 דקות500 ג'עוגות, יבשות, כגון עוגת ספוג
פטיסייר, הפרידו את פרוסות העוגה 180 ואט, 5 דקות + 90 ואט, 15-10 דקות750 ג'

עוגות, לחות, כגון עוגת פירות, עוגת 
גבינה

רק לעוגות ללא זיגוג, קצפת או ג'לטין180 ואט, 5 דקות + 90 ואט, 20-15 דקות500 ג'
180 ואט, 7 דקות + 90 ואט, 20-15 דקות750 ג'

הפשרה, חימום או בישול של מזון קפוא
הערות

הוציאו מנות קפואות מוכנות מהאריזה שלהן. הן יתחממו מהר יותר ■ 
ובאופן אחיד יותר בכלי בישול למיקרוגל. ייתכן שמרכיבי המנה 

השונים דורשים זמני חימום שונים.
מזון המפוזר בכלי בצורה שטוחה, מתחמם מהר יותר מערימה ■ 

גבוהה של מזון. לפיכך, יש לפזר את המזון בכלי כך שיהיה שטוח 
עד כמה שניתן. אין לערום פריטי מזון שונים בשכבות זו על גבי זו.

כסו תמיד את המזון. אם אין לכם מכסה מתאים לכלי הבישול, ■ 
השתמשו בצלחת או ברדיד מיוחד למיקרוגל.

ערבבו או הפכו את המזון 2 או 3 פעמים במהלך הבישול.■ 
לאחר החימום, הניחו למזון לעמוד במשך 2 עד 5 דקות נוספות, ■ 

כדי שכל חלקי המזון יהיו בטמפרטורה זהה.
הקפידו להשתמש במגבת מטבח או בכפפות מטבח כאשר אתם ■ 

מוציאים צלחות מהמכשיר.
כך המזון ישמור טוב יותר על טעמו הייחודי וידרוש פחות תיבול.■ 
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לחצו על הלחצן Start (הפעלה). 4.

3.4.

900600

18090 360

stopstart

min
kgkg

תראו את הספירה לאחור של משך הבישול עבור התוכנית.

משך הבישול שהוגדר חלף
נשמע צליל התראה. פתחו את דלת המכשיר או לחצו על Stop (עצירה). 

השעון מופיע מחדש.

תיקון
לחצו פעמיים על הלחצן Stop (עצירה) ואפסו.

השהייה
לחצו על הלחצן Stop (עצירה) פעם אחת או פתחו את דלת המכשיר. 

הפעולה מושהית. התצוגה מעל Start (הפעלה) מהבהבת. לאחר 
סגירת הדלת, לחצו שוב על הלחצן Start (הפעלה).

ביטול
לחצו על הלחצן Stop (עצירה) פעמיים, או פתחו את הדלת ולחצו 

פעם אחת על הלחצן Stop (עצירה).

הערות
עבור תוכניות מסוימות, נשמעת התראה קולית לאחר זמן מסוים. ■ 

פתחו את דלת המכשיר וערבבו את המזון או הפכו את הבשר או 
העוף. לאחר סגירת הדלת, לחצו שוב על הלחצן Start (הפעלה).

ניתן לבדוק את מספר התוכנית והמשקל באמצעות e או f. הערך ■ 
הנבדק מוצג למשך 3 שניות בתצוגה.

הפשרה באמצעות התוכניות האוטומטיות
ניתן להשתמש ב-4 תוכניות ההפשרה כדי להפשיר בשר, עוף ולחם.

הערות
הכנת מזון■ 

השתמשו במזון שהוקפא בטמפרטורה של C° 18-  ואוחסן בכמויות 
קטנות ככל שניתן.

הוציאו את המזון המיועד להפשרה מהאריזה ושקלו אותו. עליכם ■ 
לדעת מה המשקל כדי להגדיר את התוכנית.

הפשרת בשר או בשר עוף תגרום להצטברות נוזלים. יש לנקז 
נוזלים אלו בעת הפיכת העוף או הבשר ובשום מקרה אין להשתמש 

בהם למטרה אחרת או לאפשר להם לבוא במגע עם מזון אחר.
כלי בישול■ 

הכניסו את המזון לתוך כלי שטוח המתאים למיקרוגל, לדוגמה, כלי 
חרסינה או צלחת זכוכית, אבל אל תכסו.

זמן מנוחה■ 
יש להשאיר את המזון המופשר לנוח למשך 10 עד 30 דקות 

נוספות, עד שיגיע לטמפרטורה אחידה. נתחי בשר גדולים זקוקים 
לזמן מנוחה ארוך יותר מאשר נתחים קטנים. יש להפריד נתחי בשר 

שטוחים ופריטי מזון העשויים מבשר טחון זה מזה לפני שאתם 
משאירים אותם לנוח.

לאחר זמן זה, תוכלו להמשיך להכין את המזון, למרות שייתכן 
שנתחי בשר עבים עדיין יהיו קפואים במרכזם. בשלב זה ניתן 

להוציא את החלקים הפנימיים של העוף.

התראה קולית■ 
עבור תוכניות מסוימות, נשמעת התראה קולית לאחר זמן מסוים. 
פתחו את דלת המכשיר והפרידו את המזון או הפכו את הבשר או 

העוף. סגרו את הדלת, ולחצו על הלחצן Start (הפעלה).

טווח משקל בקילוגרםמס' תוכנית
הפשרה

P 010.20 - 1.00בשר טחון

P 020.20 - 1.00נתחי בשר

P 030.40 - 1.80עןף, חתיכות עוף

P 040.20 - 1.00לחם

בישול באמצעות התוכניות האוטומטיות
3 תוכניות הבישול מאפשרות לכם לבשל אורז, תפוחי אדמה או 

ירקות.

הערות
כלי בישול■ 

יש לבשל את המזון בכלי בישול מתאימים למיקרוגל עם מכסה. 
עבור אורז, עליכם להשתמש בכלי גדול ועמוק.

הכנת מזון■ 
שקלו את המזון. עליכם לדעת מה המשקל כדי להגדיר את התוכנית.

אורז: 
אל תשתמשו באורז בשקיות בישול. הוסיפו את כמות המים הדרושה, 

כפי שמצוין על-גבי האריזה. היא בדרך כלל כפולה או משולשת 
מכמות האורז.
תפוחי אדמה: 

עבור תפוחי אדמה מבושלים, חתכו את תפוחי האדמה הטריים 
לחתיכות קטנות ושוות. הוסיפו כף מים לכל 100 ג' של תפוחי אדמה 

מבושלים, ומעט מלח.
ירקות טריים: 

שקלו את הירקות הטריים שנחתכו. חתכו את הירקות לחתיכות 
קטנות ושוות. הוסיפו כף מים לכל 100 ג' ירקות.

התראה קולית■ 
כאשר התוכנית פועלת, נשמעת התראה קולית לאחר זמן מה. 

ערבבו את המזון.

זמן מנוחה■ 
לאחר שהתוכנית הסתיימה, ערבבו שוב את המזון. עליכם להניח לו 

לנוח למשך 5 עד 10 דקות נוספות עד שיגיע לטמפרטורה אחידה. 
תוצאת הבישול תהיה תלויה באיכות ובהרכב המזון.

טווח משקל בקילוגרםמס' תוכנית
בישול

P 050.05 - 0.2אורז

P 060.15 - 1.0תפוחי אדמה

P 070.15 - 1.0ירקות

תוכנית Combicooking (בישול משולב)
הערות

כלי בישול■ 
בשלו את המזון בכלי בישול שאינם גדולים מדי, עמידים בפני חום 

וניתנים לשימוש במיקרוגל.

הכנת מזון■ 
הוציאו את האוכל מהאריזה ושקלו אותו. אם לא ניתן להזין משקל 

מדויק, יש לעגל אותו כלפי מעלה או מטה.

זמן מנוחה■ 
לאחר שהתוכנית הסתיימה, הניחו למזון לנוח למשך 5 עד 10 דקות 

נוספות כך שיגיע לטמפרטורה אחידה.

טווח משקל בקילוגרםמס' תוכנית
תוכנית בישול משולב

P 08
אפוי, קפוא, בגובה 

של עד 3 ס"מ
0.9 - 0.4
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שירות לקוחות
מרכז שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם אם המכשיר שלכם זקוק 
לתיקון. אנו נמצא תמיד את הפתרון הנכון עבורכם כדי למנוע ביקורים 

מיותרים של טכנאי השירות שלנו.

FD ומספר E מספר
בעת פנייה למרכז שירות הלקוחות, ציינו את מספר המכשיר שלכם 

(מספר ה- E) ואת מספר הייצור (מספר ה- FD), כך שנוכל לספק לכם 
את הסיוע המתאים. לוחית הדירוג הנושאת מספרים אלו נמצאת בצד 

ימין ונראית בעת פתיחת דלת המכשיר. אנו ממליצים לרשום את 
המספרים האלה ואת מספר הטלפון של שירות הלקוחות בטבלה 

שלהלן, כדי לחסוך זמן בעת הצורך.

E מספרFD מספר

O שירות לקוחות 

שימו לב שיידרש תשלום עבור ביקור של טכנאי השירות בביתכם 
במקרה של תקלה במכשיר, גם בזמן תקופת האחריות על המכשיר.

תוכלו למצוא את פרטי יצירת הקשר ברשימת מרכזי שירות הלקוחות 
בגב החוברת.

הזמנה של טכנאי שירות וייעוץ לגבי המוצר
IL*2220

(חיוב שיחות בתעריף המקומי או הנייד.)

תוכלו לסמוך על הרמה המקצועית המתקדמת של היצרן. לפיכך, 
תוכלו להיות בטוחים שהתיקונים מבוצעים על-ידי טכנאי שירות 

מיומנים המשתמשים בחלקי חילוף מקוריים בלבד.

מכשיר זה תואם לתקנים EN 55011 ו-CISPR 11. זהו מוצר מסוג 
.Class B , Group 2

מוצר מסוג Group 2 פירושו שגלי המיקרו משמשים למטרת חימום 
מזון בלבד. Class B מציין שהמכשיר מתאים לצרכנים פרטיים.

נתונים טכניים
Hz ,AC 230-240 50מתח קלט

W 1450 צריכת חשמל

900Wהספק פלט מרבי

W 1200 הספק גריל

MHz  2450תדר מיקרוגל

 10 אמפרנתיך

ממדים (גxרxע)
382 מ"מ x  594 מ"מ x  388 מ"מ מכשיר

208 מ"מ x  328 מ"מ x  369 מ"מ תא התנור

VDE כןעומד בתקן
CE כןבעל סימון

סילוק ידידותי לסביבה
יש להשליך את חומרי האריזה באופן ידידותי לסביבה.

מכשיר זה עומד בתקנה האירופית  EU/2012/19   להשלכת 
ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). התקנה מפרטת את 

המסגרת ברחבי האיחוד האירופי להחזרה ולמחזור של 
מכשירים משומשים.

תוכניות אוטומטיות
תוכניות אוטומטיות מאפשרות לכם להכין תבשילים בצורה קלה 

במיוחד. עליכם לבחור את התוכנית הרצויה ולהזין את משקל המזון. 
התוכנית האוטומטית תקבע את ההגדרות המיטביות.

הערה: ניתן לבחור מבין 8 תוכניות.

הגדרת תוכנית
לאחר שבחרתם תוכנית, הגדירו הגדרות באופן הבא:

לחצו על הלחצן e שוב ושוב עד שיופיע מספר התוכנית הרצויה. 1.
נורית החיווי שמעל הלחצן מאירה.

.2  .f לחצו על הלחצן
נורית החיווי מעל הלחצן מאירה ומופיעה הצעה למשקל.

1.2.

900600

18090 360

stopstart

900600

18090 360

stopstart

סובבו את הבורר הסיבובי כדי לציין את משקל המזון. 3.
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חומרי ניקוימשטח
מטלית לחה: מגרעת בתא התנור

ודאו שמים אינם חודרים דרך ציר המשטח 
המסתובב אל תוך החלל הפנימי של המכשיר.

משטח מסתובב 
וטבעת המשטח 

המסתובב

מים חמים עם סבון: 
בעת החזרת המשטח המסתובב למקומו, ודאו 

שהוא משתלב בחריצים כהלכה.
מים חמים עם סבון: מדף רשת

נקו באמצעות חומר ניקוי לנירוסטה או במדיח 
הכלים.

חומר ניקוי לזכוכית: לוחות הדלת
נקו באמצעות ספוג כלים. אין להשתמש 

במגרדת לזכוכית.
מים חמים עם סבון: אטם

נקו באמצעות ספוג כלים, אל תקרצפו. אין 
לנקות באמצעות מגרדת לזכוכית או למתכת.

טבלה לפתרון בעיות
במרבית המקרים יש לתקלות הסבר פשוט מאוד. עיינו בטבלת 

התקלות לפני פנייה לשירות הלקוחות.
אם ארוחה לא יצאה כפי שציפיתם, עיינו בפרק מתכונים שבדקנו 

עבורכם במטבח שלנו שם תמצאו מגוון רחב של עצות לבישול.

סכנת התחשמלות! :
תיקונים שבוצעו באופן לקוי מהווים סכנה. רק טכנאים מורשים מטעם 

מרכז שירות הלקוחות שלנו רשאים לבצע את התיקונים.
תוכלו לנקוט פעולה מתקנת בעצמכם עבור חלק מהודעות השגיאה.

פתרון בעיות
פתרון/הערהגורם אפשריהודעת שגיאה

חברו את התקע.התקע לא מחובר כראוי לשקע החשמל.המכשיר לא פועל.
בדקו אם ניתן להדליק את אורות המטבח.הפסקת חשמל.

בדקו את תקינות הנתיך של המכשיר בתיבת נתיך פגום.
הנתיכים.

הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנתיכים. העלו תקלות בהפעלה.
אותו בחזרה לאחר כ-10 שניות.

אפסו את הזמן.הפסקת חשמל.שלושה אפסים דולקים בתצוגה.
המכשיר לא פועל. משך בישול מופיע 

בתצוגה.
לחצו על הלחצן Stop (עצירה).הבורר הסיבובי הופעל בטעות.

לחצו על הלחצן Start (הפעלה) או בטלו את הלחצן Start (הפעלה) לא נלחץ לאחר ההגדרה.
ההגדרה באמצעות הלחצן Stop (עצירה).

בדקו אם שאריות מזון או פסולת נלכדו בדלת.הדלת לא נסגרה לגמרי.המיקרוגל לא פועל.
לחצו על הלחצן Start (הפעלה).הלחצן Start (הפעלה) לא נלחץ.

הזמן הנדרש לחימום המזון ארוך 
מהרגיל.

בחרו הגדרת הספק גבוהה יותר.הגדרת הספק המיקרוגל היתה נמוכה מדי.

כמות מזון כפולה - הכפלה של זמן ההכנה.הוכנסה למכשיר כמות מזון גדולה מהרגיל.
ערבבו או הפכו את המזון במהלך הבישול.המזון הוכנס כשהוא קר מהרגיל.

המשטח המסתובב משמיע רעש של 
חריקה או גריסה.

לכלוך או פסולת באזור מסביב לציר המשטח 
המסתובב.

נקו את טבעת הגלגלת והמגרעת בתא התנור.

הפעלת המיקרוגל בוטלה ללא סיבה 
נראית לעין.

אם התקלה חוזרת על עצמה, פנו למרכז שירות קיימת תקלה במיקרוגל.
הלקוחות. 

לחצו והחזיקו את לחצן Start (הפעלה) ואת לחצן המכשיר נמצא במצב הדגמה."M" מופיע בתצוגה.
Stop (עצירה) למשך כ-7 שניות. 

מצב ההדגמה מושבת.
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ניתן לשמור את הגדרות הזיכרון ולהפעיל את המכשיר באופן מיידי. ■ 
לאחר שתסיימו, במקום ללחוץ על f, לחצו על Start (הפעלה).

לא ניתן לשמור מספר הגדרות הספק של מיקרוגל בזו אחר זו.■ 
לא ניתן לשמור תוכניות אוטומטיות.■ 

הוספה לזיכרון
.1 .f לחצו על הלחצן

ההגדרות הישנות מופיעות.
שמרו את התוכנית החדשה כמתואר בשלבים 1 עד 4. 2.

הפעלת ההגדרות שבזיכרון
קל מאוד להפעיל את התוכנית השמורה. הכניסו את הארוחה 

למכשיר. סגרו את דלת המכשיר.

.1 .f לחצו על הלחצן
ההגדרות שנשמרו מוצגות.

לחצו על הלחצן Start (הפעלה). 2.
משך הבישול נספר לאחור בתצוגה.

משך הבישול שהוגדר חלף
נשמע צליל התראה. פתחו את דלת המכשיר או לחצו על Stop (עצירה). 

השעון מופיע מחדש.

השהייה
לחצו על הלחצן Stop (עצירה) פעם אחת או פתחו את דלת המכשיר. 

הפעולה מושהית. התצוגה מעל Start (הפעלה) מהבהבת. לאחר 
סגירת הדלת, לחצו שוב על הלחצן Start (הפעלה).

ביטול
לחצו על הלחצן Stop (עצירה) פעמיים, או פתחו את הדלת ולחצו 

פעם אחת על הלחצן Stop (עצירה).

שינוי משך האות
תשמעו אות כאשר המכשיר יכובה. ניתן לשנות את משך צליל האות. 

לחצו על הלחצן Start (הפעלה) למשך כ-6 שניות.
משך האות החדש נכנס לתוקפו. 

השעון מופיע מחדש. 
האפשרויות הבאות זמינות: 

משך אות קצר - 3 צלילים 
משך אות ארוך - 30 צלילים.

טיפול וניקוי
אם תקפידו על טיפול וניקוי נכונים, התקינות ומראהו של תנור 

המיקרוגל יישמרו לאורך זמן. כאן נסביר כיצד יש לתחזק את המכשיר 
ולנקות אותו באופן נכון.

סכנת קצר חשמלי! :
אין להשתמש אף פעם במכשירי ניקוי בלחץ גבוה או במכשירי ניקוי 

באדים לניקוי המיקרוגל.

סכנת כוויות! :
אין לנקות את המכשיר באופן מיידי לאחר כיבויו. הניחו למכשיר 

להתקרר. 

סכנת התחשמלות! :
אין להשרות את המכשיר במים או לנקות אותו במים זורמים.

משטחים הם שונים, ונזק שנגרם כתוצאה משימוש בחומר ניקוי 
מהסוג הלא נכון יכול להימנע על-ידי קריאת המידע בטבלה שלהלן.

אין להשתמש
בחומרי ניקוי גסים או שורטים. ■ 

המשטח עלול להינזק. אם חומרים כאלה באים במגע עם חזית 
המכשיר, יש לשטוף אותו באופן מיידי במים.

במגרדת לזכוכית או למתכת לצורך ניקוי הזכוכית של דלת ■ 
המכשיר.

במגרדת למתכת או לזכוכית לניקוי האטם.■ 
במטליות קרצוף או ספוגים גסים. ■ 

יש להקפיד ולשטוף היטב ספוגיות או מטליות ניקוי חדשות לפני 
השימוש.

בתכשירי ניקוי שמכילים ריכוז גבוה של אלכוהול.■ 

חומרי ניקוי
זהירות!

לפני הניקוי, נתקו את המכשיר משקע החשמל או הורידו את מפסק 
הזרם בתיבת הנתיכים. נקו את צדו החיצוני של המכשיר ואת תא התנור 

באמצעות מטלית לחה וחומר ניקוי עדין. יבשו באמצעות מטלית נקייה.

חומרי ניקוימשטח
מי סבון חמים: חזית המכשיר

נקו בספוג כלים ולאחר מכן יבשו במטלית רכה. 
אין להשתמש בחומרי ניקוי לזכוכית או במגרדת 

למתכת או לזכוכית מכל סוג שהוא.
חזית מכשיר 

מנירוסטה
מי סבון חמים: 

נקו בספוג כלים ולאחר מכן יבשו במטלית רכה. 
יש להסיר מיד כתמים שנוצרו כתוצאה מאבנית, 

משומן, מעמילן ומחלבון (חלבון ביצה למשל). 
חומרים אלה עלולים לגרום לחלודה. במרכז 
שירות הלקוחות או בחנויות מקצועיות תוכלו 

להשיג חומרים מיוחדים לניקוי פלדת אל-חלד. 
אין להשתמש בחומרי ניקוי לזכוכית או במגרדת 

למתכת או לזכוכית מכל סוג שהוא.
תא התנור העשוי 

נירוסטה
מי סבון חמים או תמיסת חומץ: 

נקו בספוג כלים ולאחר מכן יבשו במטלית 
רכה.

אם המכשיר מלוכלך מאוד: השתמשו בחומר 
ניקוי לתנור, אבל רק כאשר תא התנור קר. 

מומלץ להשתמש בספוג לנירוסטה. אין 
להשתמש בתרסיס ניקוי לתנורים, בחומרי 

ניקוי אגרסיביים אחרים לתנורים או בחומרים 
שוחקים. מטליות קרצוף, ספוגים גסים ומנקי 

מחבתות אינם מתאימים אף הם. שימוש בכלי 
ניקוי אלה ישרוט את המשטח. הניחו 
למשטחים הפנימיים להתייבש לגמרי.
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שינוי משך הבישול
ניתן לבצע פעולה זו בכל עת. שנו את משך הבישול באמצעות הבורר 

הסיבובי.

השהייה
לחצו על הלחצן Stop (עצירה) פעם אחת או פתחו את דלת המכשיר. 

הפעולה מושהית. התצוגה מעל Start (הפעלה) מהבהבת. לאחר 
סגירת הדלת, לחצו שוב על הלחצן Start (הפעלה).

תיקון
ניתן לתקן משך בישול מוגדר בכל עת.

ביטול
לחצו על הלחצן Stop (עצירה) פעמיים, או פתחו את הדלת ולחצו 

פעם אחת על הלחצן Stop (עצירה).

מיקרוגל וגריל משולבים
ניתן להגדיר את הגריל ואת המיקרוגל בו-זמנית. המזון משחים והופך 

לפריך. זוהי פעולה מהירה יותר שחוסכת באנרגיה.
ניתן לבחור כל הגדרת הספק של מיקרוגל. 

יוצא מן הכלל: 900 ו-600 ואט.

הגדרת המיקרוגל והגריל
דוגמה: 360 ואט, ) גריל, 5 דקות

לחצו על הגדרת הספק המיקרוגל הדרושה. 1.
נורית החיווי מעל הלחצן מאירה ו-min 1:00  מופיע בתצוגה.

לחצו על ) לחצן הגריל. 2.

1.2.

900600

18090 360

stopstart

900600

18090 360

stopstart

הגדירו משך בישול באמצעות הבורר הסיבובי. 3.

לחצו על הלחצן Start (הפעלה). 4.

900600

18090 360

stopstart
3.

min
kg

min

4.

משך הבישול נספר לאחור בתצוגה.

משך הבישול שהוגדר חלף
נשמע צליל התראה. פתחו את דלת המכשיר או לחצו על Stop (עצירה). 

השעון מופיע מחדש.

שינוי משך הבישול
ניתן לבצע פעולה זו בכל עת. שנו את משך הבישול באמצעות הבורר 

הסיבובי.

השהייה
לחצו על הלחצן Stop (עצירה) פעם אחת או פתחו את דלת המכשיר. 

הפעולה מושהית. התצוגה מעל Start (הפעלה) מהבהבת. לאחר 
סגירת הדלת, לחצו שוב על הלחצן Start (הפעלה).

ביטול הפעולה
לחצו על הלחצן Stop (עצירה) פעמיים, או פתחו את הדלת ולחצו 

פעם אחת על הלחצן Stop (עצירה).

הערה: באפשרותכם גם להתאים תחילה את משך הבישול ולאחר 
מכן את הגדרת הספק המיקרוגל.

זיכרון
ניתן לשמור בזיכרון את ההגדרות עבור מנה מסוימת ולהעלות אותן 

שוב בכל עת. 
השימוש בזיכרון יעיל עבור מנות מסוימות שאתם מכינים באופן קבוע. 

שמירת הגדרות זיכרון
דוגמה: 360 ואט, 25 דקות

.1 .f לחצו על הלחצן
נורית החיווי שמעל הלחצן מאירה.

לחצו על הגדרת הספק המיקרוגל הדרושה. 2.
נורית החיווי מעל הלחצן מאירה ו-min 1:00  מופיע בתצוגה.

סובבו את הבורר הסיבובי כדי לבחור בזמן הבישול הרצוי. 3.

2.3.

900600

18090 360

stopstart
min
kg

min

.4 .f אשרו על-ידי לחיצה על הלחצן
השעון מופיע מחדש. ההגדרה תישמר.

הערות
ניתן גם לאחסן גריל בלבד או גריל משולב עם מיקרוגל.■ 
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כלי בישול לא מתאימים
כלים ממתכת אינם מתאימים לשימוש במיקרוגל. מתכת אינה מאפשרת 

לגלי המיקרו לעבור דרכה. מזון בכלי מתכת מכוסים יישאר קר.

זהירות!
יצירת ניצוצות: פריטי מתכת - לדוגמה, כפית בתוך כוס - צריכים 

להיות במרחק מינימלי של 2 ס"מ מדפנות תא התנור ומהחלק הפנימי 
של הדלת. ניצוצות עלולים לגרום נזק לזכוכית בצד הפנימי של הדלת.

בדיקת כלי בישול
אין להפעיל את המיקרוגל, אלא אם יש בתוכו מזון. המקרה היחיד 

היוצא מן הכלל הוא לצורך בדיקת התאמה של כלי הבישול.
אם אינכם בטוחים באשר להתאמת כלי בישול מסוים לשימוש 

במיקרוגל, יש לבצע את הבדיקה שלהלן.
חממו כלי בישול ריק בעוצמה המרבית למשך ½ דקה עד דקה אחת. 1.
בדקו את הטמפרטורה מעת לעת במהלך פרק זמן זה. 2.

כלי הבישול צריך להישאר קר או חמים למגע.

אם כלי הבישול מתחמם מאוד או שנוצרים ניצוצות, הוא אינו מתאים 
למיקרוגל.

הגדרות הספק המיקרוגל
הגדרת הספק 

המיקרוגל
מתאים עבור

 90 Wהפשרת מזונות שמתקלקלים בנקל

 180 Wהפשרה ובישול רציף

 360 Wבישול בשר וחימום מזונות שמתקלקלים בנקל

 600 Wחימום ובישול מזון

 900 Wחימום נוזלים

הערה: ניתן להגדיר את הספק המיקרוגל של W  900 למשך 30 דקות, 
W  600 למשך שעה אחת, ואת שאר הגדרות ההפסק למשך שעה ו-39 

דקות, בהתאמה.

הגדרת המיקרוגל
דוגמה: הספק מיקרוגל של 600 ואט, 5 דקות

לחצו על הגדרת הספק המיקרוגל הדרושה. 1.
נורית החיווי שמעל הלחצן מאירה.

הגדירו משך בישול באמצעות הבורר הסיבובי. 2.

1.2.

900600

18090 360

stopstart
min
kg

min

לחצו על הלחצן Start (הפעלה). 3.
משך הבישול נספר לאחור בתצוגה.

משך הבישול שהוגדר חלף
נשמע צליל התראה. פתחו את דלת המכשיר או לחצו על Stop (עצירה). 

השעון מופיע מחדש.

שינוי משך הבישול
ניתן לבצע פעולה זו בכל עת. שנו את משך הבישול באמצעות הבורר 

הסיבובי.

השהייה
לחצו על הלחצן Stop (עצירה) פעם אחת או פתחו את דלת המכשיר. 

הפעולה מושהית. התצוגה מעל Start (הפעלה) מהבהבת. לאחר 
סגירת הדלת, לחצו שוב על הלחצן Start (הפעלה).

ביטול הפעולה
לחצו על הלחצן Stop (עצירה) פעמיים, או פתחו את הדלת ולחצו 

פעם אחת על הלחצן Stop (עצירה).

הערה: באפשרותכם גם להתאים תחילה את משך הבישול ולאחר 
מכן את הגדרת הספק המיקרוגל.

מאוורר הקירור
המכשיר מצויד במאוורר קירור. המאוורר עשוי לפעול גם אם המכשיר 

כובה.

הערות
תא התנור נשאר קר במהלך פעולת המיקרוגל. מאוורר הקירור ■ 

יפעל בכל זאת. המאוורר עשוי להמשיך לפעול גם לאחר 
שהמיקרוגל סיים את פעולתו.

טיפות עיבוי עשויות להצטבר על זכוכית הדלת, על הדפנות הפנימיות ■ 
ועל רצפת המכשיר. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על פעולת 

המכשיר. לאחר הבישול, נגבו את טיפות העיבוי שהצטברו.

צלייה בגריל
גריל רב עוצמה מבטיח חימום אינטנסיבי ואפילו השחמה של המזון.

הגדרת הגריל
לחצו על ) לחצן הגריל. 1.

נורית החיווי מעל הלחצן מאירה ו-min  10:00 מאיר בתצוגה.
הגדירו משך בישול באמצעות הבורר הסיבובי. 2.

1.2.

900600

18090 360

stopstart
min
kg

min

לחצו על הלחצן Start (הפעלה). 3.
משך הבישול נספר לאחור בתצוגה.

משך הבישול שהוגדר חלף
נשמע צליל התראה. פתחו את דלת המכשיר או לחצו על Stop (עצירה). 

השעון מופיע מחדש.
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אביזרים
זהירות!

בעת הסרת הכלים, ודא שהמשטח המסתובב לא זז. הקפידו לנעול 
היטב את המשטח המסתובב. המשטח המסתובב יכול להסתובב 

ימינה או שמאלה.
המשטח המסתובב

כיצד להתקין את המשטח המסתובב:
הניחו את טבעת המשטח המסתובב a במגרעת שבתא התנור. 1.
אפשרו למשטח המסתובב b להיכנס למקומו בציר c במרכז רצפת  2.

תא התנור.

b

a

c

הערה: אין להשתמש במכשיר אם המשטח המסתובב לא נמצא 
במקומו. ודאו שהוא השתבץ היטב במקומו. המשטח המסתובב יכול 

להסתובב עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון.

מדף רשת

מדף רשת לצלייה בגריל, לדוגמה, אומצות, 
נקניקיות או לקליית לחם, או כמשטח, 

לדוגמה, עבור כלים שטוחים. 

הערה: הניחו את מדף הרשת על-גבי 
המשטח המסתובב.

אביזרים מיוחדים
ניתן לרכוש את האביזרים המיוחדים משירות הלקוחות או מסוכן 

מורשה. בעת הרכישה יש לציין את מספר ה- HEZ של המוצר. תוכלו 
למצוא מגוון רחב של אביזרים בחוברות שלנו או באתר החברה 
ברשת האינטרנט. הזמינות של האביזרים המיוחדים והאפשרות 

להזמין אותם באופן מקוון עלולות להשתנות ממדינה למדינה. עיינו 
בעלוני הפרסום לקבלת מידע נוסף.

HEZ 86 D 000כלי בישול לאידוי

לפני הפעלת המכשיר בפעם הראשונה
בפרק זה תוכלו לקבל את כל המידע הדרוש לכם לפני השימוש 

במיקרוגל בפעם הראשונה לצורך הכנת מזון. ראשית יש לקרוא את 
הפרק הוראות בטיחות.

כוונון השעון
כאשר המכשיר מחובר לראשונה, או לאחר הפסקת חשמל, שלושה 

אפסים יופיעו בלוח התצוגה.

לחצו על הלחצן 0. 1.
ƒ:‹‹ œ‚ מופיע בתצוגה ונורית החיווי שמעל הלחצן 0 מאירה.

סובבו את הבורר הסיבובי כדי לכוון את השעה. 2.

לחצו שוב על הלחצן 0. 3.
השעה הנוכחית מוגדרת.

הסתרת השעון
לחצו על הלחצן 0 ולאחר מכן לחצו על Stop (עצירה). 

דבר לא מופיע בתצוגה.

איפוס השעון
לחצו על הלחצן 0. 

"12:00" מופיע בתצוגה. קבעו הגדרות כפי שמתואר בנקודות 2 ו-3.

שינוי השעון, לדוגמה משעון קיץ לשעון חורף
הגדירו כמתואר בנקודה 1 עד 3.

חימום תא התנור
כדי להעלים את ריח המכשיר החדש, חממו את תא התנור כאשר הוא 

ריק, דלתו סגורה וכשהמשטח המסתובב בתוכו, למשך 10 דקות.

לחצו על ) לחצן הגריל. 1.
min  10:00 מופיע בתצוגה ונורית החיווי מעל הלחצן ) מאירה.

לחצו על הלחצן Start (הפעלה). 2.
 Stop בחלוף הזמן המוקצב תישמע התראה קולית. לחצו על הלחצן

(עצירה) כדי לפתוח את דלת המכשיר.

המיקרוגל
גלי מיקרו מומרים לאנרגיית חום בתוך המזון.

תוכלו להגדיר את המיקרוגל באופן עצמאי או בשילוב עם הגריל.
תמצאו מידע אודות כלי הבישול ואופן הגדרת המיקרוגל בהמשך.

הערה: בפרק מתכונים שבדקנו עבורכם במטבח שלנו תוכלו למצוא 
דוגמאות להפשרה, חימום, המסה ובישול באמצעות תנור המיקרוגל.

נסו את המיקרוגל מיד. תוכלו לדוגמה לחמם ספל מים עבור התה 
שלכם.

השתמשו בספל גדול ללא כל עיטור מזהב או כסף, והכניסו לתוכו 
כפית. הניחו את הספל עם המים על-גבי המשטח המסתובב.

.1 .900  W לחצו על

הגדירו 1:30 דקות באמצעות הבורר הסיבובי. 2.

לחצו על הלחצן Start (הפעלה). 3.

לאחר דקה ו-30 שניות, תישמע התראה קולית. המים חמים.
בזמן שתיית התה, הקדישו זמן לקריאה חוזרת של הוראות הבטיחות 

בתחילת החוברת. קריאת ההוראות חשובה מאוד.

הערות הנוגעות לכלים
כלי בישול מתאימים למכשיר

יש להשתמש בכלי בישול עמידים בחום עשויים זכוכית, זכוכית 
קרמית, פורצלן, קרמיקה או פלסטיק עמיד בחום. חומרים אלה 

מאפשרים לגלי המיקרו לעבור דרכם.
ניתן להשתמש גם בכלי הגשה. הדבר חוסך את הצורך בהעברת 

האוכל מכלי לכלי. מותר להשתמש בכלי בישול בעלי עיטורי זהב או 
כסף רק אם היצרן מתחייב לכך שהם מתאימים לשימוש במיקרוגל.
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התקנה וחיבור
מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

מכשיר זה מיועד להתקנה בתוך ארון במטבח.
עיינו בהוראות ההתקנה המיוחדות.

המכשיר מצויד בתקע ויש לחבר אותו רק לשקע חשמל מוארק 
שהותקן כראוי. דירוג הגנת הנתיך מוכרח להיות 10 אמפר (מפסקי 

זרם של L או B). המתח בשקע החשמל מוכרח להתאים למתח 
החשמל שצוין בלוחית הדירוג.

שקע יותקן וכבל החשמל יוחלף רק על-ידי חשמלאי מוסמך. אם לאחר 
ההתקנה התקע אינו נגיש, יש להתקין מתג ניתוק רב-קוטבי במהלך 

ההתקנה עם מרווח של 3 מ"מ לפחות.
אין להשתמש במספר תקעים, מחברים וכבלים מאריכים. עומס יתר 

עלול לגרום לשריפה.

לוח הבקרה
בסעיף זה תמצאו סקירה של לוח הבקרה של המכשיר. בהתאם לדגם 

המכשיר, ייתכן שוני מסוים בחלק מהפרטים.

min
kg

900600

18090 360

stopstart

1

3

2

4

3

תצוגה 1
עבור שעון ומשך הבישול

בורר סיבובי 2
להגדרת השעה ומשך הבישול או להגדרת תוכניות 

אוטומטיות
לחצנים3
פותח דלת4

שימושלחצנים
Startהתחלת הפעולה

הגדרת השעון0
Stopהפסקת הפעולה

בחירת הספק מיקרוגל של 90 ואט90
בחירת הספק מיקרוגל של 180 ואט180
בחירת הספק מיקרוגל של 360 ואט360
בחירת הספק מיקרוגל של 600 ואט600
בחירת הספק מיקרוגל של 900 ואט900

eבחירת תוכניות אוטומטיות

fבחירת הקילוגרמים עבור התוכניות

בחירת הגריל)

fבחירת הזיכרון

בורר סיבובי
הבורר הסיבובי משמש לשינוי ערכי ברירת המחדל ולהגדרת ערכים 

חדשים. 
הבורר הסיבובי הוא נשלף. לחצו על הבורר הסיבובי כדי לנעול אותו 

פנימה או לפתוח אותו החוצה.

סוגי חימום
גלי מיקרו

גלי מיקרו מומרים לאנרגיית חום בתוך המזון. המיקרוגל אידיאלי 
להפשרה, חימום, המסה ובישול מהירים.

הגדרות הספק המיקרוגל
900 ואט - לחימום נוזלים.■ 

600 ואט - לחימום ובישול מזון.■ 

360 ואט - לבישול בשר וחימום מזונות שמתקלקלים בנקל.■ 

180 ואט - להפשרה ובישול רציף.■ 

90 ואט - להפשרת מזונות שמתקלקלים בנקל.■ 

גריל )
ניתן להשתמש בפונקציה זו כדי לצלות בגריל או כדי לבשל מאפים 

מוקרמים.

גריל ומיקרוגל משולבים
במצב פעולה זה, המיקרוגל והגריל פועלים בו-זמנית. הפעולה 

המשולבת מתאימה במיוחד לבישול מאפים ומאכלים מוקרמים. המזון 
משחים והופך לפריך. זוהי פעולה מהירה יותר שחוסכת באנרגיה.
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פריטי מזון עם קליפה או קרום עלולים להתבקע ■ 
או להתפוצץ גם זמן מה לאחר החימום. לעולם 

אין לבשל ביצים בקליפתן או לחמם ביצים 
קשות. נקבו תמיד את החלמון לפני שליקת 

ביצים או אפייתן. הקליפה של מוצרי מזון כגון 
תפוחים, עגבניות, תפוחי אדמה או נקניקיות 

עלולה להתפקע. לפני הבישול יש לנקב או לקלף 
את הקליפה.

חום אינו מתפזר באופן שווה במזון לתינוקות. ■ 
לעולם אין לחמם מזון לתינוקות במיכלים 

סגורים. יש להקפיד להסיר את המכסה או 
הפטמה. ערבבו ונערו היטב את המזון לאחר 

החימום. בדקו את טמפרטורת המזון לפני 
האכלת הילד.

מזון חם פולט חום. כלי הבישול עשויים ■ 
להתחמם. יש להשתמש תמיד בכפפות מטבח 
כדי להוציא את האביזרים או את כלי הבישול 

מתא התנור.
אריזות אטומות עלולות להתבקע במהלך חימום ■ 

המזון. יש לעיין בהוראות ההכנה שמצוינות על 
גבי האריזה. יש להשתמש בכפפות מטבח כדי 

להוציא את הכלים מתא התנור.
סכנת צריבה!

בעת פתיחת דלת המכשיר אדים חמים יכולים ■ 
להיפלט. פתחו את דלת המכשיר בזהירות. 

שמרו על ילדים במרחק בטוח מהמכשיר.
הכנסת מים לתא התנור החם עלולה לגרום ■ 

להיווצרות אדים חמים. לעולם אין לשפוך מים 
לתוך תא תנור חם. 

בעת חימום נוזלים, תיתכן רתיחה מושהית. ■ 
משמעות הדבר היא שהנוזל יגיע לטמפרטורת 
רתיחה ללא היווצרות הבועות והאדים הרגילים 

הנוצרים ברתיחת נוזלים. גם אם המיכל רועד 
רק מעט, הנוזל החם עשוי לרתוח בפתאומיות 

ולהתיז. בעת החימום, הניחו תמיד כף בתוך 
המיכל. כך תימנעו מצב של רתיחה מושהית.

סכנת פציעה!
שריטה בזכוכית שבדלת התנור עלולה להתפתח ■ 

לסדק. אין להשתמש במגרדת לזכוכית, בעזרי 
ניקוי או בחומרי ניקוי חדים או שורטים.

כלי בישול לא מתאימים עלולים להיסדק. כלי ■ 
בישול מפורצלן או מקרמיקה עשויים להכיל 

חרירים זעירים בידיות או במכסה. חרירים אלה 
מסתירים חלל תחתיהם. לחות שתחדור לחלל 

זה עלולה לגרום לכלי להיסדק. יש להשתמש אך 
ורק בכלים בטוחים לבישול במיקרוגל.

אם נעשה שימוש במכשיר במצב מיקרוגל ■ 
בלבד, הנחת כלי בישול ומיכלים שעשויים 

ממתכת בתוך המכשיר עלולה לגרום לניצוצות 
בעת הפעלת המכשיר. הדבר יוביל לגרימת נזק 

למכשיר. אין להשתמש במיכלי מתכת בעת 
השימוש במכשיר במצב מיקרוגל בלבד. 

יש להשתמש רק בכלי בישול שמתאימים 
למיקרוגל, או, לחלופין, יש להשתמש במיקרוגל 

בשילוב עם סוג כלשהו של חימום.

פעולות העלולות לגרום נזק למכשיר
זהירות!

אטם מלוכלך מאוד: אם אטם הדלת מלוכלך מאוד, דלת המכשיר ■ 
לא תיסגר היטב. החזיתות של ארונות/מכשירים סמוכים עלולות 

להינזק. הקפידו על ניקיון האטם.
הפעלת המיקרוגל ללא מזון: הפעלת המכשיר ללא מזון בתוכו ■ 

עלולה לגרום לעומס יתר. אין להפעיל את המכשיר אלא אם 
הכנסתם מזון לתא התנור. המקרה היחיד היוצא מן הכלל הוא 

לצורך בדיקת התאמה של כלי הבישול (עיינו בסעיף "מיקרוגל, כלי 
בישול מתאימים").

הכנת פופקורן במיקרוגל: לעולם אין להפעיל את המיקרוגל בעוצמה ■ 
חזקה מדי. השתמשו בעוצמה שאינה עולה על 600 ואט. יש להניח 

את שקית הפופקורן על מגש זכוכית. הדיסק עלול לקפוץ אם מופעל 
עליו עומס יתר.

אין לאפשר לנוזל שרתח ועלה על גדותיו לזרום דרך ציר המשטח ■ 
המסתובב אל תוך החלל הפנימי של המכשיר. פקחו על תהליך 
הבישול. בחרו מראש משך בישול קצר יותר, והאריכו את משך 

הבישול בהתאם לצורך.
אין להשתמש בתנור המיקרוגל ללא המשטח המסתובב.■ 
היווצרות ניצוצות: פריטי מתכת, כגון כפית בתוך כוס, צריכים להיות ■ 

במרחק מינימלי של 2 ס"מ מדפנות תא התנור ומהחלק הפנימי של 
הדלת. ניצוצות עלולים לגרום נזק בלתי הפיך לזכוכית בצד הפנימי 

של הדלת.
תבניות אלומיניום חד-פעמיות: אין להשתמש בתבניות אלומיניום ■ 

חד-פעמיות במכשיר. ניצוצות הנוצרים מהם עלולים לגרום נזק 
למכשיר.

קירור המכשיר כאשר הדלת פתוחה: אפשרו לתא התנור להתקרר ■ 
רק בדלת סגורה. ודאו שדבר אינו נתפס בדלת המכשיר. גם אם 

דלת המכשיר פתוחה רק מעט, חזיתותיהם של הארונות/המכשירים 
הסמוכים עלולות להינזק במשך הזמן.

עיבוי בתא התנור: טיפות עיבוי עשויות להצטבר על זכוכית הדלת, ■ 
על הדפנות הפנימיות ועל רצפת המכשיר. זוהי תופעה רגילה 

שאינה משפיעה על פעולת המכשיר. כדי למנוע חלודה, נגבו את 
העיבוי בכל פעם שאתם מבשלים.
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סכנת שריפה!
המכשיר מתחמם מאוד. אם המכשיר מותקן ■ 

בארון עם דלת דקורטיבית, החום יצטבר כאשר 
הדלת הדקורטיבית תיסגר. יש להפעיל את 

המכשיר רק כאשר הדלת הדקורטיבית פתוחה.
חומרים דליקים המאוחסנים בתא התנור ■ 

עלולים להתלקח. אין לאחסן חומרים דליקים 
בתא התנור. אין לפתוח את דלת המכשיר אם 

יש בתוכו עשן. כבו את המכשיר ונתקו אותו 
משקע החשמל, או הורידו את מפסק הזרם 

שבתיבת הנתיכים.
אין להשתמש במכשיר אלא למטרות שלהן יועד. ■ 

שימוש החורג מכך הוא מסוכן ועלול לגרום נזק. 
חל איסור: לייבש מזון או פריטי ביגוד, לחמם 

נעליים או כריות חימום, לחמם ספוגים, מטליות 
ניקוי או פריטים דומים. 

לדוגמה, נעלי בית או כריות חימום עלולות 
להתלקח, אפילו מספר שעות לאחר החימום. 

יש להשתמש במכשיר אך ורק להכנת מזון 
ומשקאות.

מזון עלול להתלקח. לעולם אין לחמם מזון ■ 
באריזות שומרות חום. 

אין לחמם מזון ללא השגחה כאשר הוא נמצא 
במיכלים עשויים פלסטיק, נייר או חומרים 

דליקים אחרים. 
אין לבחור במיקרוגל דרגת עוצמה או משך זמן 

בישול גבוהים יותר מהנחוץ. פעלו בהתאם 
למידע המצוין בהוראות ההפעלה. 

לעולם אין להשתמש במיקרוגל כדי לייבש מזון. 
לעולם אין להפשיר או לחמם מזון בעל תכולת 

נוזלים נמוכה, כגון לחם, בדרגת עוצמה גבוהה 
מדי של המיקרוגל או למשך זמן ארוך מדי.

שמן בישול מחומם עלול להתלקח. לעולם אין ■ 
להשתמש במיקרוגל כדי לחמם שמן בישול 

בלבד.
סכנת התפוצצות!

נוזלים וסוגי מזון אחרים עלולים להתפוצץ כאשר 
הם נמצאים במיכלים סגורים ואטומים. לעולם אין 

לחמם נוזלים ומזון במיכלים סגורים ואטומים.
סכנה לנזק בריאותי חמור!

פני השטח של המכשיר עלולים להינזק אם לא ■ 
ינוקו כראוי. קרינת מיקרוגל עלולה לדלוף. נקו את 

המכשיר באופן סדיר, והסירו שאריות מזון מיד. 
יש להקפיד על ניקיון תא התנור, אטם הדלת 

ומעצור הדלת; עיינו גם בסעיף טיפול וניקוי.

קרינת מיקרוגל עלולה לדלוף אם דלת תא ■ 
התנור או אטם הדלת פגומים. לעולם אין 

להשתמש במכשיר אם דלת התנור או אטם 
הדלת ניזוקו. פנו למרכז שירות הלקוחות.

קרינת מיקרוגל עלולה לדלוף ממכשיר ללא ■ 
מעטפת חיצונית. לעולם אין להסיר את מעטפת 

המכשיר. לצורך ביצוע פעולות תיקון או תחזוקה, 
פנו למרכז שירות הלקוחות.

סכנת התחשמלות!
תיקונים שבוצעו באופן לקוי מהווים סכנה. רק ■ 

טכנאי שירות מוסמכים מטעמנו רשאים לבצע 
תיקונים או להחליף כבלי חשמל שניזוקו. אם 

יש תקלה במכשיר, נתקו אותו מהחשמל והורידו 
את מפסק הזרם בתיבת הנתיכים. פנו למרכז 

שירות הלקוחות.
מגע עם חלקי מכשיר חמים עלול לגרום להמסת ■ 

הבידוד של כבלי החשמל במכשירים חשמליים. 
יש למנוע מכבלי החשמל של מכשירים חשמליים 

לגעת בחלקי המכשיר החמים.
אין להשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה או ■ 

במכשירי ניקוי בקיטור. מכשירים אלה עלולים 
לגרום להתחשמלות.

לחות שחדרה למכשיר עלולה לגרום ■ 
להתחשמלות. אין לחשוף את המכשיר לתנאי 
חום או לחות קיצוניים. יש להשתמש במכשיר 

במקומות סגורים בלבד.
מכשיר פגום עלול לגרום להתחשמלות. אין ■ 

להפעיל מכשיר פגום. נתקו את המכשיר משקע 
החשמל או הורידו את מפסק הזרם בתיבת 

הנתיכים. פנו למרכז שירות הלקוחות.
זהו מכשיר הפועל במתח גבוה. לעולם אין ■ 

להסיר את מעטפת המכשיר.
סכנת כוויות!

המכשיר מתחמם מאוד. לעולם אין לגעת ■ 
בדפנות הפנימיות של תא התנור או בגופי 

החימום. יש לאפשר למכשיר להתקרר לאחר 
השימוש. שמרו על ילדים במרחק בטוח 

מהמכשיר.
האביזרים וכלי הבישול מתחממים מאוד. ■ 

יש להשתמש תמיד בכפפות מטבח כדי להוציא 
את האביזרים או את כלי הבישול מתא התנור.

אדי אלכוהול עלולים להתלקח בתא התנור ■ 
החם. אין לבשל מזון המכיל כמויות גדולות של 
נוזלים בעלי תכולת אלכוהול גבוהה. השתמשו 

רק בכמויות קטנות של נוזלים בעלי תכולת 
אלכוהול גבוהה. פתחו את דלת המכשיר 

בזהירות.
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 הוראות בטיחות חשובות
יש לקרוא הוראות אלה בעיון רב. רק לאחר 

קריאת ההוראות תוכלו להפעיל את המכשיר 
בצורה בטוחה ונכונה. שמרו את חוברת ההוראות 

ואת הוראות ההתקנה לשימוש עתידי או כדי 
למסור אותן למשתמשים עתידיים.

מכשיר זה מיועד להתקנה בתוך ארון במטבח. 
פעלו בהתאם להוראות ההתקנה המיוחדות.

לאחר פתיחת האריזה, ודאו שלמכשיר לא נגרם 
שום נזק. אין לחבר את המכשיר אם הוא ניזוק 

בעת ההובלה.
איש מקצוע מורשה בלבד רשאי להתקין מכשירי 
חשמל חסרי נתיכים. נזק שייגרם למכשיר עקב 

חיבור שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.
מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. יש 
להשתמש במכשיר רק לצורך הכנת מזון 
ומשקאות. יש להשגיח על המכשיר בעת 

הפעלתו. יש להשתמש במכשיר במקומות 
סגורים בלבד.

המכשיר מיועד לשימוש עד לגובה של 4,000 מטר 
מעל פני הים.

מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 
8 ומבוגרים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או 

נפשית, או אנשים חסרי ניסיון או ידע, אך ורק 
בהשגחת מבוגר האחראי על בטיחותם והמדריך 
אותם לגבי הפעלת המכשיר באופן בטוח, ולאחר 

שהם הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.
אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר או בסביבתו. 
אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר או לבצע 
בו פעולות כלשהן, אלא אם כן הם בני 8 לפחות 

ונמצאים תחת השגחה.
יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 למרחק בטוח 

מהמכשיר ומכבל החשמל.
יש לדאוג להכנסת האביזרים לתא התנור באופן 

תקין. עיינו בסעיף "תיאור האביזרים" שבהוראות 
ההפעלה.
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