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  ידע בטיחותימ 
  

והיבואן היצרן . חוברת זו בעיון קראו, תנורלפני ההתקנה והשימוש ב
התקנה לא יהיו אחראים לנזקי גוף ורכוש כלשהם שייגרמו כתוצאה מ

  שימושב שמרו את החוברת במקום בטוח לכל צורך. ושימוש שגוי
  . עתידי             

  מוגבליםבטיחות ילדים ואנשים 
  .לצמיתותפציעה או נכות , סכנת חנק! אזהרה

עם מוגבלויות  ועל ידי אנשים 8תנור זה יכול להיות מופעל על ידי ילדים מגיל 
 אלא אם הם משתמשיםסיון וידע י או חסרי נ,תחושתיות או נפשיות, תוגופני
 הסכנותוהם מבינים את , אדם בוגרתחת פיקוח של  בצורה בטוחה בתנור

 . אל תאפשרו לילדים לשחק בתנור. במכשיר בשימוש הכרוכות
הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם . תנוראל תאפשרו לילדים לשחק עם ה

  .של ילדים
חלקים .  מתקררכשהוא כאשר הוא פועל או התנור ילדים מיקוהרח: אזהרה

  . מאדנגישים חמים
 להפעיל כםאנו ממליצים ל, בטיחות ילדיםנעילת התקן אם המכשיר מצויד ב

  .אותו
  . יש להרחיק מהתנור אלא אם הם נמצאים בהשגחה רציפה3ילדים מתחת לגיל 

 .אל תאפשרו לילדים לנקות או לבצע תחזוקת המשתמש ללא השגחה

  בטיחות כללית
 :כגון,  מיועד לשימוש במשקי בית וסביבות דומותתנור זה

 יות ובסביבות עבודה אחרות צוות בחנומטבחי; 
 חוות משפחתיות; 
 מוטלים ומוסדות אירוח או לינה אחרים, יחידות אירוח לאורחים בבתי מלון; 
  ארוחת בוקרעם  לינה חדרי. 
אל תיגעו בגופי החימום . פעולהמאד בעת ה של התנור מתחמםפנימי החלל ה 

להכניס  או אוציתנור כדי להמבודדות ל תמיד בכפפות והשתמש. שבתוך התנור
  .כלים מתוך או לתוך התנוראבזרים או 
הם עלולים . מיכלים אטומיםתוך אחרים במוצרי מזון  אין לחמם נוזלים ו:אזהרה
  .להתפוצץ

 רק בכלים המתאימים לשימוש בתנורי מיקרוגלו אך והשתמש.  
 כדי למנוע פריצת  השגיחו על התנור, בעת חימום מזון במיכלי פלסטיק או נייר

  .אש
 ייבוש של מזון או בגדים וחימום של .  מיועד לחימום מזון ומשקאותורהתנ

 עלול ות וחפצים דומים אחריםת לחומטלי, ספוגים, נעלי בית, חימוםרפידות 
.התלקחות אשהצתה או ,  פציעהלגרום לסכנת
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  ידע בטיחותימ 

  :תנור אםאין להשתמש ב !אזהרה
 הדלת אינה סגורה כראוי;  
 םמי הדלת פגויציר;  
 המגע בין הדלת והתנור פגומיםטחימש ;  
  פגומההתנור דלת חלון זכוכית;  
 בתוך התנור למרות שאין חפץ מתכתי ית  קשת חשמל נוצרת לעתים קרובות

  .בתוכו
טכנאי שירות  תוקן על ידי טכנינבדק ותנור רק לאחר שניתן לשוב להשתמש ב

  .מורשה ומיומן
  את הדלת השאירו ולתנור מרשת החשמ את הכבו או נתקו, עשןנפלט אם 

    .חנוק את הלהבותסגורה כדי ל
 נקטו . רתיחה מתפרצתהשהיית של משקאות עלול לגרום לגלי מיקרו חימום ב

  .בכלי החימוםבעת הטיפול בכל אמצעי הזהירות 
 ר יש לבחוש או לנע, לפני האכלת תינוקות וילדים קטנים, על מנת למנוע כוויות

  .אכלה וצנצנות מזון לתינוקותבקבוקי ה ולבדוק את הטמפרטורה של
  הם מכיוון  אין לחמם בתנור המיקרוגלביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות

  .בגלי המיקרוחימום סיום הגם לאחר , עלולים להתפוצץ

  התקנה
 וודאו שמתח ההפעלה המצוין , לפני התקנת התנור וחיבורו לרשת החשמל

: שמל בארץבתווית הנתונים המודבקת לתנור תואם למתח רשת הח
230V~50Hz .  

  חברו את התנור לרשת החשמל באמצעות קו חשמל המוארק בהארקה תקנית
  . לפחותA16ומוגן בנתיך של 

 מומלץ לחבר את התנור לקו חשמל המוגן בממסר זרם , להגברת בטיחותכם
  . 30mAבזרם דלף של  RCD)ממסר פחת (דלף 

 בכל מקרה . התקנהתקע החשמל של התנור חייב להיות נגיש בקלות לאחר ה
עליכם לחבר את התנור לרשת החשמל באמצעות חיבור קבוע עם , אחר

  . מ לפחות בין המגעים" מ3קוטבי עם מרווח ניתוק של -מפסק ניתוק רב
  ! בהארקה תקנית התנור חייב להיות מוארק:אזהרה

  ניקוי
  אי. כלשהן שאריות מזון ולהסיר ממנובאופן קבוע את התנור יש לנקות 

 מצב משטחי התנור להידרדרות עלול לגרום על ניקיון התנורהקפדה 
  .חשיפה לסיכונים לגרום לאף ואורך חיי השרות של התנורלהשפיע לרעה על ו
  כדי ותת חדתיו מתכבמגרדותחריפים או שוחקים ואין להשתמש בחומרי ניקוי 

  ולגרום את פני השטחלשרוט עלולים הם מכיוון שהםלנקות את דלת הזכוכית 
  . הזכוכיתתנפצותלה
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  ידע בטיחותימ 
 התנור כדי לנקות את  וקיטוראדיםב במכשירי ניקוי אל תשתמשו.  
  והחלק הפנימי של  הפנימי של התנורהחלל בחזית (דלת המגע של המשטחי 

פעולתו התקינה  על מנת להבטיח את ביותרחייבים להיות נקיים ) הדלת
  .והבטוחה של התנור

 ניקוי ותחזוקה"בסעיף התנור ש לניקוי ותיחס המתילהנחיות פעלו בהתאם."  
  

  תיקונים
 תחילת ביצוע פעולות תיקון לפני נתקו את התנור מרשת החשמל  :אזהרה

  .תחזוקהו
 הכרוכות  שירות או תיקון פעולות יכול לבצע מורשה ומיומן רק אדם :אזהרה

גלי מעניק הגנה מפני חשיפה לאנרגיית תנור המיקרוגל הבהסרת כיסוי 
  .ומיקר

 נתקו את התנור מרשת החשמל , יםדלת פגומה או אטם הדלת אם :אזהרה
    . ואל תשתמשו בו עד שייבדק ויותקן על ידי טכנאי מורשה ומיומן

 ן סוכ,  על ידי היצרןהחלפתו תבוצע ,למניעת סיכונים, אם כבל החשמל פגום
למשימה זו ,  יתר על כן. מורשה ומיומן או טכנאי שלומורשיםה השרות

  .כלים מיוחדיםשים נדר
 ם החשופים למתח חשמליבמיוחד בחלקי, התנורתיקון ותחזוקת הפעולות ל ,

.או היבואן/ ו רק על ידי טכנאים מורשים על ידי היצרןיבוצעו אך ורק



  6

  הוראות בטיחות 
  

 אל תחממו אלכוהול טהור או !אזהרה 
. מיקרוגלתנור המשקאות אלכוהוליים ב

  !שריפה סכנת
 הרוהיז!  
 מזון או של הע התחממות יתר כדי למנו

בזמני  מאוד לא לבחור חשוב ,שריפתו
בדרגות הספק גבוהות או בישול ארוכים 

. מדי בעת חימום כמויות קטנות של מזון
אחר ל הישרף לעלולהלחמנייה , לדוגמא

 השנבחרדרגת ההספק  דקות אם 3
  .ה מדיהגבו

  
 אם  הצלייה בפעולת רק השתמשו, לקלייה

כדי לקלות לבת משופעולה  בתשתמשו
הלחם יתלקח לאחר זמן קצר  ,לחםאת ה
    .מאד

 כבלי חשמל של מכשירי חשמל ש וודא
 .בדלת החמה או בתנורלא יתפסו אחרים 

 עלול  החשמלכבלהחשמלי של בידוד ה
   .להמס
  !קצר חשמלילסכנה 

  
 בעת חימום נוזליםוהיזהר !  
  וכו , חלב, תה, קפה, מים(כאשר נוזלים' (

רתיחה בתוך התנור נקודת ל קרובים
עלולים הם , בפתאומיות מהתנורומוציאים 
   .מתוך הכלים שלהם להתפרץ

  ! וכוויותפציעה תסכנ
  בעת חימום ממצב מסוכן זהכדי להימנע 

מוט זכוכית בתוך שימו כפית או , נוזלים
  .הכלי

 פעלו  ,לתנור לסיכונים אחרים נזק למניעת
  :הנחיות הבאותל בהתאם

  תומך לי שמבאל תפעיל את התנור
הצלחת טבעת , הצלחת המסתובבת

 והצלחת המסתובבת, המסתובבת
  .מותקנים היטב במקומם

 אל תפעילו את תנור המיקרוגלעולם ל 
, התנוראם אין מזון בתוך . כאשר הוא ריק

תיתכן טעינת יתר של קרינה 
אלקטרומגנטית העלולה לגרום נזק בלתי 

  . הפיך לתנור
  !סכנת נזק

 כוס הניחו, תנורה לביצוע בדיקות תכנות 
גלי המים יספגו את  .מים בתוך התנור

  . והתנור לא יינזקהמיקרו
 את פתחי האוורורתחסמו או אל תכסו .  
 מתאימים הבכלים אך ורק  והשתמש

לפני השימוש  . מיקרוגללשימוש בתנורי
 כי בדקו, מיקרוגלחדשים בתנור הבכלים 

כלים " עיינו בסעיף(מתאימים הם 
  )."בתנור מיקרוגלהמיועדים לשימוש 

 על שנציץ ה את כיסוי ולעולם אל תסיר
כיסוי זה !  התנורתקרת החלל הפנימי של

נזק יגרמו  מזון וחלקיקשומן ש מונע
  .מיקרולמחולל גלי ה

 בתוך התנור ים דליקאל תאחסנו חומרים 
 מופעל  אם התנורהעלולים להתלקח

  .בשגגה
 כמקום אחסון בתנור אל תשתמשו.  
 מכיוון שלא לטיגון  בתנור ואל תשתמש

שמן ת ה לשלוט על טמפרטורניתן
  .באמצעות גלי המיקרו םמחומה
 על דלת התנור תשבו או אל תשענו 

במיוחד ו,  נזק לתנור כדי למנועהפתוחה
הדלת יכולה לשאת משקל  .לצירי הדלת

  .ג"ק 8של מרבי 
 יכולים הצלחת המסתובבת ומעמד הגריל

נזק כדי למנוע . ג"ק 8לשאת עומס מרבי של 
  .על תחרגו מעומס מרבי זה, לתנור



  7

  היתרונות של גלי המיקרו 
  

גופי  על ידי מוקרןחום ה, בתנורים רגילים
 לאט יםחודרה חשמליים או מבערי גז חימום

כתוצאה . מהמעטפת החיצונית לתוך המזון
 כמות גדולה של אנרגיה מבוזבזת מכך
  .וכלי הבישולרכיבי התנור , חימום האווירל

חום נוצר על ידי המזון עצמו ה, קרוגלבתנור מי
חום אין הפסדי .  מבפנים החוצהמועברוהחום 
תנור או פנימי של החלל הה לדפנות, לאוויר

מתאימים לשימוש הם אם  (לכלי הבישול
רק האוכל , במילים אחרות, )מיקרוגלתנור ב

  .מתחמם

  :את היתרונות הבאיםיש תנורי מיקרוגל ל

 ובאופן כללי ,זמני בישול קצרים יותר. 1
 פחות מהזמן הנדרש 3/4אלה הם עד 

  .מסורתי רגיללבישול 
ובכך , הפשרת מזון מהירה במיוחד. 2

  .מקטינה סכנה של התפתחות חיידקים
  .חיסכון באנרגיה. 3
מזון עקב השימור הערך התזונתי של . 4

  .בישול הקצרים יותרהזמני 
  .קל לניקוי. 5

  כיצד תנור המיקרוגל פועל
המופעלת  קיימת שפופרתרוגל מיקתנור הב
 אנרגיה חשמלית הממירהמתח גבוה ב

גלים אלקטרומגנטיים . מיקרוגלי לאנרגית 
 התנור לחלל הפנימי של מנותביםאלו 

 ומופצים על ידי מפזר צינור מובילבאמצעות 
  .הצלחת המסתובבתמתכתי או באמצעות 

כל מופצים ל גלי המיקרו, תנורהבתוך 
, יות המתכתפנותמהד מוחזרים, הכיוונים
  . המזוןלתוךבאופן אחיד וחודרים 

  מזון מתחמםהלמה 
 מכילים מים ומולקולות מרבית מוצרי המזון

  .בעת חשיפתם לגלי מיקרו הרוטטיםמים 

 חום המעלה את יוצרמולקולות ההחיכוך בין 
מבשל , מפשיר אותו, הטמפרטורה של מזון

  . אותו חםשומראותו או 

  :  זון עולההיות והטמפרטורה בתוך המ

 לבישול עם כמות קטנה  ניתן לנצל אותה
 De; אשמן/  נוזל או שומניםאו ללא

 מיקרוגלי  או בישול בחימום, הפשרה 
ונשמרים ,  יותר מאשר בתנור רגילהמהיר

מינרלים וחומרים תזונתיים ה, הוויטמינים
 ; שבתוך המזון

  של המזון הטבעיים הצבע והארומה
  . ללא שינוינשאריםהטבעי 

, זכוכית, חרסינה דרך י המיקרו חודריםגל
 דרך מועבריםקרטון או פלסטיק אבל לא 

אין להשתמש בתנור , מסיבה זו. מתכת
 עם חלקי כליםמתכת או מיקרוגל בכלי 

    . או עיטורים מתכתייםמתכת

  ...מתכת מ גלי מיקרו מוחזרים

  
  ... זכוכית וחרסינה חודריםאבל ... 

  
  .מזוןבונספגים ... 
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   תומך הצלחת המסתובבת-3
   טבעת הצלחת המסתובבת-4
   צלחת מסתובבת-5
   גריל נמוך-6

   גריל גבוה-7
   לוח בקרה-8
   גריל-9

   כיסוי מנציץ-10
   נורת תאורה-11
  

  
   בורר מצבי הפעולה-1
   בורר דרגות הספק גלי המיקרו-2
   צג-3
  "- "-ו"+"  מקשי -4
   מקש נעילת בטיחות ילדים-5
   מקש התחלה-6

   מקש עצירה-7
   נורית חיווי זמן פעולה-8
   נורית חיווי הטיימר-9

   נורית חיווי השעון-10
   נורית חיווי נעילת בטיחות ילדים-11
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  נתונים טכניים 

  מצבי הפעולה תיאור 

  סוגי המזון הספק גלי המיקרו  פעולה

 
W150  

;  עדיניםשל מוצרי מזון איטית הפשרה
  .חום המזון תשמיר

 
W300  

  .אורזהרתחת ; מעט חוםבישול עם 
   .הפשרה מהירה

 
W550  חימום מזון לתינוקות. המסת חמאה.  

 
W750  

  .זהירבישול וחימום  .בישול ירקות ומזון
 בישול .מזוןחימום ובישול מנות קטנות של 

  .מזון עדין

 
  גלי מיקרו

 
W1000  ומזון מבושל מראש,  מהיר של נוזליםחימום. 

 
W150  צליית מזון.  

 
W300  גריל עופות ובשר.  

 
W550  

בישול פשטידות ומתכונים מוקרמים עם 
  .גבינה

 
W750  המזון עלול להישרף: השתמשו בזהירות.  

 

+ גלי מיקרו 
  גריל

 
W1000  המזון עלול להישרף: השתמשו בזהירות.  

  .צליית מזון  ---  ---  גריל
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  תו בסיסיהגדרות 

  הגדרת השעון
,  או לאחר הפסקת חשמלבפעם הראשונה לרשת החשמלתנור המיקרוגל חיבור לאחר 

  .מוצג אינו נכוןהתצוגת השעון תהבהב כדי לציין שהזמן 

  
  : באופן הבאופעל, כדי לכוון את השעון

שהשעה עד " - "-ו"+" המקשים  על צולח. 1
לא נדרש בעת (צג  תהבהב בהנוכחית

חיבור התנור לרשת החשמל או לאחר 
   ).הפסקת חשמל

 את כוון כדי ל "+"או" -" על מקש צולח. 2
  .שעותה

 לכוון כדי ההתחלה שוב על מקש צולח. 3
 תתחלנהדקות ה  ספרות.דקותהאת 

  .להבהב

 את לכוון כדי  "+"או" -" על מקש צולח. 4
  .דקותה

  .התחלה על מקש צו שובלח, לסיום. 5

  

  הסתרת תצוגת השעון /  השעוןתצוגת
  :כמפורט להלן אותה להסתיר תוכלו, כםאם תצוגת השעון מפריעה ל

  

    .שתצוגת השעון תוסתרעד " - "-ו"+" המקשים על לחיצה ממושכת  צולח. 1
  .פעלו כמפורט להלן, להחזרת תצוגת השעון
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  הגדרות בסיסיות 

   ילדיםנעילת בטיחות

  
ידי מניעת שימוש לא רצוי ב, למשל ( כדי למנוע שימוש לא רצוי התנוררילנעול את בקניתן 
  ).ילדים

 על מקש צולח,  התנורלנעילת בקרי. 1
.  שניות3 במשך נעילת בטיחות ילדים

" SAFE", חיווי נעילת בטיחות ילדים יואר
 ולא ניתן ייחסםהתנור , יופיע בצג
  .להפעילו

על  צולחשוב  צולח,  התנורלביטול נעילת. 2
 3 במשך נעילת בטיחות ילדיםמקש 
     . שניות

  

  טיימר/ טיימר תזכורת 

  

תואר שעד   "+"-ו" -" יםמקשה על צולח. 1
  .ורית חיווי הטיימרנ

  ההתחלה על מקש צולח. 2

 השתמשו . להבהבתתחלנה הזמן ספרות. 3
זמן  את לכוון כדי  "+"או" -" במקשים

  .התזכורת הרצוי

  .התחלהעל מקש צו לח, לסיום. 5
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  פעולות בסיסיות 

  בישול בגלי מיקרו
  .דגים ובשר, אורז, תפוחי אדמה, ירקות ולחמם  כדי לבשל זופעולה בוהשתמש

  

כפתור בורר מצבי הפעולה  סובבו את. 1
    .למצב גלי מיקרו

 בורר דרגות הספק גלי המיקרוסובבו את . 2
   "). תיאור מצבי הפעולה"עיינו בטבלת (

 עד שתואר "+ "-ו" - "יםשמקהלחצו על . 3
נורית החיווי ( חיווי זמן הפעולהנורית 

  .)המהבהבת באיור
   .לאישור התחלה על מקש צולח. 4
"+" לחצו על מקש . ספרות הזמן תהבהבנה. 5

  .כדי לבחור את זמן  הבישול הרצוי" -  "- ו

התנור יתחיל . ההתחלהעל מקש צו לח. 6
  .לפעול

" ביפ"צליל יישמע , בסיום תהליך הבישול. 7
לחצו על מקש . יופיע מילה" End"וסיום 

 . כדי לפתוח את הדלתStopהעצירה 

מאוורר הקירור ימשיך לפעול זמן מה : הערה
לאחר שהחלל הפנימי של . לאחר סיום הבישול

  .המאוורר יפסיק לפעול,התנור התקרר
  

  גריל
  .להשחמה מהירה של החלק העליון של המזון  זופעולה בוהשתמש

  

כפתור בורר מצבי הפעולה סובבו את . 1
    .גריללמצב 

 עד שתואר "+ "-ו" - "לחצו על המקשים. 2
נורית החיווי ( חיווי זמן הפעולהנורית 

  .)המהבהבת באיור
  .  לאישורהתחלה על מקש צולח. 3
"+" לחצו על מקש . ספרות הזמן תהבהבנה. 4

  .כדי לבחור את זמן  הבישול הרצוי" -  "- ו
התנור יתחיל . ההתחלהקש על מצו לח. 5

  .לפעול

" ביפ"יישמע צליל , בסיום תהליך הבישול. 6
לחצו על מקש . יופיע מילה" End"וסיום 

 . כדי לפתוח את הדלתStopהעצירה 

  : הערה
  בורר דרגות הספק גלי המיקרומיקום 

 .אינו משפיע על הפעולה
  מאוורר הקירור ימשיך לפעול זמן מה לאחר

החלל הפנימי של לאחר ש. סיום הבישול
  .המאוורר יפסיק לפעול,התנור התקרר
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  ולות בסיסיות פע

  גריל+ בישול בגלי מיקרו 
  .תפוחי אדמה צלויים ומזון קלוי, עוף, לבשל לזניה כדי  זובפעולה והשתמש

  

כפתור בורר מצבי הפעולה סובבו את . 1
    .גריל + למצב גלי מיקרו

 רובורר דרגות הספק גלי המיקסובבו את . 2
   "). תיאור מצבי הפעולה"עיינו בטבלת (

 עד שתואר "+ "-ו" - "לחצו על המקשים. 3
נורית החיווי ( חיווי זמן הפעולהנורית 

  .)המהבהבת באיור
  . לאישורהתחלה  על מקש צולח. 4
"+" לחצו על מקש . ספרות הזמן תהבהבנה. 5

  .כדי לבחור את זמן  הבישול הרצוי" -  "- ו

התנור יתחיל . תחלהההעל מקש צו לח. 6
  .לפעול

" ביפ"יישמע צליל , בסיום תהליך הבישול. 7
לחצו על מקש . יופיע מילה" End"וסיום 

 . כדי לפתוח את הדלתStopהעצירה 

מאוורר הקירור ימשיך לפעול זמן מה : הערה
לאחר שהחלל הפנימי של . לאחר סיום הבישול

  .המאוורר יפסיק לפעול,התנור התקרר
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  ....ת התנור בעת פעול
     

  מחזור בישולהפסקת 
 לעצור את תהליך הבישול בכל עת תוכלו

העצירה  על מקש  אחתלחיצהב באמצעות
Stop , פתיחת דלת התנורבאמצעותאו .  

  : בשני המקרים

  מיידלי המיקרו נעצרתגפליטת . 

  עדיין חם הוא  אך נפסקתהגריל פעולת
 !כוויותסכנת . מאוד

  פעולה וזמן ה תיפסקהטיימר פעולת
    .הנותר יופיע בצג

  :בשלב זהתוכלו , תרצואם 

או לבחוש את המזון כדי להבטיח לסובב . 1
  .אחידהיה מבושל באופן ש

 לשנות את הפרמטרים של תהליך. 2
  .הבישול

,  הבישולכדי להפעיל מחדש את תהליך
   .ההתחלהולחצו על מקש  את הדלת סגרו

   

   פרמטרים שינוי ה
 הספק, משקל, מןז(הפרמטרים התפעוליים 

 כאשר התנור פועל או וי לשנניםנית) 'וכו
באמצעות  ,כאשר תהליך הבישול הופרע

  :הכפתור המתאים לערך החדש סיבוב

 ו" - "יםמקשה על צולח ( הזמןשינוי- "+"(.  

  באמצעות בורר מצבי (שינוי מצב הפעולה
   ).הפעולה

  בורר דרגות באמצעות (דרגת ההספק
       ).הספק גלי המיקרו

  ביטול מחזור בישול
 צולח,  לבטל את תהליך הבישולתרצואם 

    .   Stopהעצירה מקש פעמיים על 

  מחזור בישולסיום ב
 "ביפ"צליל  יישמע,  הבישול תהליךסיוםב

  .תופיע בצג "End"והמילה סיום 
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   הפשרה
  

בחרו באחת מדרגות פעולת , להפשרת מזון
  :גלי המיקרו

 הספק  שימוש מצב

 
 W150  שמירת חום/הפשרה

 
 W300  הפשרה

  

ועמידה הפשרה זמני הטבלה שלהלן מציגה 
טמפרטורת המזון שעל מנת להבטיח  (שונים
,  שונים מזוןלסוגי ומשקלי) אחיד באופן תופץ

   .בתוספת המלצות

  

משקל   מזון
  )'גר(

זמן הפשרה 
  )דקות(

עמידה זמן 
  )דקות(

  המלצות

  פכו פעם אחתה  5-10  2-3  100
  הפכו פעם אחת  5-10  4-5  200
  הפכו פעמיים  10-15  10-12  500

  הפכו פעמיים  20-30  21-23  1000
  הפכו פעמיים  20-30  32-34  1500

, עגל, נתחי בשר
 בקר

   פעמים3הפכו   25-35  43-45  2000
  הפכו פעמיים  10-15  8-10  500

  גולש
   פעמים3הפכו   20-30  17-19  1000
  ו פעם אחתהפכ  10-15  2-4  100

  בשר טחון
  הפכו פעמיים  20-30  10-14  500
  הפכו פעם אחת  10-15  4-6  200

  נקניקיות
  הפכו פעמיים  15-20  9-12  500

  הפכו פעם אחת  5-10  5-6  250  )נתחים(עוף 
  הפכו פעמיים  20-30  20-24  1000  תרנגולת

   פעמים3הפכו   25-35  38-42  2500  פטם
  הפכו פעם אחת  5-10  4-5  200  פילה דג

  הפכו פעם אחת  5-10  5-6  250  רלפו
  הפכו פעם אחת  5-10  4-5  200
  פירות  הפכו פעם אחת  5-10  8-9  300

  פעמייםהפכו   10-20  11-14  500
  הפכו פעם אחת  5-10  4-5  200
  לחם  הפכו פעם אחת  10-15  10-12  500

  פעמייםהפכו   10-20  15-17  800
    10-15  8-10  250  חמאה

    10-15  6-8  250  גבינת שמנת
    10-15  7-8  250  שמנת
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   הפשרה
   

  הוראות כלליות להפשרה
 השתמשו אך ורק בכלים, הפשרהבעת ה. 1

, חרסינה(מיקרוגל תנור שמתאימים ל
  ).פלסטיק מתאים, זכוכית

 והטבלאותפשרה לפי משקל ה הפעולת. 2
  .ת להפשרה של מזון גולמיומתייחס

זמן ההפשרה תלוי בכמות ובעובי של . 3
קחו בחשבון , ת הקפאת מזוןבע. המזון

 את המזון חלקו. את תהליך ההפשרה
  .אחידהבצורה התוך הכלי 

בצורה , בתוך התנור את המזון פזרו. 4. 
החלקים העבים . האפשריתהטובה ביותר 

 חייביםדגים או עוף אצבעות ביותר של 
 להגן על תוכלו. להיות מופנים כלפי חוץ

 המזוןעדינים ביותר של החלקים ה
.  אלומיניוםרדיד חתיכות של עותבאמצ
בוא ירדיד האלומיניום אסור ש: חשוב

הפנימיות כדי  התנור דפנותבמגע עם 
  .ת וניצוצות קשת חשמלילמנוע היווצרות

 מספר יש להפוךחלקים עבים של מזון . 5
  .פעמים

 את המזון הקפוא בצורה שווה ככל חלקו. 6
חלקים צרים ודקים ש שניתן מכיוון
יותר מחלקים עבים  מהר מפשירים

  .ורחבים יותר

, כגון חמאה, שומןמוצרי מזון עתירי . 7
. לחלוטין אין להפשירגבינת שמנת וקרם 

אם הם נשמרים בטמפרטורת חדר הם 
.  דקותמספר בתוך להגשהיהיו מוכנים 

 חתיכות מזהים  קפואה אתםשמנתאם ב
אותה  לערבב עליכם, קטנות של קרח
  .לפני ההגשה

כך שמיצי , ל צלחת הפוכה עהניחו עוף. 8
  . בקלות רבה יותריוכלו להשתחררהבשר 

במפית כדי שלא יתייבש יש לעטוף לחם . 9
  .מדי

קפוא מהאריזה האת המזון ירו  הס10
להסיר חוטי קשירה ואל תשכח ושל

במזון קפוא הארוז . מתכתיים כלשהם
גם והמיועדים  במקפיא לאחסון במגשים

עשות  לשעליכםכל מה , לחימום ובישול
המקרים בשאר . הוא להסיר את המכסה

 כליםתוך ב לשים את המזון אתם חייבים
  .מיקרוגלתנור המתאימים לשימוש ב

את הנוזלים המצטברים לאחר  11
עליכם , מעופותובעיקר ו, ההפשרה
 אל תאפשרובשום מקרה . להשליך

 מוצרי מזוןבמגע עם אלו לבוא נוזלים ל
  .אחרים

 בפעולתוש  שימשבאמצעות ו אל תשכח12
עד עמידה  לאפשר זמן עליכםההפשרה 

  .שהמזון יפשיר לחלוטין
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   בישול בגלי מיקרו
   

בגלי בטיחות  "הפרקקראו את ! אזהרה
 באמצעות תנורלפני הבישול " מיקרו

  .כםהמיקרוגל של

 בעת שלהלןהמלצות ל פעלו בהתאם 
 :באמצעות גלי מיקרובישול 

 עור לפני חימום או בישול מזון עם קליפה או 
, תפוחי אדמה, עגבניות, כגון תפוחים(

. ותבקעאותם כך שהם לא ינקבו ) נקניקיות
 .  להכין אותושתתחילו לפני חתכו את המזון

 שהוא וודאו צלחתכל או ילפני השימוש במ 
באלו "עיינו בפרק (מתאים לשימוש במיקרוגל 

  ").?סוגי כלים לתנור מיקרוגל יש להשתמש
 כמו  (ותאוד לחבעת בישול מזון עם מעט מ

) 'וכו,  פופקורןהכנת, מופשרלחם , למשל
הוא  כאילו פועלהתנור . האידוי מהיר מאוד

כל יהתנור והמ. ריק והמזון עלול לשרוף
לכן כדאי . עלולים להינזק במצב כזה

 ,זמן הבישול ההכרחיבמדויק  את להגדיר 
 . להשגיח מקרוב על תהליך הבישוליכםועל

 ולות של שמן  לחמם כמויות גדלא ניתן
 . מיקרוגלתנור הב) טיגון(
 מראשארוחות מבושלות הוציאו  

המגשים שבהם הם מסופקים מכיוון מ
פעלו . אלה לא תמיד עמידים בפני חוםש

 .  יצרן המזוןבהתאם להנחיות
 כמו למשל, כם מספר כלי קיבולאם יש ל ,

צלחת ה על שווה אותם באופן סדרו, כוסות
 . המסתובבת

 תפסים עם שקיות פלסטיק רואל תסג 
 במהדקיםהשתמש במקומם . ממתכת

,  פעמיםמספראת השקיות נקבו . מפלסטיק
  . בקלותיוכלו להשתחררכדי שהאדים 

  מזוןאתם מחממים או מבשלים כאשר ,
הם מגיעים במהלך הבישול  שוודאו

   .C700לפחות של לטמפרטורה 
 אדים עלולים להצטבר על , בעת הבישול

. ויכולים להתחיל לטפטףדלת התנור שמשת 
 ויכול להיות מורגש יותר טבעימצב זה הוא 

בטיחות . אם טמפרטורת החדר נמוכה
לאחר . מכךשל התנור אינה מושפע הפעולה 

   .נקו את מי העיבוי, סיום הבישול

 עם השתמשו בכלי, בעת חימום נוזלים 
כך שהאדים יכולים להתאדות , פתח רחב

  .בקלות

זמני ל ובהתאםת נחיוהההכן את המזון לפי 
  .טבלאות מצוינים בדרגות ההספקהבישול 

 מיועדים למידע כי הנתונים קחו בחשבון
 להשתנות בהתאם למצב עלוליםבלבד ו

. מזוןהלחות וסוג ה, מפרטורההט, ראשוניה
דרגות מומלץ להתאים את הזמנים ואת 

בהתאם למאפיינים .  לכל מצבההספק
 ותצטרכייתכן ש, של המזון המדויקים

 או לקצר את זמני הבישול או אריךלה
  .דרגות ההספקלהגדיל או להקטין את 

   ...בגלי מיקרו בישול

זמן , יותרה גדולככל שכמות המזון . 1
  :  כיכרוז. הבישול ארוך יותר

  זמן ה את  מכפילה»כפולה כמות 
  חצי מהזמן»  כמותהמחצית  

,  יותרנמוכההתחלתית טמפרטורה ל. 2
  .ך יותר ארו זמן בישולנדרש

 ,יותר נוזליםהמכילים מוצרי מזון . 3
  .מתחממים מהר יותר

מפוזר המזון הבישול יהיה אחיד יותר אם . 4
אם . הצלחת המסתובבתבצורה שווה על 

 בחלק אתם מצופפים את מוצרי המזון
 ופפיםצמהחיצוני של הצלחת ופחות 

 לחמם סוגים תוכלו,  במרכז הצלחתאותם
  .שונים של מזון בו זמנית

.  לפתוח את דלת תנור בכל עתתוכלו. 5
תנור כבה ה,  זאתים עושםכאשר את

המיקרוגל יתחיל תנור . באופן אוטומטי
 את הדלת לאחר שתסגרושוב רק לפעול 
  . על מקש ההתחלהותלחצו

 פחות זמן נדרשמכוסים למוצרי מזון . 6
 המאפיינים שלהם טוב ושימורבישול 
 שאתם משתמשים בהםהמכסים . יותר
 לעבור לאפשר לגלי המיקרובים חיי

 לאדים יאפשרוקטנים וחורים , דרכם
  .להשתחרר
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   בישול בגלי מיקרו
   

   בישול ירקות-  טבלאות והצעות

כמות   מזון
 )'גר(

תוספת 
  נוזלים

  הספק
  )וואט(

  זמן
 )דקות(

זמן עמידה 
  הנחיות  )דקות(

  כרובית
  ברוקולי
  פטריות

500  
300  
250  

  ' מל10
  ' מל50
  ' מל25

750  
750  
750  

9-11  
6-8  
6-8  

2-3  
2-3  
2-3  

  חתכו לפרוסות
  שמרו מכוסה

  הפכו פעם אחת

  אפונה וגזר
  

  גזר קפוא

300  
  

250  

 ' מל100
  

  ' מל25

750  
  

750  

7-9  
  

8-10  

2-3  
  
2-3  

חתכו לרצועות או 
  שמרו מכוסה. פרוסות

  הפכו פעם אחת

  2-3  5-7  750  ' מל25  250 תפוחי אדמה
קלפו וחתכו לחתיכות 

  . מכוסהשמרו. זהות
  הפכו פעם אחת

  פפריקה
  כרישה

250  
250  

  ' מל25
  ' מל25

750  
750  

5-7  
5-7  

2-3  
2-3  

חתכו לרצועות או 
  שמרו מכוסה. פרוסות

  הפכו פעם אחת

כרוב ניצנים 
  קפוא

  2-3  6-8  750  ' מל50  300
  שמרו מכוסה

  הפכו פעם אחת

  2-3  8-10  750  ' מל25  250  כרוב חמוץ
  שמרו מכוסה

  הפכו פעם אחת
  
   בישול דגים- בלאות והצעות ט

כמות   מזון
 )'גר(

  הספק
  )וואט(

  זמן
 )דקות(

זמן עמידה 
  הנחיות  )דקות(

  3 10-12  550  500  פילה דג
לאחר מחצית הפכו . מכוסה בשלו
  .בישולהזמן 

  800  דג שלם
750  
300  

2-3  
2-3  

2-3  
לאחר מחצית הפכו . מכוסה בשלו
מומלץ לכסות את . בישולהזמן 
  .ל הדגיםקצוות הקטנים שה
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   בישול בגריל
   
 השתמשו, גרילבטובות בישול  תוצאות השגתל
  .שסופק עם התנורהמתכתי רשת מעמד הב

 לא יבוא כך שהוארשת ה הניחו את מעמד
  על מנת למנועבמגע עם משטחי המתכת

 אשר היווצרות קשת חשמלית וניצוצות
  . לתנור בלתי הפיך לגרום נזקותעלול

  :נקודות חשובות
גריל  השימוש בפעם הראשונה בבעת.1

 עשן מעט עלול להיווצרהמיקרוגל שבתנור 
 שנותרו מקושמנים שאריות  מנוצרוריח 

  .תנורשל הייצור ה

בעת דלת התנור מתחמם מאוד  חלון .2
  .התנור ילדים מהרחיקו.  הגרילפעולת

הפנימי חלל ה דפנות, הגרילבעת פעולת .3
 המתכתי עלולים הרשת מעמדושל התנור 

 להשתמש עליכם. חמים מאודיות לה
  .מבודדות לתנורבכפפות 

 ,ממושך זמןגריל אתם משתמשים באם . 4
תוכלו להבחין שגופי החימום מכבים את 

זאת תופעה רגילה . עצמם לסירוגין
  תרמוסטט הבטיחותבאמצעות  המבוקרת

המייצב את הטמפרטורה בחלל הפנימי של 
  .התנור

 מבושלחייב להיות  כאשר מזון !חשוב. 5
 לבדוק עליכם ,בכלי בישולבגריל או מבושל 

תנור  מתאים לשימוש בולוודא שכלי הבישול
באלו סוגי כלים "עיינו בפרק . מיקרוגל

  ".?לתנור מיקרוגל יש להשתמש

 שומן נתזיכי ייתכן  , בגרילבעת השימו. 6
זאת תופעה . ינתזו על גופי החימום וישרפו

לה שאינה מעידה על תקלה או הפע רגילה
  .שגויה

 נקו את החלל הפנימי, סיום הבישוללאחר . 7
לא  ששאריות מזון דיואת האביזרים כ

  .יתקרשו על משטחי התנור
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   בישול בגריל
   

   בישול בגריל ללא גלי מיקרו- טבלאות והצעות 

  זמן  )'גר(כמות   מזון
  הנחיות )דקות(

        דגים

  דג בס
  סרדינים 

800  
   דגים6-8

18-24  
15-20  

מחצית זמן ב. בעדינותאה מרחו חמ
  . התיבולאת הפכו ובזקו, בישולה

         בשר

  . והפכובישולהמחצית זמן נקבו ב  22-26  יחידות6-8    נקניקיות

  .בישולהמחצית זמן נקבו ב  18-20   יחידות3  המבורגרים קפואים

 -בעובי של כ(צלעות 
  מ" ס3

, לאחר מחצית זמן הבישול. הברישו בשמן  25-30  400
  .הפכוטפחו ו

        אחר 

  הפכו. השגיחו בעת הקלייה  11/2-3   יחידות4  טוסט

  .השגיחו בעת הקלייה  5-10   יחידות2  'טוסט סנדוויץ
  

אלא .  דקות2משך ב את הגריל מראש חממו
ו במעמד הרשת השתמש, אם צוין אחרת

על קערה הרשת מעמד  את וחיהנ. המתכתי
. יוכלו לנטוף בקלותשהמים והשומן כך 

אך , בטבלה מיועדים למידע בלבדהזמנים 
הרכב וכמות ל בהתאםיכולים להשתנות 

טעם . העשייה הרצויכמו גם את מצב , המזון
לפני ,  אםיהיה ערב לכךבשר הדגים וה

,  אותם עם שמן צמחיתמרחו, הצלייה
במשך  והשרו אותםתבלינים ועשבי תיבול 

  . שעותמספר
  . מלח רק לאחר הצלייההוסיפו

   

 אותם עם קרותפוצצו אם תדנקניקיות לא י
  .מזלג לפני הצלייה

 בדקו, מחצית זמן הצלייהשחלפה לאחר 
הפכו את , צורךובמידת ה הבישול אית מצב

  . אותו עם מעט שמןהברישומזון או ה

 נתחים דקיםהגריל מתאים במיוחד לבישול 
יש חלקים דקים של בשר . של בשר ודגים

נתחים עבים יש אבל ,  פעם אחתלהפוך רק
, במקרה של דגים.  מספר פעמיםפוךלה

 הכניסו, צוותהקשני את להצמיד  תצטרכו
 ולאחר מכן הניחו את, ופה שללאת הזנב 

  . המתכתי הרשתמעמדהדג על 
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   בישול בגריל
   

  גלי מיקרו+  בישול בגריל - טבלאות והצעות 

יתר .  המזוןלהשחים את, ובו זמנית, מהירהיא אידיאלית לבישול גלי מיקרו + פעולת גריל 
  .לבשל ולהשחים מזון מוקרם גם תוכלו, על כן

    .גלי המיקרו מבשלים והגריל צולה.  בו זמניתמופעלים והגריל כלי המיקרו

כמות   מזון
  הספק  כלי  )'גר(

  )וואט(
  זמן

 )דקות(
זמן עמידה 

  )דקות(
  3-5  12-17  400  כלי שטוח  500  פסטה מצופה בגבינה

  3-5  20-22  600  שטוחכלי   800  תפוחי אדמה מוקרמים

  3-5  15-20  600  כלי שטוח  800 -כ  לזניה

  3-5  18-20  400  כלי שטוח  500 -כ  גבינה מוקרמת בגריל

 שוקיים עוף טריים 2
  )בגריל(

  3-5  10-15  400  כלי שטוח ' ליח200

  3-5  35-40  400 כלי שטוח ורחב  1000 -כ  עוף

  מרק בצל מוקרם
 ספלים 2

  א" כ200
  3-5  2-4  400  קערת מרק

  
 וודאו, במיקרוגלבכלי בתנור לפני השימוש 

השתמש . בגלי מיקרושהוא מתאים לשימוש 
רק בכלים או מיכלים המתאימים לשימוש 

  .מיקרוגלתנור ב

 פעולהלשימוש בהמיועדת הצלחת 
גלי המשולבת חייבת להיות מתאימה ל

באלו סוגי כלים "עיינו בפרק . גרילל ומיקרו
  ."?לתנור מיקרוגל יש להשתמש

מיועדים למידע יש לזכור כי הנתונים שניתנו 
מצב ל בהתאםאך יכולים להשתנות , בלבד

  .מזוןהלחות וסוג , טמפרטורה, הראשוני

  

כדי להשחים היטב את  מספיק אינואם הזמן 
-5 למשך אותו מתחת לגריל הניחו ,המזון

   דקות נוספות10

 ואל תשכחו זמני העמידה אחר עקבואנא 
  .בשרלהפוך את חתיכות ה

 בצלחת והשתמש, במפורש אם צוין רק
  .המסתובבת

לתחילת  מתייחסיםערכי הנתונים בטבלאות 
לחמם מראש את  אין צורך(תנור קר בישול ב

  ).תנורה
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   מיקרוגלתנורהמיועדים לשימוש בכלים  
   

  פעולת גלי מיקרו
גלי מיקרו  כי עליכם לזכור, פעולת גלי המיקרול

, חמר, ינהחרס, זכוכית. מתכתמ מוחזרים
  . לעבורמאפשרים לגלי המיקרונייר , פלסטיק

תנור א ניתן להשתמש בל, מסיבה זו
 מתכת וצלחות או  במגשימיקרוגלה

כמו  .עיטוריםמיכלים עם חלקי מתכת או 
כלי  בלא ניתן להשתמש בתנורי מיקרוגל, כן

, למשל( עם עיטורים מתכתייםזכוכית וחרס 
   .)מכסים מקריסטל

 לשימוש בתנורי ייםהאידיאלהחומרים 
או , חרסינה או חמר, מיקרוגל הם זכוכית
יש לעשות שימוש קצר . פלסטיק עמיד בחום

, זכוכית דקה מאודחימום ב, למשל(בלבד 
  .חרסינהשבירה או 

העשויים חם מעביר חום למאכלים מזון 
 תמיד והשתמש, לכן. םמילהיות מאוד ח

  !תנורמבודדות לבכפפות 

   ים לגלי מיקרוהמתאימאיך לבדוק כלים 
 להשתמש בתנור הכלי שברצונכם את הניחו

והפעילו את התנור ,  שניות20במשך 
אם , מכן לאחר .בהספק גלי המיקרו המרבי

הוא מתאים , מעט חםאו רק הוא קר 
אם הוא , עם זאת.  בתנור המיקרוגללשימוש

הוא  ,לקשת חשמלית או גורם מאדמתחמם 
  . מיקרוגלתנור המתאים לשימוש בלא 

   גריל פעולת 
 יםהכלים חייבים להיות עמיד,  הגרילבפעולת

  .C3000טמפרטורה של לפחות ב
 . צלחות פלסטיק אינן מתאימות לשימוש בגריל

  גריל  + פעולת גלי מיקרו
הכלים העמידים , גריל+ פעולת גלי מיקרו ב

בחום בשימוש חייבים להיות מתאים 
  . לשימוש במיקרוגל וגם הגריל

  אלומיניום  ממגשים ורדידים
 במגשי מראש ארוחות מבושלות הכניסניתן ל

מיקרוגל לתנור רדיד אלומיניום באלומיניום או 
  :מקפידים על קיום התנאים הבאיםאם 

  עלשהמלצות היצרן ל לפעול בהתאםיש 
  . האריזהגבי 

 יהיו האלומיניום לא שדפנות מגשי  וודאו
 במגע עם יבואומ או " ס3 - מגבוהים
מרווח  (נימיות של התנור הפחללה דפנות

מכסה יש להסיר ). מ" ס3מינימאלי של 
 . כלשהועליון כיסוי אלומיניום או 

  ישירות על גבי מגש האלומיניוםאת הניחו 
 ים משתמשםאם את. הצלחת המסתובבת
על  את המגש הניחו, במדף רשת המתכת

 את אל תניחולעולם . צלחת חרסינה
 ! מדף המתכת ישירות על המגש 

 מכיווןארוך יותר יהיה בישול זמן ה 
אך ורק  התנור מקרין את גלי המיקרוש
 כםאם יש ל. של המזוןחלק העליון ל

עדיף להשתמש רק בכלים , ספקות
 . מיקרוגלתנור המתאימים לשימוש ב

 כדי רדיד אלומיניום ניתן להשתמש ב
המיקרו בתהליך גלי  את להחזיר

מזון ניתן להגן מחום גבוהה . ההפשרה
באמצעות , ון עוף או בשר טחוןכג, עדין

 . קצוות/ כיסוי גפיים 
 רדיד אלומיניום לא יכול לבוא :חשוב 

 מכיוון דפנות החלל הפנימיבמגע עם 
  .לקשת חשמליתדבר עלול לגרום שה

  מכסים
זכוכית מכסי  להשתמש בכםאנו ממליצים ל

  :על מנת, או פלסטיק או ניילון נצמד
ול  בישעתבעיקר ב (יתר אידוי לעצור. 1

  ;) מאודממושך
  ;את זמני הבישוללקצר . 2
  ; לא יתייבששהמזון. 3
  .ארומהשתישמר ה. 4

,  חורים או פתחיםחייב להיות עםהמכסה 
שקיות פלסטיק . כדי למנוע היווצרות לחצים

ניתן לחמם בקבוקי . פתוחות להיות ותחייב
האכלה לתינוקות או צנצנות עם מזון 

מכסים  האאך לל, לתינוקות וכלי קיבול דומה
  . להתפוצץכדי למנוע מהם, שלהם
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  כלים המיועדים לשימוש בתנור מיקרוגל 
   

  טבלת כלי הבישול

   .לגבי עמידות הכלים בכל אחד ממצבי הפעולה כללי מידע תספק לכםהטבלה שלהלן 

  מצב פעולה                             גלי מיקרו
  בישול חימום/הפשרה  סוג הכלי

  גריל
גלי מיקרו 

  גריל+ 
  )1זכוכית וחרסינה

, להבהבאינו עמיד , שימוש ביתיל
  במדיח כליםלשטיפה ניתן 

  לא  לא  כן  כן

  חרסינה מזוגגת
  זכוכית וחרסינה עמידים בלהבה

  כן  כן  כן  כן

  )2כלי חרס , חרסינה
 עיטורי ללא זיגוג או ללא זיגוג
  מתכת

  לא  לא  כן  כן

  )2כלי חרס
  מזוגגים
  ללא זיגוג

  
  כן
  לא

  
  כן
  לא

  
  לא
  לא

  
  לא
  לא

  )2כלי פלסטיק
  C1000עמידים בחום עד 
  C2500עמידים בחום עד 

  
  כן
  כן

  
  כן
  לא

  
  לא
  לא

  
  לא
  לא

  )3יריעות פלסטיק
  יריעות פלסטיק למזון

  צלופן

  
  לא
  כן

  
  לא
  כן

  
  לא
  לא

  
  לא
  לא

  לא  לא  לא  כן    )4נייר אפייה, קרטון, נייר
  מתכת

  רדיד אלומיניום
  )5מגשי אלומיניום

  )מעמדי מתכת (אביזרים

  
  כן
  לא
  לא

  
  לא
  כן
  לא

  
  כן
  כן
  כן

  
  לא
  כן
  כן

   

א לל; זהב או כסף עיטורישוליים או ללא . 1
  .מכסים מקריסטל

  ! היצרןפעלו בהתאם להנחיות. 2

 מתכת לסגירת בתפסיאין להשתמש . 3
ו השתמש.  חורים בשקיותחוררו. שקיות

  .המזון לכסות את ביריעות רק כדי

  .ות נייראין להשתמש בצלח. 4

/  ללא מכסים נמוכיםאלומיניום מגשי רק . 5
 בא במגעהאלומיניום לא  וודאו ש.כיסויים

  .עם הדפנות הפנימיות
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   ניקוי ותחזוקה
   

 הנדרשת היא פעולת התחזוקה היחידהניקוי 
  .בדרך כלל

תנור עליכם לנקות בקביעות את  !אזהרה
כדי לסלק שאריות מזון  כםהמיקרוגל של

 ,נשמר נקיאינו המיקרוגל ור תנאם . כלשהן
וכתוצאה מכך , להיפגעהמשטחים שלו עלולים 

והמשתמשים  אורך חיי הפעולה שלו יפחתו
   .עלולים להיחשף לסיכונים

נתקו , לפני תחילת פעולות הניקוי! אזהרה
את התנור מרשת החשמל באמצעות 
או , הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר

 הורדת הנתיך של קו החשמל המזין את
  .התנור בלוח החשמל הדירתי

 או חריפים בחומרי ניקוי אל תשתמשו
, או חפצים חדיםתכשירי קרצוף , שוחקים

לגרום ו ,משטחי התנור את העלולים לשרוט
  .להיווצרות כתמים או דהיית הגוון

לחץ גבוה או מכשירי ניקוי באל תשתמשו ב
  .קיטור

  תקדמיה החזית
 לנקות את התנור צריכים אתםבדרך כלל 
 התנוראם .  בלבד מטלית לחהבאמצעות

 טיפות של נוזל מספר הוסיפו, מאוד מלוכלך
 נגבו את משטחי, לאחר מכן. לשטיפת כלים

  .מטלית יבשהבהתנור 

 השתמשו, אלומיניוםמ עם חזית יםבתנור
 הזכוכית ומטלית רכה שאינל ניקוי תכשירב

בלי מ מצד לצד ונגב.  סיבים או חוטיםמשירה
  .מטליתעל הלהפעיל לחץ 

עמילן או , שומן, אבניתמייד כתמי הסירו 
 מתחת עלולה להיווצרקורוזיה . חלבון ביצה

  .לכתמים אלה

  .לחדור לתוך התנורמים ל תאפשרואל 

  תנורהחלל הפנימי של ה
 הדפנות את נקו, לאחר כל שימוש בתנור

מאחר שזו , מטלית לחהב החלל הפנימי
 כתמים או להסרתהדרך הקלה ביותר 

  .הפנימישנתזו לדפנות החלל  מזוןשאריות 

השתמשו, להסרהקשה יותר ה לכלוך להסרת
 אל תשתמשו. חריף ניקוי שאינו תכשירב

י ניקוי בתכשיר או יםתנורניקוי לבתרסיסי 
  . או שוחקים אחריםחריפים

 ואת מסגרת הדלתתמיד את הדלת שמרו 
תיפתח ותיסגרכדי להבטיח שהדלת , נקיים
  .כראוי

בתנור אוורור ה פתחי ליחדרולא מים ש וודאו
  .המיקרוגל

 הוציאו בקביעות את הצלחת המסתובבת
 את נקו וואת טבעת התמיכה המסתובבת
במיוחד , תחתית החלל הפנימי של התנור

  . כלשהו נוזלגלישתאחרי כל 

צלחת הזכוכית  את התנור ללא ואל תפעיל
המסתובבת וללא טבעת התמיכה 

  .המותקנים היטב למקומם

כוס מים על הניחו , מלוכלך מאודאם התנור 
תנור האת הפעילו  והצלחת המסתובבת

 דקות 3 או 2 במשך במצב גלי מיקרו
 את האדים המשחררים ירככו. בהספק מרבי

 בקלות לנגב לאחר מכן שניתןהלכלוך 
  .באמצעות מטלית רכה

) למשל לאחר בישול דגים(ריחות לא נעימים 
של  טיפות מספר טפטפו. ניתן למנוע בקלות

 קטנה כפית הכניסו. כוס מיםלתוך מיץ לימון 
 את חממו. לרתוחהמים מכדי למנוע , כוסל

באמצעות גלי  דקות 3 עד 2המים במשך 
  .מיקרו בהספק המרבי
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   ניקוי ותחזוקה
   

  תנורהתקרת 
 נמיך להתוכלו, אם תקרת התנור מלוכלכת

  .כדי להקל על פעולות הניקויאת הגריל 

 עד ינוהמת, תכוויו סכנתכדי למנוע 
פעלו . יתקרר לפני שתנמיכו אותוגריל שה

  :כמפורט להלן

 - את תומך גוף חימום הגריל בסובבו. 1
900) 1.(  

הגריל בעדינות גוף חימום  את הנמיכו. 2
אל תשתמש בכוח מופרז מכיוון ). 2(

  .שהדבר עלול לגרום לנזק

גוף  את החזירו, לאחר ניקוי התקרה. 3
בסדר , ולמקומ) 2(הגריל חימום 

  .פעולות הפוך

הממוקם ) 3 ()מיקה(כיסוי הנציץ את 
 מזון שאריות . בקביעותיש לנקותבתקרה 

לגרום עלולות נציץ כיסוי ה על שמצטברות
  . ניצוצותלגרום להיווצרותנזק או 

 ניקוי שוחקים או תכשירי באל תשתמשו
  .חפצים חדים

  

 אל תסירו, מסיכונים כלשהםכדי להימנע 
  .כיסוי הנציץאת 

ממוקם ) 4 (התאורה מזכוכיתכיסוי נורת 
.  בקלות לניקויובתקרת התנור וניתן להסיר

 אותו עם שטוףלכדי  אותו הבריגו ושחררו 
  .כליםנוזל לניקוי מים ו

  אבזרים
אם הם . נקה את האביזרים לאחר כל שימוש

 ולאחר , אותםתחילה השרו, מלוכלכיםמאד 
 שטוףניתן ל.  במברשת וספוגהשתמשומכן 
  .במדיח כליםת האביזרים א

 טבעת התמיכה והצלחת המסתובבת כי וודא
אלא אם ,  את התנורואל תפעיל.  תמידנקיים

הצלחת המסתובבת וטבעת התמיכה 
  .מותקנות כראוי במקומן
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   איתור תקלות
   

 רק יבוצעו אךתיקון פעולות הכל ! אזהרה
 תיקונים. מורשה ומיומןעל ידי טכנאי 

ם שלא הוסמך על ידי  על ידי אדהמבוצעים
  !מסוכנים ביותרהיצרן 

בצעו את , במקרה של בעיה או תקלה
לפני שתפנו , הבדיקות המפורטות להלן

  : לשרות התיקונים

 אםה בדקו !הצג אינו מואר:  
הגדרות " עיינו בפרק (כבוייה תצוגת השעון -

  ). "בסיסיות

  על בעת לחיצהשום דבר לא קורה 
  :אםהבדקו ! המקשים

 עיינו בפרק (נעילת המקשיםמופעלת  -
  ). "הגדרות בסיסיות"

  אםה בדקו !פועלהתנור לא:  
  . בקירשקעלתוך ה כהלכה מוכנס התקע -
  .קו החשמל המזין את התנור תקין -
הדלת צריכה .  הדלת סגורה לחלוטין-

  .להיסגר בנקישה
למסגרת גופים זרים בין הדלת אין  -

   .  התנורחללשל  תהקדמי

 רעשים ל נשמעיםמופעאשר התנור כ 
  :אםה בדקו !מוזרים

בתוך התנור נוצרה קשת חשמלית או  -
 על ידי חפצים מתכתיים שנגרמו ניצוצות

באילו סוגי כלים לתנור " עיינו בפרק(
  )" ?מיקרוגל  יש להשתמש

הדפנות  כלי הבישול באים במגע עם -
  . התנורהפנימיות של

ם או כלי " פריטים רופפים של סכוקיימים -
  .  בתוך התנורבישול

  המזון אינו מתחמם או מתחמם לאט
  :אםה בדקו !מאוד

  .בטעות בכלים מתכתיים ם משתמשים את-
דרגת  את זמני ההפעלה ואת ם בחרת-

  .ההספק הנכונים
 הגדולה או קר הכנסתם לתנור כמות מזון -

   .מדי מהרגיל

 נשרףהתייבש או , המזון חם מדי!   
הפעולה זמן תם את אם בחרהבדקו 
 . גת ההספק הנכוניםודר

 סיום  רעשים מסוימים לאחר נשמעים
מאוורר . תקלה זו לא !תהליך הבישול
. מסוים במשך זמן פעולהקירור ממשיך ל

, יורדת לרמה מסוימתכאשר הטמפרטורה 
 .המאוורר יכבה את עצמו

  ת  הפנימיהתאורה אבל מופעלהתנור
 פעולות התנור פועלות אם כל !לא מוארת

. ורת התאורה שרופהכנראה שנ ,כראוי
  .תוכלו להמשיך להשתמש בתנור כרגיל

  החלפת נורת התאורה
  : באופן הבאפעלו, הנורהלהחלפת 

 באמצעות החשמלרשת  נתק את התנור מ-
הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר או ניתוק 

קו החשמל המזין את התנור בלוח החשמל 
    .הדירתי

התאורה  את כיסוי ירו החוצה והסיגוהבר -
  ).1(כית זכומ

הנורה ! אזהרה). 2(ההלוגן נורת  את ירו הס- 
  .עלולה להיות חמה מאוד

.  חדשה12V / 10W נורת הלוגן התקינו - 
נורה עם אצבעות ב ואל תיגע! אזהרה
 פעלו בהתאם.  נזק לנורהכדי למנוע, ידכם

  .הוראות יצרן הנורהל
  ).1( למקומו חזרהזכוכית ה כיסוי הבריג את - 
  . החשמלרשתלחזרה  את התנור ו חבר- 
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  הוראות התקנה 
  

  לפני ההתקנה
 הנקוב בתווית הנתונים הרשתבדקו שמתח 

המודבקת לתנור תואמת למתח רשת 
  .230V~50Hz:  החשמל בארץ

 את כל הוציאו,  את דלת התנורופתח
  . את חומרי האריזההסירוהאביזרים 

תקרת על ש הנציץ את כיסוי ואל תסיר
מונע כיסוי זה  !החלל הפנימי של התנור

גלי מחולל להגיע למזון ו שומן מחלקיקי
  .המיקרו ולגרום לו נזק בלתי הפיך

המשטח הקדמי של התנור עשוי  !אזהרה
לפני השימוש .  מגןמכוסה ביריעתלהיות 

 בזהירות את הסירו, בתנור בפעם הראשונה
  .התחילו מהחלל הפנימי .יריעת המגן

דקו ב. בצורה כלשהי  שהתנור לא ניזוקוודא
 הדלת מסגרתשדלת התנור נסגרת כראוי וש

נראה נזק אם . פתח התנור לא ניזוקוו
לתחנת השרות הקרובה  פנו מיד ,כלשהו

  .)עיינו ברשימה שבגב החוברת(

 אם כבל החשמל או  בתנוראל תשתמשו
אם התנור אינו פועל כראוי או , תקע ניזוקוה

לתחנת  פנו מיד. נפלאם הוא נפגע או 
עיינו ברשימה שבגב (השרות הקרובה 

  .)החוברת

אל .  את התנור על משטח שטוח ויציבהניחו
,  כלשהםמקורות חוםל סמוך התנור תציבו

  .מכשירי רדיו או טלוויזיה

 שכבל החשמל לא וודא, תקנההבמהלך ה
 עם פריטיםאו כלשהי יבוא במגע עם לחות 

טמפרטורות . קצוות חדים שמאחורי התנור
  . החשמל לכבלגבוהות עלולות לגרום נזק

וודאו , התנורהתקנת לאחר : אזהרה
    .שתקע החשמל נגיש בקלות

  לאחר ההתקנה
לחיבור חד התנור מצויד בכבל חשמל ותקע 

  .פאזי בלבד

 לאחר תקע החשמל אינו נגיש בקלותאם 
עליכם לחברו ישירות , התקנת התנור
 באמצעות מפסק ניתוק רב לרשת החשמל

מ לפחות בין " מ3עם מרווח ניתוק של . קוטבי
הכנת תשתית זו חייבת להתבצע על . המגעים

  .ידי חשמלאי מוסמך לפני התקנת התנור

 התנור חייב להיות מוארק: אזהרה
  .בהארקה תקנית

לנזקי גוף  והיבואן לא יהיו אחראיםהיצרן 
שייגרמו כתוצאה מאי מילוי  או רכוש כלשהם

    .הוראות בטיחות אלו

  .כהלכהרה  כאשר הדלת סגו רקפועלהתנור 

 נקו את החלל הפנימי,  השימוש הראשוןפניל
בהתאם להוראות הניקוי , ואת האביזרים

  ".תחזוקהוניקוי  "פרקשב

 הניחו את ציר הנעת הצלחת המסתובבת
טבעת ה את מעליו והניחו, רבמרכז חלל התנו
 .הזכוכית המסתובבתצלחת המסתובבת ואת 

לפני כל שימוש וודאו שהצלחת המסתובבת 
ת כראוי בתוך הבליטות שעל ציר הנעת ממוקמ
הצלחת המסתובבת יכולה . הצלחת

  .להסתובב בשני הכיוונים

  

  פעלו בהתאם לחוברת ההתקנה המסופקת בנפרד, בעת ההתקנה



  

  
   

  
  
  :בישראל אפ . אנד. אפרכזי השירות למוצרי מ

   

 10 יד חרוצים ,מ"מ קירור וחשמל בע.ש.ג  אזור המרכז
     .כפר סבא

 09-7661799 'טל

 24 רחוב כנפי נשרים ,רון טכניקה  ירושלים
   .ירושלים

 02-6494949 'טל

   .שרות למקררים  חיפה והצפון

  .שרות לשאר המוצרים
 052-3755294 'טל

 050-5327240 'טל

 08-8534575 'טל   . אשדוד3רחוב הראשונים  ,כל שירות אזור רחובות

 08-6274563 'טל   . שבע באר27 רחוב יאיר ,96מאור הנגב   ש והדרום"ב

 08-6378448 'טל  . אילת3הבנאי ' רח ,אדיבשירות   אילת

  
  

   ,לקוחות נכבדים
אנא  ,או בעיה שלא תוכלו לפתור בכוחות עצמכם, במקרה של פעולה לא תקינה

  .פנו לתחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם
    
                      

  אפ. אנד. תודה שרכשתם מוצר מבית אפ
   09-9519960. פקס   09-9519950 'טל  ,מ"אפ בע.אנד.אפ: בלעדיהיבואן ה
  אביב-  תל61484: מיקוד 48467. ד.ת: מען למכתביםה
     


