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 טעם היבואןמסכנה, החלפתו תיעשה אך ורק ע"י טכנאי מורה מ עאם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנ
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 התנור כבד מאוד. יש להניח את התנור על משטח יציב ומאוזן 
 המסוגל לשאת את משקל התנור והמזון המוכנס אליו.
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 : לאחר כיבוי התנור , המאוורר של התנור ממשיך לפעול עד שתא התנור מתקרר.  לידיעתכם
 התנור.  תא ררעש הפעולה הינו חלק מהתהליך התקין של קירו                 
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  תיאור המיקרוגל:

 
 מבט כללי

 
 ( פאנל הפעלה1
 צג( 2
 ( גוף חימום3
 ( גנרטור )שייך למיקרוגל(4
 ( מנורה5
 ( מאוורר6
 ניתן לשליפה -כת מדפים ( תמי7
 ( קומות למדפים8
 
 
 

 אביזרים
 

 להכנת עוגות וביסקוויטים -לכלי בישול, תבניות אפייה, צלייה       מגש אפייה -רשת אפייה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פאנל ההפעלה
 תוכנה אלקטרונית

 
 השתמשו בכפתורים בכדי להשתמש במכשיר

 פעולה פונקציה סמל 

 חי של המכשירהצגת המצב הנוכ תצוגה - 1

2 
 

 הפעלת וכיבוי המכשיר כיבוי \הפעלה

3 

 

פונקציות חימום וסיוע 
 בבישול

לחצו על הכפתור פעם אחת בכדי לבחור בפונקצית חימום סיוע 
בבישול. לחצו על הכפתור שנית בכדי לשנות את בחירתכם. על מנת 

 שניות. 3להפעיל או לכבות את התאורה לחצו על הכפתור למשך 

4 

 

להפעלת פונקצית המיקרוגל. באפשרותכם להשתמש בפונקציה גם  פונקצית מיקרוגל
גל יחד וכשהמכשיר כבוי. במידה ואתם משתמשים בפונקצית המיקר

עוצמת המיקרוגל משולב, מצב ובדקות  7-עם הפונקציה: משך ליותר מ
 W 660לא יכולה לעלות מעל 
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5 

 

הטמפרטורה של המכשיר. לחצו על להגדרת הטמפרטורה או הצגת  הגדרת טמפרטורה
שניות בכדי להפעיל או לכבות את הפונקציה: חימום  3הכפתור למשך 

 מואץ

6 

 

 ירידת שלב בקטגוריות שבתפריט למטה

7 
 

 עליית שלב בקטגוריות שבתפריט למעלה

8 

 

הפעלה מהירה \אישור
 של המיקרוגל

רותכם אישור בחירה או הגדרות. הפעלת פונקצית מיקרוגל. באפש
 להשתמש בפונקציה גם כשהמכשיר כבוי.

9 

 

חזרה אחורה שלב אחד בתפריט. לחזרה לתפריט הראשי לחצו על  חזרה
 שניות. 3הכפתור למשך 

10 

 

להגדרת פונקציות נוספות. כשמופעלת פונקצית חימום, לחצו על  זמן ופונקציות נוספות
, מועדפים, הכפתור להגדרת הטיימר או הפונקציות: פונקצית נעילה

 חמם והמתן, הגדר והמשך.

11 
 

 להפעלת הפונקציה: תזכורת. תזכורת

 
 תצוגה

 
 

 מחוונים נוספים בתצוגה

 פונקציה סמל

 
 הפונקציה מופעלת. תזכורת

 
 הצגת השעה הנוכחית. שעה

 
 הצגת הזמן הדרוש לבישול. הזמן שנותר

 
 הצגת שעת הסיום של הבישול. שעת הסיום

 
 .הצגת הטמפרטורה ורהטמפרט

 

אינדיקציית 
בו זמנית   -ו הצגת משך הזמן בו מופעלת פונקצית החימום. לחצו  הזמן

 בכדי לאפס את הזמן.

 
 הצגת הטמפרטורה של המכשיר. מחוון החימום

 
המחוון החימום 

 המואץ
 הפונקציה מופעלת, זמן החימום מתקצר.

 
 ל ניתן לשינוי או שהמשקל האוטומטי מופעל(.הצגת מצב המערכת )המשק משקל אוטומטי

 
 הפונקציה מופעלת. חמם והמתם

  
 ניווט בתפריטים

 
 .( הפעילו את המכשיר1

 .ירת האופציה הרצויה בתפריטחלב  -או לחצו ( 2
 

A- פונקציות חימום או פונקצית מיקרוגל 
B- שעה 
C- מחוון החימום 
D- טמפרטורה או עוצמת המיקרוגל 
E- הזמן שנותר או הצגת שעת הסיום של פונקציה 
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 מבט כללי על תפריט
 

 תפריט ראשי

 תיאור אופציה בתפריט סמל

 

 רשימה של פונקציות חימום פונקציות חימום

 
 רשימה של תוכניות הפעלה סיוע בבישול

 

 לבחירת הגדרות שונות הגדרות בסיסיות

 

 .המשתמשרשימה של תוכניות ההפעלה המועדפות שנבנו על ידי  מועדפים

 
 הגדרות בסיסיות

 תיאור תפריט משני סמל

 

 הגדירו את השעה הנוכחית בשעון. הגדרת השעה

 

 שעה בה הפעלתם את המכשיר.כשמופעל: מוצגת ה אינדיקציית הזמן

 

 כשמופעל: באפשרותכם לבחור "הגדר והמשך" בחלון האפשרויות. הגדר והמשך

 

 כשמופעל: באפשרותכם לבחור "חמם והמתן" בחלון האפשרויות. חמם והמתן

 

 הפעלת וכיבוי תוספת הזמן. תוספת זמן

 

 התאמת ניגודיות התצוגה בהדרגתיות. ניגודיות התצוגה

 

 התאמת בהירות התצוגה בהדרגתיות. ירות התצוגהבה

 

 בחירת השפה הרצויה בתצוגה. הגדרת השפה

 
 התאמת עוצמת השמע של לחיצה על כפתורים בהדרגתיות. עוצמת שמע של הצלצול

 

הפעלת או כיבוי צלילי הכפתורים. לא תוכלו לכבות את צלילי כפתור  צלילים
 ההפעלה והכיבוי.

 

 הפעלת וכיבוי צלילי האזהרה. צלילי אזהרה

 

 הצגת גרסת התוכנה והתצורה של המכשיר. שירות

 

 איפוס כלל ההגדרות וחזרה להגדרות המקוריות. הגדרות מקוריות

 
 פונקציות חימום

 תיאור תפריט משני סמל

 
מדפים )מקסימום( בו זמנית ולאוכל יבש הגדירו את  2לבישול מזון על  בישול עם אוורור

 עילי.\מעלות, נמוך יותר עבור הפונקציה: חימום תחתי 20-40רטורה להטמפ

 
לבישול מזון על מדף אחד, להשחמה מואצת ולתחתית קריספית. הגדירו את  הגדרות פיצה

עבור הפונקציה: חימום מאשר מעלות, נמוך יותר  20-40הטמפרטורה ל
 עילי.\תחתי

 
 להכנת צלילי עסיסי ורך. בישול איטי

 

 לאפיית ובישול מזון על מדף אחד עילי\ם תחתיחימו



 9 

 

 להכנת מזון מהיר כמו צ'יפס, תפוחי אדמה ועוד. מזון קפוא

 

לצליית נתח בשר גדול או עוף שלם המכיל עצמות על מדף אחד. משמש גם  גריל עוצמתי
 לאפיית פשטידות מוקרמות.

 

 ת לחם.להכנת מאכלים שטוחים על משטחים רחבים ולאפיי גריל מואץ

 

 להכנת מאכלים שטוחים ולאפיית לחם. גריל

 

 לשמירה על חום המזון. שמירה על חום

 
 להפשרת מזון קפוא. הפשרה

 

 לאפיית עוגות עם תחתית קריספית ולמזון משומר. חימום תחתי

 
 לתפיחה מבוקרת של בצק שמרים לפני אפייתו. תפיחת בצק

 

 לאפיית לחם. אפיית לחם

 

 למנות כמו לזניה, תפוחי אדמה מוקרמים ועוד. משמש גם להקרמה והשמחה. ות מוקרמותפשטיד

 

 להכנת ירקות מבושלים כדוגמת מלפפון חמוץ. מזון משומר

 
)תופחים, שזיפים, אפרסקים( וירקות מאודים )עגבניות,  לייבוש פירות חתוכים ייבוש

 קישואים, פטריות(

 
 ון לפני הגשתו.לחימום חוזר של מז חימום מגש

 
לחסכון באנרגיה במהלך הבישול. יש להגדיר את זמן הבישול  -ECOלפונקציות  ECOקליית 

קודם לכן. לקבלת מידע נוסף לגבי ההגדרות המומלצות עברו לטבלאות הבישול 
 והפונקציות המתאימות.

 
 הפעלת פונקצית חימום

  (הפעילו את המכשיר.1
 ום.( בחרו בתפריט: פונקציות חימ2
 לאישור. OK( לחצו 3
 ( הגדירו פונקצית חימום.4
 לאישור. OK( לחצו 5
 ( הגדירו טמפרטורה.6
 לאישור. OK( לחצו 7
 

 מחוון החימום
 עם הפעלת פונקצית חימום הצג יידלק ותוצג עליית הטמפרטורות.

 מחוון החימום המואץ
שניות. מחוון החימום  3למשך  שך החימום. להפעלת הפונקציה לחצו על הכפתורמהפונקציה מקצרת את 

 יתחלף.
 שארית חום

 שנשאר בתוכו. באפשרותכם להשתמש בחום בכדי לשמור על מזון חם. עם כיבוי המכשיר הצג יראה את החום
 חסכון באנרגיה

 למכשיר מספר תצורות המאפשרות חסכון באנרגיה בזמן הבישול.
 טיפים

 ידו להשאיר אותה סגורה כמה ככל הניתן במהלך הבישול.וודאו כי דלת התנור סגורה כשהמכשיר פועל והקפ -
 השתמשו בכלים העשויים מתכת לשיפור שמירת החום. -
 הכניסו את האוכל לתנור מבלי לחמם אותו קודם לכן. -כשמתאפשר -
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דקות  3-10-כ תהמינימאלידקות הורידו את טמפרטורת התנור לטמפרטורה  30 -כשזמן הבישול אורך יותר מ -
 ום הבישול )תלוי בזמן הבישול(. שאריות החום התנור ימשיכו לבשל את המזון.לפני ת

 השתמשו בשאריות החום לחימום מאכלים נוספים. -
 בישול עם מאוורר

 כשמתאפשר השתמשו בפונקצית בישול הכוללת שימוש במאוורר.
 שאריות החום

דקות גוף  30-אם זמן הבישול ארוך מ בחלק מפונקציות החימום הכוללות הגדרת זמן)משך בישול, זמן הסיום(
 ורר והתאורה ממשיכים לפעול עד תום הזמן שהוגדר.ומהזמן מוקדם יותר. המא  10%החימום נכבה אוטומטית 

 בישול ללא תאורה
 כבו את התאורה במהלך הבישול והפעילו שוב בעת הצורך.

 
 

 שמירה על חום של מזון
חרו בטמפרטורה הנמוכה ביותר האפשרית בור על מזון חם אם ברצונכם להשתמש בשאריות החום בכדי לשמ

 לכם. הצג יראה את החום שנשאר בתנור.
 ECOפונקציות 

כובה. באפשרותכם להפעיל אותה לפי  התאורה ECOעברו לפרק "פונקציות חימום" עם השימוש בפונקציות 
 הצורך.

 
 כלי בישול וחומרים מתאימים

 כלי בישול וחומרים
 מיקרוגל

 גריל
 בישול חימום פשרהה

 כן כן כן כן זכוכית עמידה בחום ופורצלין )ללא מתכות(

 לא לא לא כן זכוכית לא עמידה בחום ופורצלין

זכוכית וזכוכית קרמית העשויה חומרים עמידים בחום, רשת 
 האפייה

 כן כן כן כן

 לא כן כן כן קרמיקה וחרס

 לא כן כן כן מעלות 200פלסטיק עמיד לחום של עד 

 לא לא לא כן קרטון, נייר

 לא לא לא כן ניילון נצמד

 לא כן כן כן שקית אפיה עם סגירה מותאמת למיקרוגל

 כן לא לא לא כלי לצלייה עשוי מתכת כדוגמת אמייל או יציקה

 כן לא לא לא תבנית אפיה בעלת ציפוי לכה או סיליקון

 כן כן כן כן מגש אפיה

 לא כן כן לא מרקם קריספי מחבת ליצירת -כלי בישול להשחמה

 כן כן כן כן אריזות של מזון מוכן

 
 ( בלי כסף, זהב, פלטינה או ציפוי וקישוטים העשויים מתכת.1
 ( בלי קוורץ או רכיבים מתכתיים, ציפויים המכילים מתכת.2
 ( עליכם לפעול לפי ההוראות המציגות את הטמפרטורה המקסימאלית.3
 

 -דברים נוספים למחשבה
 מוצר צורה שונה ואיכות שונה. לכן, הזמן והעוצמה הדרושים להפשרה, חימום או בישול משתנים. שנולכל 

 ת כמעט כפול מהזמן.כמות כפולה דורש -בהתאם לכמויות
# המיקרוגל מקרין ישירות את החום על המזון לכן לא כל המקומות מחוממים בו זמני. עליכם לערבב או לסובב 

 ובר בכמויות גדולות.את המנות במיוחד אם מד
 #זמן העמידה רשום בטבלה.

 תנו למנה לעמוד בתוך המיקרוגל או בחוץ כך שהחום יתפזר בצורה שווה יותר.
 # תוכלו לקבל תוצאות טובות יותר עבור אורז אם תשמשו בצלחת שטוחה ורחבה.
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 פונקציות המיקרוגל

 תיאור פונקציה

תמשו בפונקציה לחימום מנות שאינן מוכנות, להפרשת הקרנת החום ישירות אל המנה. הש מיקרוגל
 בשר או פירות ולבישול ירקות או דגים.

לשימוש בפונקצית חימום ובפונקצית מיקרוגל בו זמנית. לקיצור זמן הבישול של מזון  משולב
 והשחמה בו זמנית.

מת המיקרוגל תוך שימוש בעוצ OKלהפעלת פונקצית מיקרוגל בלחיצה אחת על כפתור  התחלה מהירה
 שניות. 30רבית. זמן ההפעלה: המ

 
                הגדרת פונקצית מיקרוגל

 ( הפעילו את המכשיר.1

 להפעלת פונקצית מיקרוגל. ( לחצו 2
 שניות והמכשיר מתחיל לחמם. 30. הפונקציה מוגדרת לOK( לחצו 3
 .שולמשך הבישניות לזמן של  30תוסיף  OKכל לחיצה על כפתור  -  
 שניות. 20המכשיר יכבה לאחר  OKבמידה ולא תלחצו על  -  

 פרק "הגדרת פונקצית השעון". ראו. הבישול להגדרת הפונקציה : משך לחצו על (4
 .600Wדקות עוצמת המיקרוגל יורדת ל 7-מוגדר ליותר מהבישול כשזמן של הפונקציה: משך  - 
 דקות. 90הזמן המרבי המוגדר עבור הפונקציה:משך הוא  - 

בכל זמן שמופעלת  ( והפונקציה: משך   -או ואז  באפשרותכם לשנות את עוצמת המיקרוגל )לחצו  - 
 פונקצית מיקרוגל.

דקות. פונקצית המיקרוגל כובה אוטומטית. לחצו על  2( כשהזמן המוגדר מסתיים נשמע צליל אקוסטי למשך 5
 ור בכדי להפסיק את הצלצול.כפת

 בכדי לכבות את פונקצית המיקרוגל לחצו על כפתור ההפעלה והכיבוי של המכשיר. - 

 .OKהפונקציה תעצור. להמשך לחצו  -או תפתחו את דלת המכשיר אם תלחצו  - 
 

 השילובת הגדרת פונקציי
 ית חימום".י"הפעלת פונקצראו ( הפעילו פונקצית חימום. 1

 השילוב.ית יבצעו אחר השלבים של "פונקצית מיקרוגל". הפונקציות שאינן אפשריות עבור פונקצו ( לחצו 2
 מועדפים, זמן הסיום, הגדר והמשך, חמם והמתן.

 
 הגדרת פונקצית ההתחלה המהירה

 ( במידה ויש צורך לחצו על כפתור ההפעלה והכיבוי על מנת לכבות את המכשיר.1
 חלה המהירה.להפעלת פונקצית ההת OK( לחצו 2

 שניות למשך הפעולה. 30תוסיף  OKכל לחיצה על 
i- ( תפונקציי"הגדרת ראו באפשרותכם לשנות את עוצמת המיקרוגל .)"מיקרוגל 

 שעון". תפונקצייו "הגדרת רא -הבישול  ( לחצו על כפתור ההפעלה והכיבוי בכדי להגדיר את הפונקציה: משך3
 

 לבשל דוגמאות לשימוש בהגדרות העוצמה בכדי

 שימוש הגדרות העוצמה

1000 
900 
800 
700 

 יםחימום נוזל
 בישול

 בישול ירקות
 המסת ג'לטין וחמאה

600 
500 

 הפשרה וחימום מזון קפוא
 חימום מנה בצלחת אחת

 בישול מנות עם ביצים
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400 
300 
200 

 המשך בישול של מנות
 בישול מזון עדין

 חימום מזון לתינוקות
 בישול אורז

 דיןחימום מזון ע
 המסת גבינה

 הפשרת בשר, דגים, לחם. 100
 הפשרת גבינה, שמנת או חמאה

 הפשרת פירות ועוגות
 תפיחת בצק שמרים

 חימום מנות קרות ושתייה

 
 פונקציות שעון

 הפעלה פונקציה

 
דקות(. הפונקציה אינה משפיעה על  30הגדרת ספרה לאחור )מקסימום שעתים ו  תזכורת

להפעלת כם להפעיל אותה גם כשהמכשיר כבוי. לחצו פעילות המכשיר. באפשרות

 להתחלה. OK - ו להגדרת הדקות   -או הפונקציה. לחצו 

 
 דקות(. 59שעות ו 23הגדירו את אורך הזמן של הפעולה )מקסימום  משך

 
 דקות(. 59שעות ו 23הגדרת זמן הכיבוי של פונקצית חימום )מקסימם  זמן הסיום

 
 שניות. 5עבור פונקצית שעון, הספירה לאחור תחל לאחר  במידה והגדרתם זמן

 אם אתם משתמשים בפונקצית שעון:
מהזמן שהוגדר. המכשיר משתמש  90%או זמן הסיום, המכשיר יכבה את גוף החימום כעבור הבישול משוך 

 דקות( 3-20ריות החום להמשיך תהליך הבישול עד תום הזמן )אשב
 

 הגדרת פונקצית שעון
או זמן הסיום, עליכם להגדיר את פונקצית החימום הרצויה הבישול השימוש בפונקציות: משך טרם  - 

 והטמפרטורה. המכשיר יכבה אוטומטית.
וזמן הסיום בו זמנית במידה ותרצו להפעיל ולכבות את  הבישול באפשרותכם להשתמש בפונקציות : משך

 המכשיר אוטומטית בזמן שינתן לאחר מכן.
 ית חימום.( הגדירו פונקצ1

 עד שהצג יראה את פונקצית השעון הרצויה והסמל המתאים. ( לחצו 2

 להגדרת הזמן הנחוץ.  -או ( לחצו 3
 לאישור. OK( לחצו 4

 הצג יראה הודעה מתאימה. -כשזמן הבישול יסתיים, יישמע צלצול. המכשיר יכבה 
 ( לחצו על כפתור בכדי לכבות את הצלצול.5
 

 חמם והמתן
 רשים לפונקציה:התנאים הנד

  מעלות. 80הטמפרטורה המוגדרת היא מעל 

 מוגדרת. -הבישול  הפונקציה: משך 
 דקות. 30-מעלות ל 80-הפונקציה: חמם והמתן שומרת על החום של תבשילים מוכנים ב

 הפונקציה מתחילה עם סיום הליך האפייה או הצלייה.
 בסיסיות.באפשרותכם להפעיל או לכבות את הפונקציה בתפריט: הגדרות 

 ( הפעילו את המכשיר.1
 ( בחרו בפונקצית חימום.2
 מעלות. 80-( הגדירו את הטמפרטורה לכזו הגבוהה יותר מ3

 שוב ושוב עד שהצג יראה חמם והמתן. ( לחצו 4
 לאישור. OK( לחצו 5

 הפונקציה תמשיך לפעול גם אם תשנו את פונקצית החימום.
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 תוספת זמן

 לפונקצית החימום להמשיך גם לאחר סיום המשך שהוגדר.הפונקציה: תוספת זמן גורמת 
i- משך או משקל אוטומטי. -ישים עבור כל פונקציות החימום בהן יש אשרות ל 

 לחצו על כפתור. הצג יראה הודעה מתאימה. -( כשזמן הבישול יסתיים, יישמע צלצול1

 לביטול. להפעיל או  ( לחצו 2
 ( הגדירו את משך הפונקציה.3
 .OKו ( לחצ4
 

 ות אוטומטיותיתוכנ

 פרק הבטיחותקראו את  אזהרה! 
 סיוע בבישול עם מתכון אוטומטי

 לשימוש למכשיר רשימת מתכונים
 המתכונים מתאימים למכשיר ואין באפשרותכם לשנות אותם.

 ( הפעילו את המכשיר.1
 לאישור.  OKלחצו  -( בחרו בתפריט: סיוע בבישול2
יך, המכשיר משתמש בהגדרות האוטומטיות. באפשרותכם לשנות את ההגדרות עם השימוש בפונקציה: מדר - 

 באמצעות פונקציות אחרות.
 

 סיוע בבישול עם משקל אוטומטי
 הפונקציה מחשבת אוטומטית את זמן הצלייה. בכדי להשתמש בפונקציה עליכם להכניס את משקל המנה.

 ( הפעילו את המכשיר.1
 .OKצו לח -( בחרו בתפריט: סיוע בבישול2
 .OKלחצו  -( בחרו בקטגוריה ובמנה3
 .OKלחצו  -( בחרו בפונקציה: משקל אוטומטי4

 .OKלחצו  -להכנסת המשקל של המנה  -או ( לחצו 5
 התוכנה האוטומטית מתחילה

 בכדי לשנות את המשקל.  -או ( באפשרותכם לשנות את המשקל בכל זמן. לחצו 6
 על כפתור בכדי לכבות את הצלצול.( עם תום הזמן יישמע צלצול. לחצו 7
 דקות בכדי לשנות את מיקום המנה במכשיר. 30ישנן תוכנות בהן תהיה תזכורת לאחר  - 
 

 שימוש באביזרים

 פרק הבטיחותקראו את  אזהרה! 
 דחפו את המדף בין המוטות של תמיכת המדפים וודאו שהקימור מצביע כלפי מטה. -רשת אפייה

חריצים קטנים בקצוות בכדי להקפיד על הבטיחות. החריצים מונעים את החלקת הרשת לכל האביזרים יש  - 
 מהמכשיר.

 השפה הגבוהה מסביב לרשת מונעת החלקת הכלים עליה. - 
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 פונקציות נוספות
 מועדפים

 , טמפרטורה או פונקצית חימום.הבישול  משך -באפשרותכם לשמור את ההגדרות המועדפות עליכם לדוגמה
 ותיתוכנ 20רות זמינות בתפריט: מועדפים. באפשרותכם לשמור ההגד

 בתור פונקציות מועדפות. שילובת ית מיקרוגל ופונקציילא תוכלו לשמור פונקצי - 
 בשיל במועדפים:שמירת ת

 ( הפעילו את המכשיר1
 ( הגדירו פונקצית חימום או תוכנה אוטומטית.2

 שוב ושוב עד שצג יראה : שמירה. ( לחצו 3
 כרון.יהצג יראה את המיקום הפנוי הראשון בז -לאישור OK( לחצו 4
 לאישור. OK( לחצו 5
 האות הראשונה תהבהב. -תבשיל( הכניסו את שם ה6

 לשינוי האות.  -או ( לחצו 7
 והאות הבאה תהבהב. OK( לחצו 8
 כנדרש. 7( בצעו שוב את שלב 9

 והחזיקו בכדי לשמור. OK( לחצו 10

  -או את המקומות בזיכרון. כשהצג מראה את המקום הפנוי הראשון בזיכרון לחצו באפשרותכם לשנות 
 לשינוי מקום של תוכנה ברשימה.

 .יתבתפריט: עריכת שם תוכנ התבשילבאפשרותכם לשנות את שם 
 

 המועדפיםהפעלת 
 ( הפעילו את המכשיר.1
 ( בחרו בתפריט: מועדפים.2
 לאישור. OK( לחצו 3
 המועדפת בה תרצו להשתמש. המנה ( בחרו בשם של4
 לאישור. OK( לחצו 5
 

 שימוש בנעילת ילדים
 שימוש בנעילת ילדים מונע סכנות בעת השימוש במכשיר.

 ( הפעילו את המכשיר.1

 בו זמנית עד שהצג יראה הודעה מתאימה. ו ( לחצו 2
 .2בכדי לבטל את נעילת הילדים חזרו על שלב מס' 

 
 פונקצית נעילה

 עת שינוים בלתי מכוונים של פונקציית חימום.הפונקציה מונ
 באפשרותכם לשנות זאת רק כשהמכשיר פועל.

 ( הפעילו את המכשיר.1
 ( הגדירו את פונקצית החימום או ההגדרות.2

 שוב ושוב עד שהצג יראה פונקצית נעילה. ( לחצו 3
 לאישור. OK( לחצו 4

 לאישור. OKשוב ושוב ו מה. לחצו . הצג יראה הודעה מתאיבכדי לבטל את הפונקציה לחצו 
i- .עם כיבוי המכשיר הפונקציה תכבה אוטומטית 

 
 הגדר והמשך

( ולהשתמש בה מאוחר יותר באמצעות לחיצה על ניתית חימום )או תוכיהפונקציה מאפשרת לכם לבחור פונקצ
 כפתור בודד.

 ( הפעילו את המכשיר.1
 ( הגדירו פונקצית חימום.2

 עד שהצג יראה: משך.שוב ושוב  ( לחצו 3
 ( הגדירו את הזמן הדרוש.4

 שוב ושוב עד שהצג יראה : הגדר והמשך. ( לחצו 5
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 לאישור. OK( לחצו 6
 

לחצו על כפתור )מלבד כפתור ההפעלה והכיבוי( להתחלת הפונקציה: הגדר והמשך. הפונקציה שהוגדרה תתחיל 
 לפעול.

 
 כשפונקצית החימום מסתיימת, יישמע צלצול.

 
 ית החימום פועלת.יית נעילה מופעלת כאשר פונקציפונקצ - 
 התפריט: הגדרות בסיסיות מאפשר להפעיל ולכבות את הפונקציה: הגדר והמשך. - 
 

 פונקציה בטיחותית – כיבוי אוטומטי
חימום מופעלת ואין שינוי בכדי לוודא את בטיחות המכשיר, הוא יכבה אוטומטית לאחר זמן מסוים אם פונקצית 

 לכבות את התנור.דרות, מתוך הנחה ששכחו בהג

 זמן הכיבוי )בשעות( טמפרטורה)מעלות(

30-115 12.5 

120-195 8.5 

200-230 5.5 

 הסיום ומשך. בישולהכיבוי האוטומטי לא יעבוד עבור הפונקציות: תאורה, זמן -
 

 ת התצוגהורבהי
 ישנן שתי אפשרויות לבהירות התצוגה:

 6:00ל  22:00בוי, בהירות התצוגה נמוכה בין כשהמכשיר כ -תאורת לילה. 

 תאורת יום- 
 כשהמכשיר פועל. -
אם תלחצו על כפתור בזמן תאורת לילה )מלבד כפתור ההפעלה והכיבוי(, הצג יחזור למצב תאורת יום  -

 שניות. 10למשך 
 ורת יום.אם המכשיר כבוי והפונקציה המוגדרת הינה: תזכורת. עם סיום הפונקציה, הצג יחזור לתא -
 

 
 אוורור

 כשהמכשיר פועל, המאוורר מופעל אוטומטית בכדי לשמור משטחי המכשיר קרים.
 עם כיבוי המכשיר, המאוורר ימשיך לפעול עד שהמשטחים יתקררו.


