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 זהירות

אין להיחשף לקרינה ממחולל גלי מיקרו או מחלקים אחרים המוליכים . קרינת גלי מיקרו

 !אנרגית גלי מיקרו

 

 אמצעי זהירות למניעת חשיפה מסוכנת לקרינת מיקרוגל

 

 .לם יגרום להפעלת התנור כאשר בדלת פתוחהאין לבטל מפסקי הביטחון בדלת מכיוון שביטו. 1

 .הפעלת התנור בדלת פתוחה עלולה לגרום לחשיפה מזיקה לגלי מיקרו

ואל תאפשרו לשאריות לכלוך וחומרי ניקיון להצטבר , אל תניחו חפצים כלשהם בין חזית התנור לבין הדלת. 2

 .על משטחי האטימה

הקפידו במיוחד שדלת התנור תיסגר היטב ושלא נגרם נזק . אל תפעילו את התנור אם נגרם לו נזק כלשהו. 3

 :לחלקים הבאים

 דלת. א

 ).שבורים ורופפים(צירים ותפסים . ב

 .אטמי דלת ומשטחי האטימה. ג

 

י איש שירות    "התנור לא יכוון או יתוקן אלא ע

 !מוסמך מטעם היבואן בלבד

 

 

 

 
 

 

 לפני הפנייה לשירות

 

 ,אם התנור אינו מתפקד בכלל
 

            הוציאו את התקע משקע   , אם הוא לא מחובר היטב. וודאו שהתנור מחובר כהלכה לרשת החשמל. 1

 . שניות וחברוהו שוב10המתינו , החשמל 

            בדקו שמתח חשמלי   , אם הכל כשורה. וודאו שאין הפסקת חשמל ובדקו את הנתיך בלוח החשמל. 2

 .ר חשמלי אחרמגיע לשקע החשמל בעזרת מכשי 

 .וודאו שלוח הפיקוד מתוכנת נכון והטיימר מכוון. 3

 .רק כך אנרגיית גלי המיקרו תישאר בתנור, וודאו שהדלת סגורה כהלכה. 4

 

הביאו את המיקרוגל לתחנת השרות . אל תנסו לתקן את התנור בעצמכם, אם התקלה לא מופיעה ברשימה

 .מ"של קופר יבוא בע

 

p dpifd lizt m`wefi ,dpkqn rpndl ick, 

r wxe j` dyriz eztlgd" jnqen i`pkh i
o`eaid mrhn 
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 התקנה

 

 .שארו בתנור חומרי אריזהוודאו שלא נ. 1

      דלת לא :  בדקו את התנור לאחר הוצאתו מן האריזה וודאו שלא נגרם לו נזק כלשהו כמו למשל:אזהרה. 2

     חורים בדלת , פגיעות בחלל הפנימי של התנור או בדלת, אטמים מסביב לדלת פגומים, מכוונת או עקומה 

 .או במעטפת החיצונית של התנור

 .י איש שרות מוסמך"לה פגם כלשהו אל תפעילו את התנור עד שייבדק ויתוקן עאם התג    

      מ בין המיקרוגל לבין הקיר או הארון כדי לאפשר לאוויר לזרום        " ס5 -להשאיר חלל פנוי של כ  חובה

      מעלה כדי בהתקנה בתוך נישה בארון חובה להשאיר ארובת אוויר כלפי. בחופשיות סביב המיקרוגל          

 .לאפשר לחום להשתחרר מהתא        

 ).מאחר ואי אפשר להשאיר ארובת אוויר ( להתקין את המיקרוגל מתחת לשיש  אסור

 

 הפרעות רדיו, חיבור לרשת החשמל, התקנה

 

הציבו את התנור על משטח יציב ומאוזן המסוגל לשאת את  משקל התנור והמזון המוכנס    , התנור כבד לכן. 3

 .לתוכו    

 .לחות או רטיבות, אדים, הרחיקו את התנור ממקור חום גבוה. 4

             בשום מקרה אין לחסום . מאפשרים קירור וזרימת אויר לתא הבישול, שבגב התנור, פתחי האוורור. 5

 .כדי לאפשר זרימת אוויר מספקת בתוך החלל, את פתחי האוורור וחובה להשאיר ריק   

              וודאו  , טבעת התמיכה המסתובבת וציר ההנעה,  את התנור ללא הצלחת המסתובבתאל תפעילו. 6

 .שהם ממוקמים כהלכה במקומם    

 .חדים מעל מקור חום כלשהו או משטחים , וודאו שכבל הזינה לא פגום ולא מונח מתחת התנור לתנור. 7

 .שקע החשמל חייב להיות נגיש למקרה חירום. 8

 .משו בתנור מחוץ לביתאל תשת. 9

 

 חיבור לרשת החשמל

 

התנור . במקרה של קצר חשמלי הארקה תפחית סכנת התחשמלות. וודאו חיבור התנור לשקע עם הארקה

 .שיש לו תיל הארקה ותקע מאורק, מצויד בכבל

 . שימוש בתקע פגום עלול לגרום סכנת התחשמלות–אזהרה חמורה 

 

 . אמפר פחות16ומוגן בנתיך של , שקע שמאורק בהארקה תקינהחברו את תנור המיקרוגל ישירות ל. 1

 .בשום מקרה אל תפרקו את פין ההארקה מתקע החשמל. וודאו קיום הארקה תקנית למכשיר בכל עת. 2

    ואל תפעילו את       , מתאם וכיוצא בזה, מפלג, כדי למנוע סיכונים בטיחותיים אל תשתמשו בכבל מאריך. 3

 .נזק כלשהו לכבל החשמל או לתקעהתנור כאשר נגרם 

 .י טכנאי החברה בלבד"החלפת כבל החשמל או התקע תבוצע ע. 4
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 הפרעות רדיו

 

הפרעות תוכלו למנוע או לצמצם . טלוויזיה או ציוד דומה, תנורי מיקרוגל עלולים לגרום להפרעות בקליטת רדיו

 :על ידי

 

 .האטמים ומסגרת התנור, ניקוי הדלת. 1

 .ככל שניתן מתנור המיקרוגל', הטלוויזיה וכו, ת הרדיוהרחק. 2

 .מקמו את תנור המיקרוגל כך שהפרעות למקלטים תהיינה מזעריות. 3

 .חברו את התנור לשקע או לקו חשמל נפרד מהקו אליו מחוברים המקלטים. 4

 

 

 הוראות בטיחות חשובות

 

 :או חשיפה לאנרגיית גל מיקרופציעה , שריפה, התחשמלות,  כדי להפחית סכנת כוויות–אזהרה 
 

 .קראו את הוראות ההפעלה לפני השימוש בתנור המיקרוגל. 1
 

 אל תשתמשו   . כמתואר בהוראות ההפעלה, השתמשו בתנור המיקרוגל רק עבור המטרה לשמה הוא קיים. 2

     שול או צליית בי, סוג תנור זה תוכנן במיוחד לחימום. כימיקלים או בקיטור במכשיר זה, בחומרים מאכלים  

 .מזון ולא תוכנן לשימוש מסחרי או מעבדתי
 

 .אל תשתמשו עם כלי מתכת או עיטורי מתכת במצב מיקרוגל .אל תשתמשו בתנור כשהוא ריק ללא מזון. 3
 

 .יש להשגיח מקרוב על ילדים המשתמשים בתנור. 4
 

 .ניזוק או נפל, נו פועל כשורהאם אי, אל תשתמשו בתנור המיקרוגל אם כבל החשמל או התקע פגומים. 5

 

           פלסטיק או חמורים דליקים  , אל תבשלו את המזון בכלי נייר: כדי לצמצם סכנת שריפה בתא התנור. 6

 .הסירו חוטים וסוגרים משקיות לפני הכנסתן לתנור. אחרים   

      החשמל או נתקו את נתקו את התנור מרשת , השאירו את הדלת סגורה, אם פורצת שריפה בתא התנור   

 .בלוח החשמל מפסק הזרם הראשי  

 

כגון צנצנות זכוכית סגורות ובקבוקים לתינוק (מוצרים מסוימים כגון ביצים שלמות ומכלים אטומים : אזהרה. 7

 .עלולים להתפוצץ ואין לחממם בתנור מיקרוגל) עם פטמה

 

 .י עצמוזכרו תמיד שהנוזלים בכלי הבישול חמים יותר מאשר הכל. 8

      פעולות הטיגון עלולות לגרום נזק לרכיבי התנור . חל איסור חמור לטגן מזון בשמן עמוק בתנור מיקרוגל. 9

 .וסכנת כוויות  
 

        כדי    , נקבו חלמון או חלבון ביצה לפני בישולם. שכן הן עלולות להתפוצץ, אל תבשלו ביצים בקליפתן. 10

        בשלו ביצים בכלי מיוחד . יתים ביצה עלומה עלולה להתפוצץ תוך כדי בישולהלע". התפוצצות"למנוע      

 .והמתינו דקה לאחר הבישול לפני הסרת המכסה, המיועד לכך    
 

     נקבו אותם . כבדי עוף וכדומה, תפוחי אדמה, כגון חלמון ביצה, אל תבשלו מזון עטוף בקרום או קליפה. 11

 . במזלגקודם לכן מספר פעמים   
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 מומלץ לא להגיש ישירות מהתנור    . במיוחד אם הוכן עבור תינוק, טעמו בעצמכם את המזון לפני הגשתו. 12

 .כדי שהחום יתפזר בתוכו בצורה שווה, ותוך כדי כך לערבב אותו, אלא להמתין מספר דקות. את המזון    
 

     , לכן. זון המבושל מקרין את החום לכלי הבישולכלי הבישול עלולים להיות חמים מכיוון שהחום הנוצר במ. 13

 .השתמשו בכפפות או בידית להוצאת כלי הבישול מהתנור
 

כלי המתחמם מאוד       . יש לבדוק ולוודא שכלי הבישול מתאים לשימוש בגלי מיקרוגל לפני הכנסתו לתנור. 14

 .גללא מתאים לשימוש בתנור מיקרו, בעת השימוש בו במצב מיקרוגל    

 

        בתוך כלי      הניחו את הפופקורן. אל תבשלו מזון או פופקורן ישירות על צלחת הזכוכית המסתובבת. 15

 .מתאים     

 

חל איסור חמור להסיר את מכסה התנור או לבצע פעולות תיקון או תחזוקה על ידי מי שלא : אזהרה

 !הוסמך לכך על ידי היצרן או היבואן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עקרונות השימוש בגלי מיקרוגל

 

 .הניחו החלקים העבים בכיוון החלק החיצוני של כלי הבישול. סדרו בזהירות את המזון. 1
 

ובמידת הצורך  הוסיפו         , כוונו את זמן הבישול לזמן הקצר ביותר המתוכנן. הקפידו על זמני בישול נכונים. 2

 .תר על המידה עלול לגרום להיווצרות עשן או התלקחות אשמזון המבושל י. זמן בישול לאחר מכן   
 

 .כיסוי המזון מונע נתזים ומסייע לבישול אחיד. כסו את המזון בעת בישול. 3
 

עוף , המבורגר: סובבו והפכו מספר פעמים מזון כמו למשל, כדי לאפשר בישול מהיר ואחיד בגלי מיקרוגל. 4

 .למשל בשר צלי לפחות פעם אחת תוך כדי הבישול, וליםכמו כן סובבו והפכו חלקי מזון גד. 'וכו
 

 .כדורי בשר כשיחלוף חצי מזמן הבישול: ערבבו מחדש מזון כמו למשל. 5

 זהירות              

 אנרגיית גלי מיקרוגל       

 אין להסיר את המכסה       
 

 לפני השימוש יש לוודא שכלי בישול מתאימים

 .לשימוש בתנורי מיקרוגל

 יש להשאיר את הדלת סגורה ולנתק, אם מגלים עשן

 ת התנור מהזינה או להפסיק את הזינהא
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 כלים המיועדים לשימוש בתנורי מיקרוגל

 

 כלים המיועדים לשימוש בתנורי מיקרוגל
 

כלים אלו . תנורי מיקרוגלהכלים המתאימים ביותר לשימוש בגלי מיקרו הם כלים שקופים המיועדים ל. 1

 .מאפשרים לקרני המיקרו לחדור דרכם ולחמם את המזון
 

   ולכן אסור בתכלית האסור השימוש בכלי בישול או     , גלי מיקרוגל לא יכולים לחדור מבעד למתכות. 2

 ).בדרך כלל הם עשויים מחומר מתכתי( או כלים המקושטים בעיטורים , רדידים העשויים ממתכת  
 

מכיוון שייתכן ובתוך הנייר נמצאים חלקיקי מתכת ,  אין להכניס מזון העטוף בנייר ממוחזר לתוך התנור.3

 .זעירים שחדרו לנייר בעת המחזור ושעלולים לגרות לפריצת ניצוצות או התלקחות של אש
 

נוטה להתחממות כלים עגולים או אליפטיים עדיפים על מיכלים מרובעים או מלבניים מכיוון שהמזון בפינות . 4

 .יתר

 .ראו טבלת כלים המתאימים למכשיר בעמוד הבא

 

 :מדריך המכשיר

 

 הוא מאפשר לאנרגיה לעבור דרך המיכל       , החומר האידיאלי למכשיר מיקרוגל הוא כלי שקוף למיקרוגל. 1

 .ולחמם את האוכל  

 .תי אינם מומלצים לשימושכך שכלי מתכת או כלים עם עיטור מתכ, מיקרוגל לא יכול לחדור למתכת. 2

 מאחר והם עלולים להכיל חלקיקי מתכת קטנים   , אל תשתמשו במוצרי נייר ממוחזר כאשר המיקרוגל פועל. 3

 .או הצתות/שעלולים ליצור ניצוצות ו  

     מאחר שמזון שנמצא בפינות נוטה לצאת , מלבניים/אליפטיים מומלצים יותר מאשר ריבועיים/כלים עגולים. 4

 .ושל יתר על המידהמב

 .   פסים צרים של רדיד אלומיניום עלולים להיות בשימוש כדי למנוע בישול יתר על המידה באזורים חשופים. 5

 .מ בין הרדיד וגוף התנור" ס2.5וחובה ולשמור מרחק של , אך היזהרו לא להשתמש יותר מדי ברדיד  

 

 : המתאימיםהרשימה שמתחת היא מדריך כללי לעזור ולבחור את הכלים

 

 כלי מטבח    מיקרוגל

 זכוכית עמידה בחום כן

 זכוכית לא עמידה בחום לא

 קרמיקה עמידה בחום כן

 כלי פלסטיק בטוח מפני מיקרוגל כן

 נייר מטבח כן

 מגש מתכת לא

 רשת מתכת לא

 רדיד אלומיניום ומיכל אלומיניום לא

  

 



 7

 

 שמות חלקים

 

 חלון זכוכית על הדלת .1

 תופסנים .2

 יסוי גלי מיקרוכ .3

 לוח בקרה .4

 לחצן פתיחה .5

 חריץ מתאים לתחתית המסתובבת .6

 מסובב הצלחת .7

 תומך צלחת מסתובבת .8

 צלחת מסתובבת .9

 

 

 

 הוראות הפעלה

 
 , "התקנה"ראו (חברו את המיקרוגל למקור חשמל מתאים  .1

 ").חיבור לרשת החשמל"

 בדגמים בהם ". פתיחה"י לחיצה על לחצן "פתחו את הדלת ע .2

 התאורה . יש למשוך את דלת המיקרוגל בלבד, יחהאין לחצן פת

 .הפנימית של המכשיר אמורה להידלק

 .מקמו את הכלי המכיל את האוכל על המגש או על רשת הגריל .3

 בחרו את הפונקציה הרצויה ואת זמן הבישול הרצוי בהתאם  .4

 .לתיאור שניתן בפרקים הבאים

 ."התחל"סגרו את הדלת ולחצו על כפתור  .5

 הצג הדיגיטלי יציג את הזמן הנותר . יל לפעולהמיקרוגל יתח .6

 .לסיום הפעולה

 

 

 

 

 

 !הערה חשובה

 

 הלחצנים שאותם, כברירת מחדל. לחצני לוח הבקרה יוארו כדי לעזור בתכנות פעולות המיקרוגל

 .לירוק כאשר אחד מהם נבחר הוא משתנה .באדוםניתן לתפעל מוארים 
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 פונקצית מיקרוגל

 

 

 לחצן ". קרוגלמי"לחצו על לחצן  .1

 .זה יואר בירוק

 לדוגמא( בחרו את זמן הפעולה הרצוי  .2

 "החוגה"באמצעות , ) דקות10

 .המסתובבת לשני הכיוונים

 ,כדי לשנות את רמת עוצמת המיקרוגל .3

 אם לחצנים אלה". -"ו "+" לחצו על הלחצנים 

 אז המיקרוגל יפעל במקסימום, אינם נלחצים

 .עוצמה

 יקרוגל יתחיל המ. "התחל"לחצו על לחצן  .4

 .לפעול

 

 

 

 

 

 

 

 )ידני(הפשרה לפי זמן 

 

 

 לחצן". הפשרה לפי זמן"לחצו על לחצן  .1

 .זה יואר בירוק

 ,) דקות10לדוגמא (בחרו את זמן ההפשרה  .2

 המסתובבת לשני " החוגה"באמצעות סיבוב 

  .הכיוונים

 .המיקרוגל יתחיל לפעול. "התחל"לחצו על לחצן  .3

 פתחו את הדלת, כאשר המיקרוגל ייכבה ויצפצף .4

 סגרו את הדלת שוב כדי. וערבבו את המזון

 .להמשיך בתהליך ההפשרה
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 )אוטומטי(הפשרה לפי משקל 

 
 
 
 הלחצן". הפשרה לפי משקל"לחצו על לחצן  .1

 .יואר בירוק

 באמצעות לחיצה , הקישו את סוג המזון .2

 , אם לחצנים אלה לא יילחצו". -"ו "+" על הלחצנים 

 . כברירת מחדל1יבחר את סוג מזון מספר המיקרוגל 

 )ג" ק1.2לדוגמה (הקישו את משקל המזון  .3

 .באמצעות החוגה המסתובבת לשני הכיוונים

 .המיקרוגל יתחיל לפעול. "התחל"לחצו על לחצן  .4

 פתחו את הדלת, כאשר המיקרוגל ייכבה ויצפצף .5

 סגרו שוב את הדלת, לאחר מכן. וערבבו את האוכל

 כדי להמשיך את " תחלה"ולחצו על לחצן 

 .תהליך ההפשרה

 

 

 

 

 

 

את טווחי המשקל המתאימים לכל , הטבלה שלהלן מציגה את תוכניות ההפשרה השונות לפי משקל

 ).כדי להבטיח אחידות טמפרטורה טובה יותר(תכנית ואת טווחי זמן ההמתנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משקל                 זמן הפשרה     זמן מנוחה              קוד                                     פריט מזון 

   בשר ג" ק0.1-1.5  דקות4-45  דקות20-30

  עוף ג" ק0.1-1.5  דקות4-50  דקות20-30

  דגים ג" ק0.1-1.5  דקות4-45  דקות20-30

  פירות ג" ק0.2-0.8  דקות2-13  דקות5-10

  לחם ג" ק0.1-0.8  דקות2-19  דקות5-10
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 נוזלים: פונקציה מיוחדת

 

 

 עד אשר הגעתם לאפשרות הרצויה " נוזלים"לחצו על לחצן הפונקציה המיוחדת  .1

 האור התואם של הפונקציה המיוחדת . מוצגת בהתאם לטבלה המוצגת למטה

 .יידלק" נוזלים"

 

 

 אפשרות תצוגה על המסך הכנה

F 1.1  1נוזלים 

F 1.2  2נוזלים 

 

הכניסו את הנוזל לכלי 

 מתאים והניחו אותו על

 .מגש המיקרו
F 1.3  3נוזלים 

 

 

 .כעת מופעלהמיקרו . "התחל"לחצו על לחצן  .2

 

 

 

 אורז: פונקציה מיוחדת

 

 

 עד אשר " אורז"לחצו על לחצן הפונקציה המיוחדת  .1

 הגעתם לאפשרות הרצויה מוצגת בהתאם לטבלה המוצגת 

 .ידלקי" אורז"האור התואם של הפונקציה המיוחדת . למטה

 

 

 אפשרות מים תצוגה על המסך הכנה

F 2.1 225גרם120אורז  ל" מ  

F 2.2 480גרם240אורז  ל" מ  

F 2.3 675גרם360אורז  ל" מ  

הכניסו את האורז ואת 

המים לכלי מתאים 

אם . למיקרוגל עם מכסה

שמן , הוסיפו מלח, תרצו

או רכיבים אחרים וערבבו 

לאחר שהמיקרו . היטב

הניחו לאורז לנוח , יפסיק

 .למשך מספר דקות

F 2.4 850גרם480אורז  ל" מ  

 

 .כעת מופעלהמיקרו . "התחל"לחצו על לחצן  .2
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 תפוחי אדמה: פונקציה מיוחדת

 

 

 עד אשר תגיעו לאפשרות הרצויה " תפוחי אדמה"לחצו על לחצן הפונקציה המיוחדת .  1

 קציה המיוחדת האור התואם של הפונ.  מוצגת בהתאם לטבלה המוצגת למטה

 .יידלק" תפוחי אדמה "

 

 

 אפשרות תצוגה על המסך הכנה

F 3.1 גרם250, תפוחי אדמה  

F 3.2 גרם500, תפוחי אדמה  

 

א לכלי "הכניסו את תפו

 כפות 1-2הוסיפו , מתאים

כסו את הכלי והניחו , מים

 .אותו על מגש המיקרו
F 3.3 גרם1000, תפוחי אדמה  

 

 .המיקרו כעת מופעל. "תחלה"לחצו על לחצן . 2

 

 

 הפשרה וחימום: פונקציה מיוחדת

 

 עד אשר תגיעו לאפשרות הרצויה " הפשרה וחימום"על לחצן הפונקציה המיוחדת  לחצו  .1

 האור התואם של הפונקציה המיוחדת .     מוצגת בהתאם לטבלה המוצגת למטה

 .יידלק" הפשרה וחימום    "

 

 אופציה תצוגה על המסך הכנה

ו את הכיסוי שמעל המזון הלא מבושל פתח

והניחו אותו על , )י וכדומה'גנוצ, מקרוני, קנלוני(

כסו . מגש המיקרו או העבירו את המזון לצלחת

 .הצלחת מיד/את הכלי

 

F 4.1 

 מזון לא מבושל 

- 350 -1מנת מזון (

 ) גרם400

עוף , כרוב: לדוגמה(התבשיל /הכניסו את המזון

 ניחו על מגש המיקרוכסו וה, לתוך כלי) מבושל

 

F 4.2 

תבשיל מטוגן / מזון 

-כ(יותר מפעם אחת 

 ) גרם1000 – 900

 

 . המיקרו כעת מופעל. "התחל" לחצו על לחצן  .2

 



 12

 :במהלך הפעלה

 

 . דלת המיקרו ניתנת לפתיחה בכל זמן במהלך תהליך הבישול

 :במקרה כזה

 .ייצור גלי המיקרוגל נעצר מיד -

 .בטמפרטורה גבוההאך נשאר , הגריל מפסיק לחמם -

 .הטיימר נעצר אוטומטית ומציג את זמן הבישול שנותר -

 

 :כעת ניתן, אם יש צורך

 

 .לבחוש או לערבב את המזון כדי להגיע לבישול אחיד יותר -

 

 .בחרו פונקציה אחרת באמצעות לחיצה על לחצני הפונקציות .1

 התאימו את רמת עוצמת המיקרוגל באמצעות לחיצה על .2

 ".-"ו "+" הלחצנים 

 .התאימו את זמן הבישול הנותר באמצעות שימוש בחוגה הסיבובית .3

 

 .המיקרוגל יתחיל לפעול שוב. "התחל"סגרו שוב את הדלת ולחצו על לחצן 

 

 

 

 :עצירת פעולת המיקרוגל

 

 "הפסק"לחצו על כפתור , כדי לעצור את פעולת המיקרוגל לפני סיום זמן התפעול שכוון

 .או פתחו את הדלת

 "עצור"אז סגרו את הדלת ולחצו על לחצן , תכוונים להמשיך לחמם את המזוןאם אינכם מ

 .המיקרו יפסיק לצפצף והצג יראה את השעה. שנית

 ".End" פעמים ועל הצג תיראה המילה 3יצפצף , המיקרוגל ייכבה, עם סיום זמן הפעולה

 לחצן שניות עד שדלת המיקרוגל תיפתח או לחילופין עד שה30הצפצופים יישמעו כל 

 . יילחץ"הפסק"

 

 

 :חיסכון אנרגיה

 

  דקות10אנרגיה אשר נכנס אוטומטית לפעולה לאחר -המיקרוגל כולל מצב מיוחד של חיסכון

 .פעילות-של אי

 .כל הלחצנים שעל לוח הבקרה נכבים והצג מראה את השעה, אנרגיה-במצב חיסכון

 .אנרגיה מופסק מיד כאשר לחצן פונקציה נלחץ-מצב חיסכון

 

 

 

 

 



 13

 :כיוון השעון במיקרוגל

 

 

  עד שהספרות יתחילו"שעון"לחצו על הלחצן  .1

 .להבהב

 

 הקישו את ערך השעות באמצעות סיבוב החוגה .2

 .הסיבובתי לאחד משני הכיוונים

 

  כדי לכוון את ערך"שעון"לחצו כעת על הלחצן  .3

 .הדקות

 

 הקישו את ערך הדקות באמצעות סיבוב החוגה .4

 .יםהסיבובית לאחד משני הכיוונ

 

 . לסיום"שעון"לחצו על הלחצן  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 :נעילה בטיחותית

 

 

 כדי למנוע, לדוגמה(תפעול המיקרוגל ניתן לחסימה  .1

 באמצעות לחיצה על לחצן) י ילדים"שימוש בפעולה ע

 המיקרוגל יצפצף, לאחר מכן.  שניות3 למשך "הפסק"

 . קווים ותפעול המיקרוגל ייחסם4והצג יראה 

 

 הצגה על הצג בכל זמן באמצעות השעה ניתנת שוב ל .2

 ".התחל"לחיצה על לחצן 

 

 לחצו על לחצן, כדי לשחרר את המיקרוגל מחסימה .3

 המיקרוגל יצפצף, לאחר מכן.  שניות3 למשך "התחל"

 .והצג יראה שוב את השעה
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 מאפיינים טכניים

 

 

 :תיאור פונקציות

 

 

 

 

 סמל תיאור עוצמה מזון

 

הפשרה מהירה של מאכלים 

 שמירה על המזון חם, ניםעדי

 

 

P 01----------------160W 

הרתחת , בישול בחום נמוך

 .אורז

 .הפשרה מהירה

 

P 02----------------320W 

 

 .התכת חמאה/המסת

 .חימום מזון תינוקות

 

P 03----------------480W 

 

 .בישול ירקות ומזון אחר

 .הירותבישול וחימום בז

 .חימום ובישול כמויות קטנות

 .חימום מאכלים עדינים

 

P 04----------------640W 

 

בישול וחימום נוזלים 

 .ומאכלים אחרים במהירות

 

P 05----------------800W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיקרוגל
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 ניתן להזמין אצל היבואן

 .המשלוח בחינם

il.co.sale-kupper.www 


