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 חלקי התנור 

 

 

 לוח הבקרה

 

 

 לוח הבקרה

 אלמנט גריל

 גשתומכות המ

 מדף הרשת

 מגש

 ציר הדלת

 זכוכית פנימית

 פתח אוורור

 מקבע היחידה

 נורה

 פנל דופן אחורית

 מאוורר

 אטם התנור

 דלת התנור

 בורר שליטה על הפונקציות

 תצוגה )שעון / טיימר(

 בורר טמפרטורה

 לחצני מגע
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 פונקציות התנור

 

 את הוראות הבישול המגיעות עם התנור. וונקציה, ראפ מוש בכללמידע עבור השי :מידע 

 

 

 הפעלת מיקרוגל תעוצמטבלת 

 

 מזון עוצמת הפעלת מיקרוגל

 מזון עדין שיש להפשיר לאט. שומר על המזון חם. 200

 בישול עם מעט חום, הרתחת אורז, הפשרה מהירה, חימום מזון תינוקות 400

 חימום ובישול מזון 600

 נותטבישול מזון וירקות, חימום ובישול מדוד, חימום ובישול מנות מזון ק 800

 מהירחימום נוזלים  1000

 

 הדלקה וכיבוי

 חימום עליון + תחתון

 גריל

 חימום עליון + תחתון עם מאוורר

 גריל עם מאוורר

 ימום תחתוןח

 חימום תחתון עם מאוורר

 מאורר בלבד

 בישול במינימום צריכת חשמל

 מיקרוגל + אוויר חם

 מיקרוגל + גריל

 מיקרוגל
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 ולחיצי המגע תצוגההתיאור 
 

 

 לחיצי מגע

 מאפשרים לתכנת את הפונקציות השונות  -ו , הלחצנים 

 להפעיל את פונקציות הבישול מאפשר הלחצן 

 לעצור את פונקציות הבישולמאפשר  הלחצן 

 חיווים )אינדיקציות(

כאשר  ישמע צליל כאשר השעון / הטיימר נבחר.מחוון נדלק : (טיימר אזהרהזמזם )
ניתן להשתמש בתכונה זו  הטיימר.יכבה בעת סיימו של התנור אינו המוגדר הסתיים.  זמןה

 .פועלגם כאשר התנור 

כי התנור מתוכנת לציין המחוון נדלק על מנת תכנות: הם מחווני   -ו המחוונים 
 (עצירה, סה"כ זמן )זמן בישול, זמן

לתכנת את זמן הבישול, ולאחר מכן התנור  בישול: תכנית זו מאפשרת לכםהזמן   -
 יכבה באופן אוטומטי.

בישול: הגדרה זו מאפשרת לכם לתכנת את זמן הבישול, ולאחר מכן הזמן עצירת   -
 התנור יכבה באופן אוטומטי.

זמן  לקבוע את בישול: הגדרה זו מאפשרת לךירת הזמן עצובישול הזמן   -ו  -
למשך יפעל ו שנקבעבאופן אוטומטי בזמן יופעל ור התנאת זמן עצירת הבישול. בישול וה

לאחר מכן הוא ייכבה באופן אוטומטי בזמן שצוין )זמן  זמן הבישול הנבחר )זמן בישול(.
 עצירת בישול(.

מסך המגע אינו פעיל ואינו מאפשר שינויים לא רצויים שיתכן : מציין שנעילת ילדים  -
 ילדים קטנים.ויעשו על ידי 
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 :ותפונקציות נוספ -

 חום לאוכל.מעביר ימום: מציין שהתנור ח 

 מכוונת זמן מופעלת.הפשרה מאיר באם פונקציית : הפשרה מכוונת זמן

 מכוונת משקל מופעלת.הפשרה מאיר באם פונקציית : הפשרה מכוונת משקל

 

 :אזהרה 

שהמשטח של לוח הבקרה נקי וללא  וודא של מקשי המגע מסתגלת לתנאי הסביבה. הרגישות
את התנור למשך  ובמקשים, נתקבעת מגע אם הצג אינו מגיב כהלכה  כשולים בעת חיבור התנור.מ

פעולה זו גורמת לחיישנים להתאים את עצמם באופן  אותו שוב. ומספר שניות ולאחר מכן חבר
 אצבעות.למגע האוטומטי, כך שהם יגיבו שוב 

  

 כיוון שעון התנור

היה לראות את ספרות השעון מהבהבות על שקע התנור מוכנס לחשמל, ניתן י כאשר -
 .12:00השעה 

o ספרות השעותן את וכדי לכו  או על  לחצו על. 

o ספרות השעותכדי לאשר את   לחצו על. 

o ותקספרות הדכדי לכוונן את   או על  לחצו על. 

o ספרות הדקותכדי לאשר את   לחצו על. 

o  יתחיל  שעוןהש עד ל או ע  , לחצו עללכוון את השעוןאם ברצונכם

 הקודמות.ופעל לפי ההוראות   לחצו על להבהב.

 אזהרה:  

לאחר  על תצוגת השעון. תהבהב 12:00 השעהבמקרה של הפסקת חשמל, הגדרות השעון יימחקו ו
 מכן יש לכוון את השעון שוב.

  

 הסתרה של השעוןהצגה ו

 שניות. 5במשך   אם ברצונכם להסתיר את השעון לחצו -

 שניות. 5למשך  , לחצו שובאות את השעון אם ברצונכם לר -
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 שימוש בתנורה

 תנורהפונקציות 

בעזרת בורר מצבי בישול הבחרו בפונקציית  לאחר הגדרת השעון, התנור מוכן לשימוש. -

 ההפעלה ובטמפרטורה הרצויה בעזרת בורר הטמפרטורה.

מועבר נדלק במהלך הבישול כדי לציין שחום   שהאייקוןבמידה ואתם מבחינים  -

 אייקון זה נעלם כאשר הטמפרטורה שנבחרה הושגה. למזון.

 לכבות את התנור.על מנת   סובבו את הבוררים למצב -

 :מידע 

בדגמים עם בקרת טמפרטורה אלקטרונית, כאשר מתג הבורר מופעל, התצוגה תציג את 
   לאחר בחירת הטמפרטורה, השעון יופיע מחדש באופן אוטומטי. הטמפרטורה.

 ע:מיד 

התנור יציג באופן אוטומטי את הזמן הכולל , זמן הבישול או זמן הפסקת הבישול לא הוגדרובמידה ו
 .בישולהחזור הבישול, מיד לאחר התחלת מ עבור התקדמות

  

 הפעלת התנור באמצעות הטיימר

 הפעלת הזמזם -

בתצוגה יתחיל להבהב, ולאחר   עד שהאייקון על  או לחצו על  .1

 ".00:00יציג את האינדיקציה " צגה.  על צומכן לח

ידי לחיצה  על הזמזם להשמיע את צלצול כםברצונ ושאחריזמן את ה ובחר .2

כדי לוודא שהזמן בצפצופים  2 ותשמעלאחר ההגדרה  . או על  על

 .יהבהב באיטיותהאייקון  הוגדר והשעון יתחיל לספור את הזמן שנבחר.

 יהבהב במהירות. ת והאייקון שניו 90לאחר סיום הזמן, צליל יישמע למשך  .3

 ייעלם. האייקון  בכל מקש כדי לעצור את ההתראה. וגע .4

הכניסה למצב עם  על השלבים המוצגים. רו, חזהזמזם לשנות את זמן כםאם ברצונ

 . שנו אותו לפי רצונכם.הזמן שנותר על המסךיופיע , שינוי הזמזם

 :הערה 

 תום הזמן.זמזם, התנור לא יכבה עם בהפעלת פונקציית ה

 :הערה 

זו  פונקציהעל הצג באופן קבוע. כאשר הזמן הנותר יוצג  הזמזם, פונקציית בהפעלת
 או את זמן הבישול המתוכנן. שעהלהציג את ה יהיה מתוכנתת, לא ניתן
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 תכנות זמן הבישול -

בתצוגה יתחיל להבהב, ולאחר מכן   עד שהאייקון על או  לחצו על  .1

 ".00:00את האינדיקציה " יציג הצג.  על צולח

 די לחיצה עלילהשמיע את הצלצול על  כםברצונזמן שאחריו את ה ובחר .2

כדי לוודא שהזמן הוגדר והשעון יתחיל בצפצופים  2 ישמעו . או על 

 .יהבהב באיטיות  האייקון את הזמן שנבחר. לאחור לספור

 .תאיםהבורר המבאמצעות ה הנדרשת ובטמפרטור ית הבישולבחרו בפונקצי .3

 .יהבהב במהירות  והאייקון צלצוללאחר זמן הבישול, התנור יכבה, יישמע  .4

 לחצו על מקש כלשהו כדי לעצור את ההתראה ולכבות את האייקון .5

 .ב ויהיה מוכן להפעלה נוספתשו ידלקהתנור י .

 כדי לכבות את התנור.ב  למצבוררים את הב נוכוו .6

עד  או  במקש  ידי נגיעה ל עת עללשנות את זמן הבישול הנותר בכ כםבאפשרות

 .זמן הבישולכדי לשנות את ב לחצו על  יתחיל להבהב במהירות. שהסימן 

  

 זמן עצירת הבישולתכנות  -

בתצוגה יתחיל להבהב, ולאחר   עד שהאייקון על או  לחצו על  .1

 ".00:00יציג את האינדיקציה " הצג.  על צומכן לח

 די לחיצה עלילהשמיע את הצלצול על  כםאת השעה שאחריה ברצונ ובחר .2

כדי לוודא שהזמן הוגדר והשעון יתחיל בצפצופים  2 ישמעו . או על 

 .יהבהב באיטיות  האייקון את הזמן שנבחר.לאחור  לספור

 הבורר המתאים.באמצעות ה הנדרשת ובטמפרטור ית הבישולבחרו בפונקצי .3

 .יהבהב במהירות  יקוןוהאי צלצוללאחר זמן הבישול, התנור יכבה, יישמע  .4

 לחצו על מקש כלשהו כדי לעצור את ההתראה ולכבות את האייקון .5

 ב ויהיה מוכן להפעלה נוספת.שו ידלקהתנור י .

 כדי לכבות את התנור.ב  למצבוררים את הבנו כוו .6

עד  או  במקש  ידי נגיעה לשנות את זמן הבישול הנותר בכל עת על כםבאפשרות

 .זמן הבישולכדי לשנות את ב לחצו על  הב במהירות.יתחיל להב שהסימן 
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 עצירת הבישולהבישול וזמן זמן תכנות  -

בתצוגה יתחיל להבהב, ולאחר   עד שהאייקון על או  לחצו על  .1

 ".00:00יציג את האינדיקציה " הצג.  על צומכן לח

 די לחיצה עליאת השעה שאחריה ברצונך להשמיע את הצלצול על  ובחר .2

כדי לוודא שהזמן הוגדר והשעון יתחיל בצפצופים  2 ישמעו . על או 

 .יהבהב באיטיות  האייקון את הזמן שנבחר.לאחור לספור 

בתצוגה יתחיל להבהב, ולאחר   עד שהאייקון על או  לחצו על  .3

 ".00:00יציג את האינדיקציה " הצג.  על צומכן לח

 . או  ל הגדירו את זמן סיום הבישול על ידי לחיצה ע .4

הבורר המתאים. באמצעות ה הנדרשת ובטמפרטור ית הבישולבחרו בפונקצי .5

יאירו. התנור כעת   -ו במצב כבוי והאינדיקציות  רהתנור יישא
 מתוכנת.

ברגע שיגיע הזמן שתוכנת לתחילת הבישול, התנור יידלק ויפעל למשך הזמן  .6
 שתוכנת.

 ם הבישול, והאייקון בזמן הבישול, הצג יראה את הזמן שנשאר עד סיו .7
 יהבהב במהירות.

יהבהב  בתום זמן הבישול, התנור יכבה, התראה קולית תשמע והאייקון  .8
 במהירות.

 לחצו על מקש כלשהו כדי לעצור את ההתראה ולכבות את האייקון .9

 ב ויהיה מוכן להפעלה נוספת.שו ידלקהתנור י .

 כדי לכבות את התנור.ב  למצבוררים את הב נוכוו .10

עד  או  במקש  ידי נגיעה לשנות את זמן הבישול הנותר בכל עת עלכם שרותבאפ

 .זמן הבישולכדי לשנות את ב לחצו על  יתחיל להבהב במהירות. שהסימן 

  

 מיקרוגלהפעלת ה

 .את פונקציית המיקרוגל ובחר .1

ידי  את זמן הבישול הרצוי על ובחר את זמן הבישול המוגדר כברירת מחדל.תציג התצוגה  .2

 .או   לחיצה על

 .כדי לאשרב  על צולח .3

עצמת את הגדרת  ובחר .עוצמת החימוםהגדרת ברירת המחדל של  תציג אתהתצוגה  .4

 . או על  ידי לחיצה על הרצויה על החימום

 .כדי לאשר על צו לח .5
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 .שנבחרוכדי להפעיל את פונקציית המיקרוגל עם הפרמטרים ב  עללחצו  .6

  

 המהיר הפעלה -מיקרוגל 

 .את פונקציית המיקרוגל וחרב .1

 .שניות 30בעוצמה מרבית למשך  מידיוהמיקרוגל יופעל באופן   לחצו .2

על מקש זה, זמן  צובכל פעם שתלח . שוב צולהגדיל את זמן ההפעלה לחכם אם ברצונ .3
 שניות. 30-ב  וארךההפעלה י

 

 הפשרה מכוונת זמן –מיקרוגל 

 .את פונקציית המיקרוגל ובחר .1

 .על הצג  עד להופעת האייקון  עלאו   על צולח .2

 הרצוי על הפשרהבחר את זמן ה התצוגה מציגה את זמן ההפשרה המוגדר כברירת מחדל. .3

 .או   י לחיצה עליד

  .שנבחרועם הפרמטרים  מכוונת זמן את ההפשרה מנת להפעיל על המקש  לחצו על .4

 

 :הערה 

 לקבלת מידע על זמני הפשרה, ראה מדריך בישול.

  

 הפשרה מכוונת משקל –רוגל מיק

 .את פונקציית המיקרוגל ובחר .1

 .על הצג  עד להופעת האייקון  או על  על צולח .2

את אפשרות ההפשרה  ובחר כברירת מחדל." מהבהב F01התצוגה תראה את הכיתוב " .3

 .)ראו טבלה בהמשך(  או על  ידי לחיצה על הרצויה על

 .כדי לאשרב על  צולח .4

 ידי לחיצה על את המשקל הרצוי על ובחר קל ברירת המחדל מהבהב.משאת התצוגה מראה  .5

 . או על 

 .כדי לאשרב על  צולח .6

  .שנבחרועם הפרמטרים  מכוונת משקל את ההפשרה מנת להפעיל על המקש  לחצו על .7
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המציינות מרווחי משקל, זמני מכוונת משקל,  הפשרהניות הכהטבלה הבאה מציגה את ת
 )על מנת להבטיח שהאוכל יהיה בעל טמפרטורה אחידה(:עמידה זמני הפשרה ו

 

 משקל )ק"ג( מזון תכנית הפשרה
זמן הפשרה 

 זמן עמידה )דק'( )דק'(

F01 20-30 2:10-43 0.10-2.00 בשר 

F02 20-30 2:20-58 0.10-2.50 עוף 

F03 20-30 2-40 0.10-0.50 דג 

F04 10-20 2:36-13 0.10-2.00 פירות 

F05 10-20 2:25-19 0.10-0.80 לחם 

 

 פונקציות משולבות

 .בחרו במיקרוגל + פונקציית תנור קונבנציונלית ורר הפונקציותבעזרת ב .1

ידי  את זמן הבישול הרצוי על ובחר את זמן הבישול המוגדר כברירת מחדל.תציג התצוגה  .2

 . או על  לחיצה על

 ר.כדי לאש  לחצו על .3

עצמת החימום את  ובחרמת החימום. עצאת הגדרת ברירת המחדל של תציג התצוגה  .4

 . או על  ידי לחיצה על רצויה עלה

 ר.כדי לאש  לחצו על .5

  .שנבחרועם הפרמטרים תחיל לחמם מנת לה על המקש  לחצו על .6

  

 :הערה 

 .הטמפרטורהבורר ניתן לשנות את הטמפרטורה בכל עת באמצעות סיבוב 

  

 הוראות בטיחות

 נעילת ילדים

 שימוש בתנור.זמן בעת ת זו בכל ניתן לבחור באפשרו

למשך מספר שניות עד שתשמע צפצוף והאייקון  על המקש  כדי להפעיל את הפונקציה, לחצוב

 .יםנעולבמצב זה לחיצי התנור  יופיע על הצג. 

 , התנור לא יעבוד גם אם נבחרה פונקציית בישול.מופעלת עילת הילדיםנאם התנור כבוי ו

 בלבד. את הלחיציםמן הבישול, היא תנעל את הצג ואם פונקציה זו מופעלת בז

 צפצוף. ישמעלמשך מספר שניות עד ש על , לחצו נעילת הילדיםכדי לבטל את ב


