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 לפני שימוש ראשוני

 פנו את כל האביזרים הפנימיים מהמכשיר. .1

 הפעילו את המכשיר ותנו לו לעבוד בפונקציות                    או   .2

ורר היטב בעיקר בהפעלה מעלות כשעה. וודאו שהמטבח מאו 222בטמפרטורה של 

 הראשוניתץ

לאחר כשעה כבו את המכשיר ותנו לו להתקרר, השאירו את הדלת פתוחה בכדי  .3

 לאוורר את המכשיר שלא יישארו בו ריחות. 

 נקו את פנים התנור והאביזרים. .4

 

 נקודות חשובות

אסור לכסות את תחתית תא המכשיר בנייר אלומיניום /  אסור למלא מים בתחתית  .1

 כשיר.תא המ

זה נורמלי שיש עיבוי על דלת המכשיר כאשר מבשלים מזון עם כמות נוזלים גבוהה  .2

 למשל, תפו"א עם שמן זית. –יחסית 

כאשר הדלת סגורה בזמן הבישול ניתן לעיתים לשמוע את האוויר הכלוא בפנים, וזה  .3

 נורמלי ותקין לחלוטין.

או כלי בישול.  הקפידו  לעולם אין להניח ישירות על תא התחתית מזון באופן ישיר .4

 תמיד להשתמש ברשת ובתבנית המסופקות יחד עם התנור.

 

 חלקי התנור
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  . חור לקיבוע התנור9                                                   . פאנל קונטרול1

 . נורה12                            . גריל                                  2

 . דופן אחורית בתא התנור11                                    . שלבי מעמד רשת        3

 מאוורר אוויר חם. 12                                                             . רשת4

 אטם דלת. 13                                                 . תבנית זכוכית5

 דלת התנור. 14                                                        דלת. ציר 6

                                                 . זכוכית פנימית7

 פתחי יציאת אוורור. 8

 

 

 תצוגה וכפתורים – לוח הבקרה

 

 

 . כפתור כיבוי / הפעלת התנור1

 ור זה ניתן לבחור פונקציות בישול שונות.עם כפת –פונקציות בחירת         . 2

 .ניתן לבחור תכנית אוטומטית מהתכניות המוצעות –כפתור תכנית אוטומטית         . 3

 ניתן לפתוח ולשמור תוכניות בישול מועדפות. –.          מועדפים 4

 .          אוויר חם/טורבו )* תלוי בדגם המכשיר(5

 רוגל )* תלוי בדגם המכשיר(.          פונקציית מיק6

 בעזרת כפתור זה ניתן להיכנס לתפריט ההגדרות –.          הגדרות 7

 .          נעילה בפני ילדים8

 ניתן להפעיל בישול מהיר ולבטל אותו לפי הצורך. –בישול מהיר          . 9

 

 הגדרות זמן. עם כפתור זה ניתן להיכנס לתפריט –.          הגדרות זמן / טיימר 12
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שניות ברצף עד הישמע צליל.   3להגדרת אור קבוע לחצו על כפתור זה  –נורה          .11

 לביטול, לחצו שוב על הכפתור.

 .          חזרה לצעד האחרון שעשיתם.12

 .         עם כפתור זה ניתן לאשר את בחירתכם או/ו להתחיל את תהליך הבישול.13

 ור זה ניתן לגלול למעלה ולמטה בתפריטים השונים.         עם כפת14

 

 ניתן להגדיר  את זמן הבישול ואת סופו. –.         הגדרת זמן בפונקציית הבישול 15

 ניתן לקבוע את הטמפרטורה הרצויה ולשנות אותה במידת הצורך. –.          טמפרטורה 16

 קל..          עם כפתור זה ניתן לשנות את הגדרות המש17

 

 ונקציות התנורפ

 

 חום עליון + חום תחתון                                                   טורבו              

 

 חום תחתון +טורבו                                  ן וחום תחתון + טורבווחום עלי               

 

 חום תחתון                                    חום עליון עם טורבו                       

 

       בישול עם צריכת חשמל נמוכה     חום עליון                                                                  

 

 חום עליון עם גריל        חום תחתון עם גריל                                             

 

 גריל עם טורבו                                                               גריל              

          

 חום תחתון + טורבו + גריל                                   חום עליון + גריל + טורבו              
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 תלוי בדגם המכשיר:

 ואהפשרה עדינה של אוכל קפ       

 בישול עדין בטמפרטורה נמוכה         

 שמירת חום המזון לאחר סיום הבישול, כאשר ההגשה מתרחשת לא מיד ביסום            

 הבישול.           

 פונקציה אופטימלית כאשר רוצים להפשיר מזון קפוא בחום עדין –מזון קפוא            

 ה בחום עדיןחימום מגשי האוכל לפני ההגש            

 שמירה על מזון כגון פירות מבושלים וירקות מבושלים          

 פונקציה זו מונעת מהמזון להתייבש בעת הבישול ושומרת על הנוזלים, העסיסיות             

 והויטמינים של המזון.  מתאים בעיקר לדגים, בשר, ירקות.           

 השחמה וקריספיות, הכנת מאפה פירורים פונקציה אידיאלית לאפייה,           

 פונקציה המתאימה בין השאר להכנת בצק, נותנת תנאים להתפחת בצק           

    

  הפעלת התנור

 כיבוי והפעלה

על מנת להפעיל את התנור עליכם ללחוץ על כפתור ההפעלה / כיבוי.  במידה ולא יילחץ שום 

ניות ויראה את הזמן על הצג. לכיבוי התנור יש כפתור התנור יהיה במצב כיבוי לאחר מספר ש

 ללחו על אותו הכפתור.

 הפעלה ראשונית

 שפה

 בחרו את השפה הרצויה על ידי גלילה בכפתורים )למעלה או למטה( .1

 o.kלאישור לחצו על כפתור  .2

 

 הגדרת תאריך וזמן

 לחצו על כפתורי הגלילה )למעלה או למטה( על מנת לבחור את השנה. .1

 אישור.ל o.kלחצו על  .2

 חזרו על צעדים אלו כדי לבחור חודש ויום. .3
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 לחצו על כפתורי הגלילה )למעלה או למטה( כדי לבחור שעה. .4

 לאישור. o.kלחצו על  .5

חזרו על הצעדים האלו על מנת לבחור בדקות. לאחר מכן תבחרו בתצוגת שעון,  .6

 .o.kולחצו לאישור על 

 לאישור.  o.kבחרו את פורמט התצוגה ולחצו על  .7

 לאישור.  o.kל כפתורי הגלילה כדי לבחור משקל.  לחצו על  לחצוע .8

 לאישור o.kלחצו על כפתורי הגלילה כדי לבחור בטמפרטורה הרצויה.  לחצו על  .9

לאחר כל אלו תגיעו למסך הבית. תלוי בדגם שיש לכם, תצטרכו אולי לבחור גם את  .12

 מידת קשיות המים באותה צורה בה בחרתם את הזמן, התאריך וכדומה.

 

 בחירת פונקציית בישול

 הפעילו את התנור בעזרת כפתור ההפעלה. .1

 לחצו על כפתור בחירת הפונקציות במסך הבית. .2

 לחצו על כפתורי הגלילה על מנת לבחור פונקציית בישול. .3

 לאישור. o.kלחצו על  .4

 פונקציה.לחצו על כפתורי הגלילה על מנת לבחור את  .5

 לאישור.  o.kלחצו על  .6

 לילה על מנת לבחור את הטמפרטורה.לחצו על כפתורי הג .7

 לאישור.  o.kלחצו על  .8

 

 בחירת פונקציה מיוחדת

 הפעילו את התנור בעזרת כפתור ההפעלה. .1

 לחצו על כפתור בחירת הפונקציות. .2

 לחצו על כפתורי הגלילה על מנת להיכנס לפונקציה המיוחדת  .3

 לאישור.  o.kלחצו על  .4

 פונקציה המיוחדת שאתם רוצים.לחצו על כפתרי הגלילה על מנת לבחור את ה .5

 לאישור.  o.kלחצו על  .6

לחצו על כפתורי הגלילה כדי לבחור טמפרטורה, זמן, ומשקל )בהתאם לפונקציה  .7

 לאישור. o.kשנבחרה( ולחצו על 
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 שינוי ההגדרות במהלך הבישול

לחצו על כפתור בחירת הפונקציות במידה ותרצו לשנות פונקציה, ופעלו כמו בתת  .1

 ם.הנושא הקוד

לחצו על כפתור הטמפרטורה במידה ותרצו לשנות טמפרטורה, ופעלו כמו בתת  .2

 הנושא הקודם.

כדי להתאים שוב את זמן הבישול )במידה במהלך תהליך הבישול, לחצו על          .3

 ונבחר כזה בהתחלה. לחצו על כפתור ההפעלה / כיבוי לסיום הפרוצדורה.

, במידה ולא תאשרו עם כפתור זה o.kפתור * כל השינויים חייבים להיות מאושרים בכ

 שניות והשינויים לא יישמרו. 8התצוגה תחזור למסך הקודם לאחר 

 

 תכניות אוטומטיות

 בחירת תכנית אוטומטית -

 הפעילו את התנור בעזרת כפתור ההפעלה .1

 בחרו את הפוקציה         במסך הבית.  .2

 ויה.לחצו על כפתורי הגלילה כדי לבחור את הקטגוריה הרצ .3

 לאישור o.kלחצו על  .4

 o.kלחצו על כפתורי הגלילה כדי לבחור את התכנית האוטומטית ואשרו בעזרת  .5

 לחצו על כפתורי הגלילה כדי לבחור את רמת הבישול .6

 לאישור o.kלחצו על  .7

 

לאחר מכן בחרו את המשקל והגדרות הבישול באותה הדרך, זמן הבישול יחושב אוטומטית. 

לאישור ההגדרות לחצו על   ם זמן הבישול או לשנות את זמן הבישול.תוכלו גם לבחור את סיו

o.k  ותהליך הבישול יחל. חשוב שבבחירת תכנית התנור יחומם מראש, וצג התנור יראה לכם

 מתי להכניס את המזון.

אימה וזמן הבישול חשוב לבחור את המשקל הנכון כדי שהתנור יחשב את הטמפרטורה המת

הוכנס המתאים. הטמפרטורה יכולה להיות מעודכנת בהתאם להגדרות המשקל. אם לא 

 יחושב ללא חימום מראש, לכן חשוב לדייק במשקל המזון. זמן הבישול  מידע נוסף,

בצליית בשר יש להפוך את הצלי לאחר זמן מסוים, והתנור ישמיע צליל מסוים ויראה על הצג 

 וזה הזמן להפוך את הצלי. הסימן יופיע עד להפיכת הצלי.    את הסימן     

 במידה ולא תהפכו, התנור ימשיך את הבישול לאחר מספר דקות.
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 שינוי משקל וטמפרטורה

 שינוי משקל - 

 לחצו על  .1

 o.kלחצו על מקשי הגלילה ובחרו את המשקל הרצוי, אשרו בעזרת  .2

 שול.לחצו על מקשי הגלילה כדי בלחור את רמת הבי .3

 o.kאשרו בעזרת  .4

 o.kתחזרו לתצוגת ההגדרות, לחצו על  .5

 

 שינוי טמפרטורת הבישול - 

 לחצו על  .1

 o.kלחצו על כפתורי הגלילה ובחרו את הטמפרטורה הרצויה, אשרו בעזרת  .2

 כעת תחזרו לתצוגת ההגדרות או להמשך תהליך הבישול. .3

 במסך ההגדרות  o.kלחצו על  .4

 ת החדשות.התנור ימשיך פעולתו עם ההגדרו .5

 

 הגדרות זמן

 הגדרת זמן בישול -

 זמן הבישול של התכניות הוא ברירת מחדל. אין ברירת מחדל בתכניות האוטומטיות.

 לחצו על  .1

 o.kלחצו על מקשי הגלילה כדי לבחור זמן בישול ואשרו בעזרת  .2

 o.kאשרו בעזרת  .3

ור ישמיע צפצוף, ויש לאחר סיום הבישול התנור ייכבה ויראה את הזמן של היום בתצוגה. התנ

 ללחוץ על כפתור הכיבוי על מנת להפסיק את הצפצוף.

 

 שינוי זמן בישול -

 לחצו על .1

 o.kלחצו על מקשי הגלילה על מנת לבחור זמן בישול ואשרו בעזרת  .2
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בשלב הבא תצטרכו להגדיר את סיום זמן הבישול. אשרו את סיום הזמן המוצע כדי  .3

כאשר אתם משנים את סיום זמן הבישול אתם  להתחיל מיידית בתהליך הבישול.

משנים למעשה גם את תחילתו. )השלב הזה לא הכחרי כאשר זמן הבישול מוגדר 

 במהלך תהליך הבישול(.

 לאישור                                             o.kלחצו  .4

     

 

 

 הבישול. * אם ביטלתם את זמן הבישול בתהליך הקודם, אין צורך להגדיר את זמן

 אתם חוזרים לצג ההגדרות או לתהליך הבישול שימשיך.

 במסך ההגדרות, התנור ימשיך את פעולתו עם ההגדרות החדשות. o.kלחצו על 

התנור ישמיע  כאשר זמן הבישול יסתיים התנור ייכבה ויראה את הזמן של היום בתצוגה.

 ף.צפצוף, ויש ללחוץ על כפתור הכיבוי על מנת להפסיק את הצפצו

 

 ביטול זמן בישול -

, התנור ימשיך את 22:22המתוארים למעלה והגדירו את זמן הבישול ל  ראו את הצעדים

 פעולת הבישול ללא הגדרת זמן בישול.

 הגדרת סיום זמן הבישול -

סיום זמן בישול הוא הזמן שבו התנור ייכבה בסיום פעולת הבישול. לאחר הגדרת זמן 

 וכלו להגדיר סיום זמן בישול., תo.kהבישול ואישור בעזרת 

 o.kלחצו על כפתורי הגלילה ובחרו את סיום זמן הבישול, אשרו בעזרת  .1

 o.kכעת תחזרו לתצוגת ההגדרות, לחצו על  .2

 ביי  מיד בהתחלת זמן תהליך הבישול.-הצג ישנה את מצב הסטנד .3

 זמן התחת וזיום הבישול יופיעו בצג התנור. .4

 

 שינוי סיום זמן הבישול -

 צו על . לח1

 . לאחר הגדרת זמן הבישול ואישורו, תוכלו להגדיר את סיום זמן הבישול.2

 o.k. לחצו על מקשי הגלילה ובחרו סיום זמן בישול, אשרו בעזרת 3

 במסך ההגדרות. o.k. כעת תחזרו למסך הבית, אשרו את ההגדרות בעזרת 4

 ול שהוגדר.ביי ויחל את פעולתו כאשר יגיע זמן הביש-התנור יהיה במצב סטנד
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התנור ישמיע  כאשר זמן הבישול יסתיים התנור ייכבה ויראה את הזמן של היום בתצוגה.

 צפצוף, ויש ללחוץ על כפתור הכיבוי על מנת להפסיק את הצפצוף.

 ביטול סיום זמן הבישול -

 ביי, יישמע צליל וההגדרות יימחקו.-. לחצו על כפתור הכיבוי כאשר התנור במצב סטנד1

 

 ת טיימרהגדר -

 . לחצו על 1

 o.k. לחצו על מקשי הגלילה כדי לבחור את הזמן הרצוי, ואשרו בעזרת 2

כדי להפסיק את  o.kלאחר סיום הטיימר יישמע צליל והסימון של הטיימר יהבהב. לחצו על 

 הצפצוף. 

 שינוי הטיימר -

 . לחצו על 1

 o.kזרת . לחצו על מקשי הגלילה כדי לבחור את הזמן הרצוי, ואשרו בע2

כדי להפסיק את  o.kלאחר סיום הטיימר יישמע צליל והסימון של הטיימר יהבהב. לחצו על 

 הצפצוף. 

 ביטול הטיימר -

 . לחצו על1

 o.kואשרו בעזרת  22:22. לחצו על מקשי הגלילה על מנת להגדיר 2

 . כעת תחזרו למסך הראשוני3

 תהליך הבישול.הגדרת הטיימר לא תלויה בזמן הבישול ולא משפיעה על 

 

 הגדרות

 שפה -

 . לחצו על מקשי הגלילה כדי לבחור את שפת התפריט1

  o.k. אשרו בעזרת 2

 . לחצו על מקשי הגלילה לבחירת השפה הרצויה3

 o.k. אשרו בעזרת 4

 כעת חזרתם למסך הבית
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- ECO 

 ECO. לחצו על מקשי הגלילה כדי לבחור את פריט ה 1

 o.k. אשרו בעזרת 2

 ובטלו אותו בעזרת   o.kבעזרת    ECOו את מצב ה . הפעיל3

מופעל, על מנת לחסוך בצריכת אנרגיה. בזמן  ECO* חלק  מהפונקציות מבוטלות כאשר 

 תופיע תמיד בצג התנור. ECOהפעלת הזמן, המילה 

 

 רת זמן ותאריךדהג -

 . לחצו על מקשי הגלילה על מנת לבחור זמן / תאריך1

 o.k. אשרו בעזרת 2

 o.kזרת מקשי הגלילה בחרו שנה ואשרו בעזרת . בע3

 3. על מנת לבחור בחודש ויום חזרו על הפעולה של סעיף 4

 o.k. לחצו על מקשי הגלילה על מנת לבחור בשעה הרצויה, ואשרו בעזרת 5

 5. על מנת לבחור בדקות חזרו על הפעולה של סעיף 6

 שוב. o.kואשרו בעזרת  תצטרכו לבחור את תצוגת השעון o.k. לאחר אישור בעזרת 7

 o.k. כעת תצטכרו לבחור את פורמט התצוגה ואשרו את הבחירה בעזרת 8

 כעת תחזרו למסך הבית.

 

 עילה בפני ילדיםנ

פונקציית הנעילה מונעת מילדים לשחק בצג התנור, כאשר הפונקציה פועלת התנור יכול רק 

 להיות כבוי. 

 הפעלת פונקציה נעילה בפני ילדים -

שניות עד שיישמע צליל והסימון של המפתח יופיע  3מקש המפתח מעל לחצו על  .1

 בצג התנור.

 כעת מקשי צג התנור חסומים לשימוש. .2

 

 ביטול פונקציה נעילה בפני ילדים -

שניות עד שיישמע צליל והסימון של המפתח ייעלם  43לחצו על מקש המפתח מעל  .1

 מצג התנור.

 כעת מקשי צג התנור ניתנים לשימוש. .2

 



 17 

 דרות יצרןהג

 שניות. 3 -לחצו על         ועל           למשך כ .1

 o.kאת מקש הכיבוי        , אשרו בעזרת לחצו על מקשי הגלילה כדי לבחור  .2

 כעת נתקו את המכשיר מהחשמל ולאחר מכן חברו אותו שוב לחמשל. .3

 המכשיר מופעל כעת. אם יש צורך, שנו את השפה בתפריט כמתואר למעלה. .4

 

 

 ת מיקרוגלפונקציי

 במסך הבית לחצו על מקש  פונקציית המיקרוגל  .1

 o.kהגדירו את עוצמת המיקרוגל בעזרת מקשי הגלילה, ואשרו בעזרת  .2

 o.kבעזרת מקשי הגלילה בחרו את משך זמן פעולת המיקרו, ואשרו בעזרת  .3

 תוכלו לגשת לסקירה הכללית של ההגדרות

 o.kלאישור ההגדרות שנבחרו לחצו על  .4

יחל את פעולתו. מסיבות בטיחותיות לא ניתן לתכנת התחלת פעולה  כעת המכשיר .5

 מאוחרת יותר כפי שניתן בפונקציות השונות של התנור.

 

 שינוי עוצמת המיקרוגל וזמן פעולת המיקרוגל

 ניתן לשנות את עוצמת המיקרוגל וזמן הפעולה לפני תחילת השימוש בפונקציה וגם תוך כדי.

 שינוי עוצמת המיקרוגל -

 לחצו על מקש פונקציית המיקרוגל .1

 o.k. בעזרת מקשי הגלילה בחרו את עוצמת המיקרוגל ואשרו בעזרת 2

 כעת אתם חוזרים למסך הבית

 

 שינוי זמן פעולת המיקרוגל -

 . לחצו על 1

 o.k. בעזרת מקשי הגלילה בחרו את משך זמן פעולת המיקרוגל ואשרו בעזרת 2

 כעת אתם חוזרים למסך הבית

, על מנת שהבחירות יישמרו. ללא o.kאשרו את בחירותיכם השונות בעזרת מקש  * תמיד

 אישור הצג יחזור למסך הבית והבחירות לא יישמרו.
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 הפיכת פונקציית המיקרו לפונקציית בישול

  תוכלו להפוך את פונקציית המיקרו לכל פונקציית בישול. המיקרוגל תומך בתהליך הבישול

ל. תוכלו לבצע את ההפיכה לפני תהליך ובמהלך ההפעלה ומקצר את משך זמן הבישו

 הנוכחית. 

הגדרתם מקודם תהליך בישול מסוים וההגדרות עדיין נמצאות בסקירה הכללית של 

 בתהליך הבישול הנוכחי שהתחלתם. אוההגדרות 

 לחצו על מקש פונקציית המיקרוגל .1

 o.k, ואשרו בעזרת בעזרת מקשי הגלילה את משך זמן הבישולהגדירו  .2

אין צורך להגדיר משך זמן בישול אם ההגדרת של משך זמן הבישול שביצעתם 

 לפעולה הנוכחית כבר שמורה קודם לכן.

סמל המיקרוגל מופיע כעת בצג התנור והמיקרוגל פעיל כעת בתהילך הבישול. על 

 פונקציית המיקרוגל שוב ושוב.מנת לבטל את המיקרוגל, לחצו על 

 

 

 

 

 

 

 

 


