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  הוראות הפעלה 

  למיקרוגל
  LVMAC925EH5דגם: 

  
  יש לקרוא את הוראות ההפעלה בקפידה לפני השימוש במיקרוגל.

  יש לשמור את הוראות ההפעלה לשימוש עתידי.

  שימוש במוצר ע"פ ההנחיות יבטיח לך שימוש מהנה לזמן רב.
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  אמצעי זהירות למניעת חשיפה לקרינת מיקרוגל מסוכנת

הפעיל את המיקרוגל כאשר הדלת פתוחה, כיוון שהדבר אל תנסו ל  .א
יגרום לחשיפה מזיקה לאנרגיית מיקרוגל. חשוב מאוד לא לשבור או 

 לחבל במפסקי הבטיחות שבדלת.
אל תניחו חפצים בין חזית המיקרוגל לבין הדלת, ואל תאפשרו ללכלוך   .ב

 וחומרי ניקוי להצטבר על משטחי האטימה של הדלת.
ו אטמי הדלת ניזוקו, אסור להפעיל את התנור אם הדלת אאזהרה:   .ג

 עד שטכנאי מורשה יתקן אותו.

  

  בנוסף,

אם המיקרוגל אינו מתוחזק כראוי מבחינת ניקיונו ועל משטחיו מצטבר לכלוך 
  רב, הדבר יביא לקיצור אורך חייו של המוצר ועלול לגרום למצבים מסוכנים.

  

  

  

  מפרט טכני

 LVMAC925EH5  דגם
 230V~  50Hz  מתח פעולה

 W 1450  צריכת הספק (מיקרוגל)
 W 900  עוצמת גלי מיקרוגל
 W 1100  צריכת הספק (גריל)

 W 2500 צריכת הספק (טורבו)
 L 28  נפח התנור

  מ"מ  315  קוטר הצלחת 
  מ"מ 513x503x307  מידות חיצוניות

  ק"ג 17.91 -כ  משקל
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  הוראות בטיחות ואזהרה חשובים

תחשמלות, פציעה או חשיפת יתר לקרינת מיקרוגל כאשר כדי להפחית סכנת אש, ה
  משתמשים במוצר, נא עקבו אחרי הוראות הבטיחות הבסיסיות הבאות:

אין לחמם נוזלים או סוגי מזון אחרים במיכלים אטומים העלולים אזהרה:  . 1
 להתפוצץ.

פרט לטכנאי מורשה חל איסור מוחלט לבצע תיקון במוצר כאשר  אזהרה: . 2
 פורק. המכסה מגן מפני קרינה.המכסה העליון מ

ומעלה. מיקרוגל זה אינו מיועד לשימושם  8המיקרוגל מיועד לשימושם של בני  . 3
של אנשים תשושים פיזית ונפשית או כאלה שאין להם הידע בהפעלתו, אלא אם 

קיבלו הדרכה או שהינם מפוקחים ע"י מבוגר שאחראי לבטיחותם. יש להשגיח 
שחקים במיקרוגל. ילדים אינם רשאים לבצע ניקוי על ילדים כדי לוודא שאינם מ

 ומפוקחים. 8ואחזקה במיקרוגל זה, אלא אם הם מעל גיל 
 למיקרוגל ולכבל הזינה שלו. 8יש למנוע גישה לילדים מתחת לגיל  . 4
 יש להשתמש רק בכלים המתאימים לשימוש במיקרוגל. . 5
 יש לנקות בקביעות את המיקרוגל מכל שאריות מזון. . 6
אמצעי זהירות למניעת חשיפה לקרינת חרי הוראות הבטיחות "קראו ועקבו א . 7

 מיקרוגל".
כאשר מחממים מזון בכלי פלסטיק או נייר יש להשגיח על המיקרוגל עקב סכנת  . 8

 התלקחות.
אם מבחינים בעשן, יש לכבות את המיקרוגל או לנתקו מהחשמל. יש להשאיר  . 9

 את הדלת סגורה כדי שלהבות לא יתפרצו החוצה.
 מזון יתר על המידה.אין לחמם  . 10
 אין להשתמש בחלל התנור לצרכי אחסון של לחם, עוגיות וכול'. . 11
הסירו סגרים או ידיות מתכתיות ממיכלי פלסטיק ושקיות נייר לפני השימוש  . 12

 במיקרוגל.
 יש להתקין את המיקרוגל ע"פ הנחיות ההתקנה שבחוברת. . 13
ם במיקרוגל, ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות עלולים להתפוצץ בעת חימו . 14

 ואף בתום פעולת החימום.
המיקרוגל מיועד לשימוש ביתי ושימושים דומים כמו: מטבחי עובדים במשרדים  . 15

 וחנויות, ע"י לקוחות בבתי מלון ודומיהם וכול'.
אם כבל הזינה ניזוק, יש חובה להחליפו ע"י היצרן, נותן השירות שלו, או איש  . 16

 מיומן אחר כדי למנוע סכנת התחשמלות.
 ן לאחסן או להשתמש במיקרוגל מחוץ לבית.אי . 17
 אין להשתמש במיקרוגל ליד מקור מים, מרתף לח או ליד בריכת שחיה. . 18
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הטמפרטורה ששל חלקים נגישים עלולה להיות גבוהה כאשר המיקרוגל מופעל.  . 19
יש לדאוג שכבל הזינה יהיה רחוק ממשטחים חמים. אין לכסות את פתחי 

 האוורור.
 להיות תלוי בקצה שולחן או דלפק. אין לאפשר לכבל הזינה . 20
אם המיקרוגל אינו נקי ומתוחזק כראוי, משטחיו יינזקו, ביצועיו יפחתו ,אף חייו  . 21

 יתקצרו ותהיה חשיפה מיותרת לסכנות.
יש לנער ולערבב היטב בקבוקי האכלה של תינוקות ולבדוק את הטמפרטורה  . 22

 לפני השימוש למנוע סכנת כוויות.
קרוגל עלול לגרום לרתיחה פתאומית ומאוחרת, לכן חימום משקאות בתנור מי . 23

 יש להיזהר כאשר אוחזים בכלי.
מיקרוגל זה אינו מיועד לשימושם של אנשים תשושים פיזית ונפשית (כולל  . 24

ילדים)או כאלה שאין להם הידע בהפעלתו, אלא אם קיבלו הדרכה או שהינם 
 מפוקחים ע"י מבוגר שאחראי לבטיחותם.

 כדי לוודא שאינם משחקים במיקרוגל. יש להשגיח על ילדים . 25
אין לחבר את המיקרוגל לטיימר חיצוני או למערכת שליטה מרחוק הוא אינו  . 26

 מיועד לכך.
 חלקים נגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש. יש להרחיק ילדים . . 27
 אסור לנקות את המיקרוגל עם מנקה באדים. . 28
מנע ממגע עם גופי בזמן השימוש המיקרוגל מתחמם. יש לנקוט זהירות ולהי . 29

 חימום בתוך התנור
 יש להשתמש רק בפרוב טמפרטורה המתאים למוצר זה. . 30
המיקרוגל וחלקיו הנגישים מתחממים במהלך שימוש. יש לנקוט זהירות  אזהרה: . 31

אלא אם הם  8ולמנוע מגע בגופי החימום. יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 
 מפוקחים בצמוד ע"י מבוגר.

 ך שהדופן האחורית שלו תמוקם כנגד קיר.יש למקם את המיקרוגל כ . 32
 אין למקם את המיקרוגל בתוך ארון סגור. . 33
המיקרוגל מיועד לחימום ובישול מזון ונוזלים. ייבוש מזון או ביגוד וחימום פדים,  . 34

 נעלי בית, ספוגים, בדים וכול' אסור ועלול לגרום לפציעה, הצתה או שריפה. 
  
  

  יש לקרוא בקפידה ולשמור לצורך עתידי
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כדי למנוע סכנת 
התחשמלות המיקרוגל חייב 

  להיות מוארק.

  סכנה

סכנת התחשמלות בשימוש לא נכון 
בהארקה. אין לחבר את המיקרוגל 

  לשקע לפני שהוארק כהלכה.

מוצר זה חייב בהארקה לכל מקרה 
של קצר חשמלי, הארקה מפחיתה 

את סכנת ההתחשמלות ע"י הדק זה 
זה  שדרכו עובר זרם הקצר. מוצר

מסופק עם כבל זינה בעל הארקה, יש 
  לוודא שגם בשקע הארקה תקנית.

יש להיוועץ בחשמלאי מוסמך אם 
הנחיות אלה לא מובנות דיין או אם 

קיים ספק לגבי הארקת המכשיר. אם 
חייבים להשתמש בכבל מאריך יש 

  גידים. 3לוודא שהכבל הינו בעל 

כבל זינה קצר מסופק כדי  . 1
ו למנוע סכנת הסתבכות א

 מעידה בכבל ארוך.
אם משתמשים בכבל ארוך  . 2

או בכבל מאריך יש לוודא 
שהכבל מתאים לזרם 

המקסימלי שצורך מכשיר 
זה, הכבל המאריך צריך 

גידים  3להיות מוארק ובעל 
ובנוסף, יש לדאוג שהכבל 

הארוך לא תלוי מעל שולחן 
או דלפק כך שילדים לא 

 ימשכו אותו בלי כוונה.

  

  

  

  

  

  ניקוי

שהתנור מנותק מהחשמל  יש לוודא
  לפני שמתחילים לנקות אותו.

יש לנקות את חלל התנור  . 1
 בעזרת מטלית לחה מעט.

יש לנקות את האביזרים במי  . 2
 סבון רגילים.

את הדלת ואטם הדלת יש  . 3
לנקות בזהירות במטלית 

 לחה בלבד.
אין להשתמש בחומרי ניקוי  . 4

קשים הגורמים לשריטות או 
במגרדת. שריטת זכוכית 

לה לגרום הדלת לו
 להתנפצותה.

טיפ לניקוי חלל המיקרוגל:  . 5
הניחו חצי לימון בקערה עם 

מ"ל מים וחממו אותה  300
 100%במיקרוגל בעצמה של 

דקות. בסיום  10במשך 
הפעולה נגבו את החלל 

  במטלית רכה ויבשה.
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  זהירות

  סכנת פציעה

קיימת סכנה לכל אחד פרט לאדם 
שהוסמך לכך, לבצע תיקון המחייב 

ירוק המכסה החיצוני המספק הגנה פ
 מפני חשיפה לגלי מיקרוגל.

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  כלים לשימוש במיקרוגל

יש לעיין בהנחיות הנוגעות לחומרים 
וכלים בהם ניתן להשתמש 
-במיקרוגל. קיימים כלים אל

מתכתיים שאסורים לשימוש 
במיקרוגל. במידה וקיים ספק תוכלו 

  לבצע את הבדיקה הבאה:
  
בטוח לשימוש מלאו כלי ה . 1

-במיקרוגל בכוס מים אחת (כ
מ"ל) והניחו אותו במיקרוגל 250

 יחד עם הכלי הנבדק.
הפעילו את התנור בעצמה  . 2

 מקסימלית למשך דקה אחת.
געו בכלי בזהירות, אם הכלי  . 3

הריק חם, אין להשתמש בו 
 במיקרוגל.

אין לחמם את הכלי מעבר  . 4
 לדקה אחת.

  כלים שניתן להשתמש בהם במיקרוגל
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  חומרים שאסורים לשימוש במיקרוגל
  

  הערות    כלי                           
  עלולים לגרום לפריצת ניצוצות. העבר את המזון לכלי בטוח                םמגשי אלומיניו

  לשימוש במיקרוגל.                                    
  ריצת ניצוצות. העבר את המזון לכלי בטוח כלי מקרטון עם                עלולים לגרום לפ

  לשימוש במיקרוגל.                                    
  כלי מתכת או בעלי           כלי מתכת מונעים מקרינת המיקרוגל להגיע למזון. כלים    

  ציפוי מתכתי                   עם ציפוי מתכתי יגרמו לניצוצות.
  עלולים לגרום לאש בחלל המיקרוגל.         שקיות נייר            

  
  את המזון בעת חשיפה לטמפרטורה הקצף יימס ויזהם           (קלקר) קצף פלסטי

  גבוהה.                                   
    עץ                               העץ מתייבש ונסדק בעת הבישול במיקרוגל.
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  התקנת המיקרוגל
  ים והאביזריםשמות החלק

  הוציאו את המיקרוגל וכל אביזריו מתוך אריזת הקרטון ומתוך חלקו הפנימי.
  המיקרוגל מסופק עם האביזרים הבאים:

  צלחת זכוכית 1
  טבעת הנעה לצלחת 1
  הוראות הפעלה 1

  
             

            A – ול גריל לוח פיקוד                                  רשת הגריל משתמשים בפע  
            B –  ציר הנעת הצלחת                          בלבד ויש להניח אותה על צלחת  
            C – .טבעת הנעת הצלחת                      הזכוכית  
           D – צלחת  
           E  - חלון הדלת הקדמית    
           F – דלת  
           G – מפסקי הבטיחות מערכת  
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  התקנת הצלחת      

  
  

  התקנה על משטח עבודה
יש להסיר את כל חומרי האריזה 

והאביזרים ולבדוק אם המיקרוגל ניזוק 
כגון מעיכות בפח או דלת שבורה. אין 

  להתקין תנור ניזוק.

  

  
  התקנה

יש לבחור משטח מאוזן המאפשר  . 1
 מרווח מספק לזרימת אוויר חופשית.

  
  
ת הצלחת כשהיא אין להתקין א . 1

 הפוכה, ואין לחסום את תנועתה.
יש להשתמש תמיד בצלחת הזכוכית  . 2

 ובטבעת ההנעה.
את המזון וכלי הבישול יש להניח תמיד  . 3

 על הצלחת במהלך השימוש.
אם צלחת הזכוכית או טבעת ההנעה  . 4

נסדקו או נשברו, יש ליצור קשר עם 
 תחנת השירות הקרובה למקום מגורך.

  

  

להסיר את סרטי יש תא המיקרוגל: 
אין להסיר ההדבקה על פני המיקרוגל.  

את כיבוי המיקה הנמצא בדופן הפנימית 
                            שתפקידה להגן על המגנטרון.

  

  

 ס"מ 85 הגובה המינימלי להתקנה הוא  ) 1(
המשטח האחורי של המיקרוגל צריך להיות צמוד לקיר. יש להשאיר מרווח  30

 ס"מ מכל אחד מצדדיו. 20על המיקרוגל, ומינימום של ס"מ ממינימום של 
  )   אין להסיר את הרגליות בתחתית המיקרוגל.3( 
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  ) חסימת פתחי האוורור של המיקרוגל עלולה לגרום נזק למוצר.4( 
) יש למקם את התנור רחוק ככל שניתן ממקלטי רדיו וטלוויזיה. פעולת המיקרוגל 5(

  ו ובטלוויזיה.עלולה לגרום להפרעות קליטה ברדי
) יש לחבר את המיקרוגל לשקע ביתי תיקני. וודאו שהמתח והתדירות תואמים את 6(

  אלה הנקובים במדבקת היצרן בגב המיקרוגל.
  

אין להתקין את המיקרוגל מעל כיריים או כל מכשיר אחר המקרין חום. אם אזהרה: 
  האחריות. המיקרוגל יותקן קרוב או מעל למקור חום ייגרם לו נזק ולבטל את

  
  

  אזהרה: משטח חם !
  
  

  הפעלת התנור

בתנור מיקרוגל זה מותקן לוח פיקוד חדשני לכוונון נתוני הבישול והתאמה מיטבית 
  לצרכיך.

 כיוון השעון . 1

", הזמזם 0.00כאשר מחברים את המיקרוגל לחשמל, הוא התצוגה תראה "
  יצלצל פעם אחת.

 בשעון. 00:00" פעם אחת, יוצג CLOCK\KITCHEN TIMERלחץ " )1
 .0-23לחץ על        או         לכוונון השעה. טווח השעות צריך להיות  )2
 " ספרות הדקות יהבהבו.CLOCK\KITCHEN TIMERלחץ " )3
 לחץ על        או          לכוונון הדקות. )4
 לסיום כיוון השעון, ":" יהבהב. "CLOCK\KITCHEN TIMERלחץ שוב על " )5

  

  בישול במיקרוגל. 2

  ."P100"פעם אחת, ובצג יהבהב  " MICROWAVE "על לחצן ) לחץ 1

מספר פעמים או לחץ על לחצנים        או        כדי   "MICROWAVE ") לחץ על לחצן 2
  "P100", "P80", "P50", "P30", "P10". בצג נקבל10%ועד  100%לבחור עוצמה מ 

  בהתאמה.
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  כדי לאשר. START/+30SEC./CONFIRM") לחץ על 3

 – 0:05לחץ על         או          כדי לקבוע את זמן הבישול (הזמן שיוצג יהיה  )4
95:00.(  

 95(זמן מקסימלי  כדי להתחיל בבישול START/+30SEC./CONFIRM") לחץ על 5
  .דקות)

  הערה: מדרגות שינוי הזמן יהיו כדלהלן:

 שניות 5דקות : קפיצות של  1-0

 שניות 10דקות : קפיצות של   1-5

  שניות 30דקות : קפיצות של  5-10

  דקה 1דקות : קפיצות של  10-30

  דקות 5דקות : קפיצות של  30-95

  טבלת עוצמת גלי מיקרוגל:

מס'  1 2 3 4 5
 לחיצות

 העצמה 100% 80% 50% 30% 10%
  

  בישול בגריל
 בצג. ""G-1פעם אחת ויופיע   GRILL/COMBIלחץ על  )1
 כדי לאשר. START/+30SEC./CONFIRMלחץ על  )2
 דקות) 95לחץ על          או          לכוון זמן בישול. (מקסימום  )3
 כדי לאשר ולהתחיל בפעולה. START/+30SEC./CONFIRMלחץ על  )4

לאחר שמחצית הזמן עברה, המיקרוגל ישמיע שני צלצולים והדבר תקין. הערה: 
הצלצול נועד לתזכר את המשתמש להפוך את המזון ולקבל תוצאות בישול טובות 

כדי  "Start\+30 Sec\Confirm"לאחר הפיכת המזון, יש לסגור את הדלת וללחוץ  ותר.י
  להמשיך לבשל בזמן שנותר.

  . בישול משולב4

  בצג. ""G-1פעם אחת ויופיע   GRILL/COMBI) לחץ על 1
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מספר פעמים או לחץ על לחצנים         או         כדי   "MICROWAVE "לחץ על לחצן ) 2
  ."C-1","C-2","C-3" or "C-4"ולב, הפסק ללחוץ כאשר יופיע בצג: מצב מש לבחור

  כדי לאשר. START/+30SEC./CONFIRM) לחץ על 3

  דקות) 95) לחץ על         או           לכיוון זמן הבישול (זמן מקסימלי 4

  כדי לאשר ולהתחיל בפעולה. START/+30SEC./CONFIRM) לחץ על 5

  הערה: הנחיות בישול משולב

  טורבו  גריל  מיקרוגל  תצוגה  מצב
1  C-1         
2  2-C          
3  3-C          
4  4-C           

  

 בישול בטורבו (עם פעולת חימום מקדים) . 5
הבישול בטורבו מאפשר לך לבשל את המזון כמו בתנור סטנדרטי. פעולת 

את המיקרוגל לטמפרטורה המתאימה לחמם  מומלץהמיקרוגל אינה מופעלת. 
  לפני הכנסת המזון.

 " יהבהב.150פעם אחת, " CONVECTIONל לחץ ע )1
או לחץ על לחצנים         או           כדי לבחור  CONVECTIONהמשך ללחוץ על  )2

 מעלות. 150-240את טמפרטורת הטורבו. ניתן לבחור טמפרטורות בטווח של 
 כדי לאשר את הטמפרטורה. START/+30SEC./CONFIRMלחץ על  )3
כדי להתחיל את החימום המקדים.  START/+30SEC./CONFIRMלחץ שוב על  )4

כאשר המיקרוגל מגיע לטמפרטורה הרצויה ישמעו שני צלצולים כדי להזכיר שיש 
 להכניס את המזון פנימה. הטמפרטורה המקדימה מוצגת ומהבהבת.

שים את המזון בתוך המיקרוגל וסגור את הדלת. לחץ         או           כדי לכוון  )5
 דקות). 95המקסימלי האפשרי הוא את זמן הבישול. (הזמן 

 כדי להתחיל בבישול. START/+30SEC./CONFIRMלחץ על  )6
 הלא ניתן לכוון את זמן הבישול עד שהמיקרוגל מגיע לטמפרטורהערה: א. 

המקדימה שנקבעה. עם קרות הדבר, חובה לפתוח את הדלת כדי להכניס את זמן 
  הבישול.

פעמים  5פסיק לחמם. הזמזם יצלצל דקות, התנור י 5אם לא הוכנס זמן תוך  ב.
  ויחזור למצב המתנה.
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 בישול בטורבו (ללא חימום מקדים) . 6
 " יהבהב.150פעם אחת, " CONVECTIONלחץ על  )1
או לחץ על לחצנים         או           כדי לבחור  CONVECTIONהמשך ללחוץ על  )2

 לות.מע 150-240את טמפרטורת הטורבו. ניתן לבחור טמפרטורות בטווח של 
 כדי לאשר את הטמפרטורה. START/+30SEC./CONFIRMלחץ על  )3
לחץ על         או           כדי לכוון את זמן הבישול (הזמן המקסימלי האפשרי  )4

 דקות). 95הוא 
 כדי להתחיל בבישול. START/+30SEC./CONFIRMלחץ על  )5

  

  . טיימר מטבח7

  .00:00יע פעם אחת ובצע יופ "  KITCHEN TIMER  ") לחץ על 1(

  דקות). 95) לחץ על        או          כדי להכניס את הזמן שנקצב. (זמן מקסימלי 2(

  כדי לאשר את הזמן. "  START/+30SEC./CONFIRM ") לחץ על 3(

  פעמים. 5) כאשר המן שנקצב יגיע, השעון יכבה והזמזם יצלצל 4(

  הנוכחית.שעות), הצג יראה את השעה  24אם שעון הזמן כוון (פורמט 

שעות, טיימר משטבח הינו קוצב  24הערה: קוצב הזמן הוא שונה משעון בפורמט 
  זמן בלבד.

  הפשרה ע"פ משקל המזון.8
פעם אחת כדי לבחור את התוכנית הזאת,         Weight/Time Defrost) לחץ על 1

d-1"    .יופיע בצג "  

-100ן. טווח המשקל הוא ) לחץ על        או          כדי לבחור את משקל המזו2
  גרם. 2000

  כדי להתחיל את ההפשרה. " START/+30SEC./CONFIRM") לחץ על 3

) כאשר חולף חצי מזמן ההפשרה, הזמזם יצלצל פעמיים כדי לתזכר להפוך את 4
  המזון, במידה ולא ננקטת שום פעולה, המיקרוגל ימשיך בהפשרה עד תום הזמן.
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  . הפשרה ע"פ זמן9

יופיע  "d-2"פעמיים כדי לבחור את התוכנית,   "Weight/Time Defrost") לחץ על 1
  בצג.

 95) לחץ על         או         כדי לבחור את זמן ההפשרה. הזמן המקסימלי הוא 2
  דקות.

  כדי להתחיל את ההפשרה. " START/+30SEC./CONFIRM"לחץ על  )3

  . תפריטים אוטומטיים10

 ,A1, A2כדי לבחור את התפריט הרצוי ובצג יתקבל:  ) במצב המתנה, לחץ על      1
A3……A10 .  

  כדי לאשר את התפריט הרצוי לך. " START/+30SEC./CONFIRM") לחץ על 2

  יוצג. "g" -) לחץ על         או         כדי לבחור את המשקל בתפריט והסימן 3

מעלות.  180התפריט לעוגה נמצא בתוכנית טורבו עם חימום מקדים של הערה: 
כדי להזכיר להכניס הרצויה הוא יפסיק לעבוד ויצלצל  הכאשר התנור יגיע לטמפרטור

כדי להתחיל  Start/+30Sec./Confirmאת העוגה פנימה, ואח"כ יש ללחוץ שוב על 
  בפעולה.

מהזמן בתוכנית עוף צלוי בגריל, המיקרוגל יצלצל פעמיים לתזכר  2\3אם חולף      
  שיש להפוך את המזון.

  פריטי בישול אוטומטיים:ת

  תצוגה  משקל  תפריט
1-A   

  פיצה
 200g  גרם 200
 300g  גרם 300
 400g  גרם 400

2-A  
  תפו"א

 1  גרם) 230( 1
 2  גרם) 460( 2
 3  גרם) 690( 3

3-A  
  בשר

 200g  גרם 150
 300g  גרם 300
 400g  גרם 450
 650g  גרם 650
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4-A  
  דגים
  

501  גרם 150 g 
 250g  גרם 250
 350g  גרם 350
 450g  גרם 450
 650g  גרם 650

5-A  
   ירקות

 200g  גרם 150
 400g  גרם 350
 600g  גרם 600

6-A  
  נוזלים

 1  )גרם 240ספל ( 1
 2  רם)ג 480ספלים ( 2
 3  גרם) 720ספלים ( 3

7-A  
  פסטה

מ"ל  450ף ס(הו גרם 50
  מים)

50g 

 800הוסף ( גרם 100
  מ"ל מים)

100g 

8- A50  גרם 50  פופקורןg 
 100g  גרם 100

9-A 475  גרם 475  עוגהg 
10-A  

  עוף צלוי
 500g  גרם 500
507  גרם 750 g 
 1000g  גרם 1000

 1200g  גרם 1200  
  

  . בישול מהיר11

כדי לבשל בעצמה של  " START/+30SEC./CONFIRM ") במצב "המתנה" לחץ על לחצן 1
שניות  30-בשניות. כל לחיצה על אותו לחצן יגדיל את הזמן  30למשך  100%

  דקות. 95נוספות. זמן הבישול המקסימלי הוא 

  START/+30SEC./CONFIRM , לחץגריל, טורבו ומשולב) במהלך בישול בגלי מיקרוגל 2
הזמן , כל לחיצה נוספת מגדילה את שניות 30לבשל בעצמה מקסימלית למשך כדי 

  שניות נוספות 30-ב

הערה: פעולה זו אינה ישימה לתוכניות: הפשרה ע"פ משקל, תפריטים אוטומטיים 
  ובישול רב שלבי.
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כדי לבחור ישירות את זמן הבישול. לאחר ) במצב המתנה לחץ על       קודם 3
כדי להתחיל בבישול. עוצמת גלי  "START/+30SEC./CONFIRM"שנבחר הזמן, לחץ על 

  .100%המיקרוגל הוא 

  ל רב שלביו.  ביש12

שני שלבי בישול אפשריים מקסימום, כאשר אם הפשרה היא אחת מהם, היא תמיד 
  הראשונה.אוטומטית תהיה 

  וד בבישול רב שלבי.בישול אוטומטי וחימום מקדים לא יכולים לעב ותיכנתהערה: 
  

המזון דקות ולאחר מכן לבשל את  5אם ברצונכם להפשיר מזון למשך לדוגמא: 
  דקות, יש לפעול ע"פ השלבים הבאים: 7גלי מיקרוגל ולזמן של  80%בעצמה של 

 "d-2"ובצג יופיע  פעמיים  Weight \ Time Defrostלחץ  )1
 דקות. 5כדי לבחור זמן הפשרה של           או          לחץ )2
 100Pפעם אחת, ובצג יופיע  Microwaveלחץ  )3
  80%-פעם נוספת כדי להגיע ל Microwaveלחץ  )4
 80Pכדי לאשר ובצג יופיע  Start\+30Sec\Confirm  לחץ על  )5
 דקות. 7:00כדי לכוון זמן בישול של            או        לחץ  )6
כדי להתחיל בפעולה. הזמזם יצלצל פעם אחת  Start\+30sec\Confirmלחץ על  )7

לבים שבתחילת פעולת ההפשרה, ויצלצל שוב בכניסה לשלב השני. בסיום שני ה
 צולים.צל 5ישמעו 

  . נעילת ילדים13

שניות, יושמע "ביפ" ארוך  3למשך  " "STOP/CLEARבמצב המתנה, לחץ עלנעילה: 
  .0:00או שעון הזמן יופיע  ה יואר.סמן הנעיל המאשר כי הנעילה הופעלה.

שניות, יושמע "ביפ"  3למשך  "STOP/CLEAR"במצב נעילה, לחץ על ביטול נעילה: 
  ארוך המאשר כי הנעילה שוחררה.

  . בירור מצב14

  ,MICROWAVE" לחץ על גריל או משולב מיקרוגל,  :בישול תהליך) ב1
CONVECTION, GRILL\COMBI  שניות 3ועוצמת הבישול תופיע בצג למשך  

כדי להציג את השעה הנוכחית.  Clock\Kitchen Timer""בישול, לחץ על  במהלך) 2.
  שניות. 3השעון יוצג למשך 
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  תכונות מיוחדות
כדי להמשיך בבישול אם  "START/+30 SEC./CONFIRM"חייבים ללחוץ על  ) 1(

 פותחים את הדלת במהלך בישול.
" מרגע START/+30 SEC./CONFIRM"דקות על לחצן  5אם לא לוחצים תוך  ) 2(

 קביעת תוכנית בישול, היא תתבטל ושעון הזמן יוצג.
עם אחת אם הלחצן פעיל בתוכנית המבוקשת ולא מצלצל אם הזמזם מצלצל פ ) 3(

 הלחצן לא פעיל.
  כאשר פעולת בישול מסתיימת. צלצולים 5יושמעו  ) 4(
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