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  הוראות בטיחות חשובות
קראו בעיון רב ושמרו את החוברת במקום בטוח : הוראות בטיחות חשובות

  .לעיון בעתיד
אין להתקין אותו . על מדף או בגומחה , )דלפק( מיועד לשימוש על השיש התנור .1

יש להציבו כך שהגובה של החלק . מתחת לדלפק או מתחת למכשירי חשמל אחרים
  מ לפחות מהרצפה" ס85התחתון שלו יהיה בגובה של 

 .מ מעליו" ס15יש להשאיר מרחק לאוורור בגובה של  .2
  ים דומים כגון המכשיר מיועד לשימוש ביתי  או לצרכ .3

  'משרדים וכד, בחנויןת,  במטבחון במקומות עבודה-
  .'מוטלים וכד,  בבתי הארחה-
תעשייתיים , אין להשתמש בו לצרכים מסחריים. 'בבתי הארחה וכד, בצימרים -

 .'וכד
בישול , התנור מיועד להכנת מזון ביתי בלבד ויש להשתמש בו לצורך חימום .4

צרכי מעבדה או חימום , מתאים לצרכים מסחרייםהוא לא . והפשרת מזון ומשקאות
 .מכשירים רפואיים כגון שקיות חימום

נפשיות , עם מגבלות פיזיות) כולל ילדים(המכשיר לא מתאים לשימושם של אנשים  .5
אלא אם הם נתונים לפיקוח או הודרכו , או מנטליות או החסרים את הנסיון והידע

 .יחותםי אדם האחראי לבט"באשר לשימוש במכשיר ע
 .לשחק בתנורפקחו עין על הילדים ומנעו מהם  .6
אפשרו לילדים להשתמש בתנור ללא פיקוח רק אם קבלו הדרכה מתאימה כך  .7

שהילד יוכל להשתמש בתנור בבטיחות והוא מודע לסיכונים הכרוכים בשימוש לא 
 .מתאים

וצע עד אחרי השלמת התיקון שיב, אל תשתמשו בתנור אם אינו פועל כראוי או ניזוק .8
 . SHARPי טכנאי שירות מוסמך מטעם "ע

 יבצע טיפול או תיקון SHARPלמעט טכנאי מוסמך מטעם , קיימת סכנה אם מישהו .9
כלשהו ובמיוחד כאלה המצריכים הסרה של אחת הדפנות המונעות חשיפה 

 .לאנרגית המיקרוגל
י מחלקת "מאושר ע, במקרה של נזק לכבל הזינה יש להחליפו בכבל מותאם .10

ההחלפה תבוצע רק בידי טכנאי שירות מוסמך מטעם . SHARP של השירות
SHARP  

השתמשו בכלים עם , כשמרתיחים נוזלים בתנור. אל תכניסו מכלים אטומים לתנור .11
 .פתח רחב

 שניות אחרי השלמתה בישול 20-המתינו כ. אין לחמם או לבשל ביצים עם קליפה .12
ת הנוזל לפני ותוך כדי ערבבו א .כדי להמנע מגלישה מאוחרת של הנוזל הרותח

היזהרו כשאתם מטפלים בכלי הבישול או מכניסים כף או כל כלי אחר . הבישול
 .לכלי
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יש . יש לודא שהכלים שאתם מכניסים למיקרוגל מתאימים לבישול במיקרוגל .13

 .להשתמש רק בכלים המתאימים לבישול במיקרוגל
 .אין להכניס כלי מתכת לחימום מזון ומשקאות .14
אין לחמם  .ה מלאים עם פקק מתברג או פטמה נחשבים לכלים אטומיםבקבוקי הנק .15

 .הכלי עלול להתפוצץ. משקאות ונוזלים בכלי אטום
בזמן שהמזון מתחמם בכלים חד פעמיים או עשויים , הסתכלו לתור התנור מדי פעם .16

 .כדי לזהות סימני עשן או אש, נייר או חומרים דליקים אחרים, מפלסטיק
כבו את התנור , לת סגורהדהשאירו את ה, צת או שנראה עשןאם הכלי בתנור ני .17

ונתקו את כבל הזינה או נתקו את זרם החשמל לתנור בעזרת הנתיך או מפסק 
 .הפחת

יש לנקות את חלל התנור בסיום הבישול ולסלק את שאריות המזון על מנת למנוע  .18
 .דליקה

 את חיי השרות של אי שמירה על תחזוקה וניקוי בהתאם למפורט לעיל יכולים לקצר .19
 .המוצר

 .אין לנקות את התנור עם קיטור או לחץ אוויר .20
. מנע מכוויות כשאתם מוציאים את כלי הבישול מהתנור השתמשו בכפפותיכדי לה .21

  .חום עלול לעבור מהמזון לכלי ולגרום לכוויות
  

  הוראות זהירות נוספות
  :להקטנת התלקחות אש בתנור .1

 .אל תבשלו את המזון יותר מדי  .א
 .רו את כל חלקי המתכת כגון סוגרים מהשקיות לפני הכנסתן לתנורהסי  .ב
לא ניתן . אל תחממו בתנור שמן או שומן ואל תשתמשו בו לטיגון עמוק  .ג

 .לשלוט בחום השמן
המיקרוגל שלכם מסוגל לחמם את המזון או המשקאות במהירות ולכן חשוב  .2

ג וכמות שתבחרו את משך הבישול המתאים ורמת החום המתאימה בהתאם לסו
, אם אינכם בטוחים באשר למשך הבישול או רמת החום הנדרשים. המזון בתנור

 .התחיל בחום נמוך ומשך בישול קצר עד שהמזון יתבשל כראוי ובאחידות
  :בנוסף
בקבוקי הנקה מלאים עם פקק מתברג או . אל תכניסו מכלים אטומים לתנור  .א

 .פטמה נחשבים לכלים אטומים
 .רוכים מדיאל תשתמשו במשכי זמן א  .ב
 .השתמשו בכלים עם פתח רחב, כשמרתיחים נוזלים בתנור  .ג
 שניות אחרי השלמתה בישול כדי להמנע מגלישה מאוחרת של 20-המתינו כ  .ד

 .הנוזל הרותח
היזהרו כשאתם מטפלים בכלי הבישול . ערבבו את הנוזל לפני ותוך כדי הבישול  .ה

 .או מכניסים כף או כל כלי אחר לכלי
 ..ור כשחפץ כל שהוא תקוע בין הדלת לתנוראין להפעיל את התנ .3
מתלהטים ) הצלחת המסתובבת ותומכי המדפים, כגון דלת התנור(חלקים נגישים  .4

  .כדי למנוע כוויות ושלפוחיות הרחיקו את הילדים מקרבת התנור .בזמן השימוש
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חלקי לבוש משוחררים או פריטים דומים במנעל , )בעיקר חפתי מתכת(, אל תחבטו .5

 .ת של הדלת כשאתם מוציאים מזון מהתנורהבטיחו
 . תבטלו את מנעלי הבטיחות של הדלתואלאל תטפלו  .6
 .כדי למנוע כוויות השתמשו בכפפות מגן מתאימות .7
 או לטכנאי שירות השרות של ראלקו' למחהתקשרו , נשרפהאם הנורה הפנימית  .8

 .מהמוסמך מטע
 .ים והפנים כתוצאה ממגע עם האדיםיידבזהרו מכוויות יה .9

הזמינו טכנאי להחליף , אם הוא בלוי או לא תקין. יש לבדוק את כבל הזינה מדי פעם .10
 .אותו

 .למניעת שבר של צלחת הזכוכית .11
  .נקו את הצלחת המסתובבת רק לאחר שהיא התקררה  .א
 .אין להניח כלי חם על הצלחת המסתובבת כשהיא קרה  .ב
יח חפצים אין להנ.אין להניח כלי קר על הצלחת המסתובבת כשהיא חמה מאוד  .ג

 .כלשהם על תקרת התנור
 .כיון שהתנור מתחמם מאוד בזמן העבודה, אל תניחו חפצים על המשטח העליון .12
 .אל תאחסנו מזון או חפצים בתנור .13
 .וודאו שהכלים לא נוגעים בדפנות הפנימיות של התנור .14

  
  

  שמירה על איכות הסביבה

צר לא יטופל כאשפה משמעו שהמו) איור מימין( על המוצר או על האריזה הסימול 
במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים . ביתית רגילה

הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות . החשמליים והאלקטרוניים
אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים . הסביבה

מחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה לפרטים נוספים בנושא ה. בסביבתכם
  רכשתם את המוצר
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  הערות מיוחדות
  אל תעשו  עשו  

, פירות, ביצים
, זרעים, אגוזים
, ירקות

  נקניקיות

 את החלמונים יש לנקב 
והחלבונים לפני הבישול כדי 

 ".התפוצצות"למנוע 
  נקבו את הקליפה של

, קישואים, תפוחים, א"תפו
ר לאדים /נקניקיות כדי לאפ

  .להפלט

 כך . תבשלו ביצים בקליפה
שעלולה " התפוצצות"תמנעו 

.לגרום נזק לתנור או לפציעה
 תחממו שנית בצים שלמות. 
  אגוזים או זרעים תייבשו

  .בקליפה

השתמשו בשקיות פופקורן    פופקורן
 .המיועדות להכנה במיקרוגל

  הקשיבו לפיצפוצי הגרעינים
  . שניות1-2עד שהם יאט ל

 הפופקורן בשקית תכניסו את 
 .נייר רגילה או בכלי זכוכית

  תחרגו מהזמן הרשום על
  .השקית

העבירו כמות קטנה לכלי    מזון תינוקות
קטן וחממו בזהירות תוך 

בדקו את . ערבוב תכופות
 .כדי להמנע מכוויות' הטמפ

  הסירו את המכסה המתברג
או הפטמה לפני חימום 

אחרי החימום נערו . הבקבוק
  .מתאימה' מפוודאו ט. היטב

  תחממו בקבוקים חד
 .פעמיים

  תחממו את המזון יתר על
חממו רק עד שיהיה . המידה

 .חם
  תחממו בקבוקים כשהפטמה

 .מורכבת
  תחממו את המזון בכלי

  .המקורי
מזון עם מילוי יש לחתוך    כללי

אחרי החימום כדי לשחרר 
 .את האדים ולמנוע כוויות

  השתמשו בכלי עמוק
 או כשאתם מבשלים נוזלים

  .כדי למנוע גלישה, דיסה

  תחממו או תרתיחו בכלי
זכוכית סגור או כלים 

 .אטומים
 תטגנו תגון עמוק. 
 תחממו או תיבשו עץ ,

 או בגדים נייר, תבלינים
 .רטובים או פרחים

  תפעילו את התנור כשאין בו
לדוגמה חומר סופג (דבר 

למעט , )כגון מזון או מים
בהפעלה הראשונה או לצורך 

י החימום בהתאם ניקוי גופ
להוראות בחוברת הוראות 

  .ההפעלה
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  אל תעשו  עשו  

נוזלים 
  )משקאות(

  לבישול או הרתחה עיינו
בהוראות הבטיחות בעמודים 

כדי למנוע , הקודמים
התפרצות או גלישה 

  .מאוחרת

 תחממו מעבר לזמן הנקוב .
מקור ! שגיאה"עיינו בסעיף 

  "..ההפניה לא נמצא

קופסאות 
  שימורים

  הוציאו את המזון מקופסת
  .השימורים

  תחממו את המזון בקופסה
  .המקורית

לחמניות 
, לנקניקיות

  פודינג, עוגות

  מזונות אלה מכילים כמות
 .או שומן/ גדולה של סוכר ו

 בשלו משך הזמן הנקוב.  

  אל תחרגו מזן הבישול כיון
  .שהמזון עלול להדלק

שו במדף בישול השתמ   בשר
מותאם למיקרוגל כדי לאגור 

  .את המיצים

  תניחו את המזון ישירות על
הצלחת המסתובבת לצורך 

  .הבישול
לפני השימוש וודאו שהכלים    מתאימיםכלים

 .מותאמים לבישול במיקרוגל
 בכלי מתכת ותשתמש 

המתכת מחזירה . במיקרוגל
את אנרגית המיקרו ועלולים 

  לגרום לניצוצות חשמליים
השתמשו בו כדי להגן על    כסףנייר 

 .המזון מפני בישול יתר
 המעיטו . הזהרו מניצוצות

בנייר וודאו שלא יגע 
  .בדפנות

 תשתמשו בעודף נייר. 
  תכסו את המזון בקרבת

הניצוצות עלולים . הדפנות
  .לגרום נזק לתא

התקינו מבודד מתאים כגון    השחמה
צלחת עמידה בחום 

ומותאמת למיקרוגל בין 
 המסתובבת למזון הצלחת
  .המושחם

  תחרגו מזמן החימום
. י היצרן"המקדים המומלץ ע

חימום יתר עלול לגרום 
להתנפצות הצלת 

או נזק / המסתובבת ו
 .לרכיבים פנימיים של התנור
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  הוראות התקנה
ואת ) אל תסירו את כיסוי מחולל הגלים(הסירו את כל חומרי האריזה מתא התנור  .1

לדוגמה דלת , וודאו שהתנור לא ניזוק. אם ישנה, ת הדלתהתווית המודבקת על חזי
במקרה של . נזק לאטם הדלת סביב הדלת או שקעים בתא או בדלת, לא מאוזנת

 ותיקון SHARPי מרכז השירות של "נזק אל תפעילו את התנור עד אחרי הבדיקה ע
  .הנזקים

 :אביזרים נילווים .2
הפעלה אות הור  )3, תמך הצלחת המסתובבת  )2, צלחת מסתובבת )1

 .תכוניםוחוברת מ
אין להתקין אותו . התנור מותאם לשימוש כשהוא מותקן על משטח או בתוך גומחה .3

יש . בקרבת תנור בישול רגיל, לדוגמה, במקום בו יהיה חשוף לחום רב או קיטור
 .להתקין את התנור כך שפתחי האיוורור לא יחסמו

 הצדדים ומאחורי התנור כדי מ משני" ס10, מ מעל" ס15השאירו מרווח של לפחות  .4
הפנימיות של הגומחה ' כשמתקינים בגומחה המידות המינ. לאפשר איוורור נאות

  ).ע(מ " מX 460) ג(מ " מX 465) ר(מ " מ720יהיו 
שקע החשמל חייב להשאר נגיש כך שבמקרה חירום ניתן יהיה לנתק את : אזהרה

 .התנור במהירות מהחשמל
ראים לכל נזק למכשיר או לפציעה אישית כתוצאה מאי היצרן והמשווקים לא יהיו אח .5

  .מילוי הוראות ההתקנה החשמלית בצורה בטוחה
 .230-240V 50Hzמתח זרם החליפין יהיה חד פזי 

 .יש לחבר את המכשיר להארקה .6
אם משתמשים בגנרטור אל תפעילו את . חברו את המכשיר לשקע רגיל תקני .7

 .המכשיר במתח ישר
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  חלקי התנור

  
  

  רתנו
 לחצן פתיחת הדלת .1
 נורת התנור .2
 צירי הדלת .3
 מנעלי הבטיחות של הדלת .4
 ף בדלת שקוחלון .5
 אטם הדלת ומשטח אטימה .6
 ציר .7
  )אין להסיר (המגנטרוןכיסוי  .8

 לוח הפעלה .9
 תצוגת לדים .10
 פתחי אוורור .11
 כבל הזינה .12
 צלחת מסתובבת .13
 טבעת גלגלים .14
 תא התנור .15
 גוף חיצוני .16

.  
  

  )לוח מגע(שימוש בלוח ההפעלה 
. י לחיצה על הלחצנים המסודרים על משטח לוח ההפעלה"פעולות התנור מבוקרות ע

.  כדי לאשר את הלחיצה"ביפ"חיווי קולי בכל פעם שלוחצים על אחד הלחצנים ישמע 
 4 שניות בסיום מחזור הבישול או 2-משך כב "ביפ"ישמיע חיווי קולי התנור , בנוסף

  .זוןבמקרה שצריך להפוך או לסדר את המפעמים 
  

  תצוגת לוח ההפעלה
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  מיקום הפקדים בלוח ההפעלה
  
  לחצני אינוורטר חכם  .1

  בשרהפשרת 
  ת בשרכד לבחור בתפריט הפשרלחצו 

  דגים/עופותהפשרת 
ת כד לבחור בתפריט הפשרלחצו 

   דגים/עופות  
  לחצני בישול חישן חכם  .2

  כדי לבחור תפריטי בישול חישן חכםלחצו   
  נוחותלחצני   .3

  כדי לבחור בלחצני נוחותלחצו   
  )0-1(לחצני ספרות   .4

את , כדי להזין את משך התכניתלחצו   
  השעה הנוכחית ואת משקל המזון  

  טיימר/שעוןלחצן   .5
  טיימר/כדי לבחור שעוןלחצו   

  הספק/לחצן עוצמה  .6
אם . כדי לבחור את עוצמת המיקרוגללחצו 

 תיבחר HIGHעוצמה , לא לוחצים
  .אוטומטית

לחצו על לחצן זה , האוטומטייםבתפריטים 
  .כדי לשנות את העוצמה

  אפס/לחצן עצור  .7
 .לחצו כדי למחוק הזנה שגויה בזמן התכנות

. ה מפסיקה את פעולת התנורחיצה ראשונל
 .נוספת מבטלת את התכנות כולולחיצה 

   שניות30 +לחצן התחל   .8
כדי להתחיל לחצו  ,התקנת התכניתבסיום 
  . בתכנית

לחיצה מוסיפה עוד כל . HIGH שניות בעוצמה 30די לבשל במשך פעם אחת כלחצו 
  . שניות לתכנית30
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  הפעלה ידנית
  בישול מיקרוגל

  פ זמן"בישול מיקרוגל ע
  , מאפיין בישול ידני

הזינו תחילה את משך הבישול ואחר כך 
  .את העוצמה

ניתן לכוון .  רמות עוצמה11קיימות 
  .' שנ59-ו'  דק99לבישות של עד 

 לכם לבחור את בקרת הבישול תאפשר
  .קצב הבישול במיקרוגל

. משיך לפעולי המאוורראחרי הבישול 
וצג כשתפתחו את תת COOLING המילה

 אפס/ עצורהדלת או תלחצו על לחצן 
  . פועלשהמאווררבזמן 

  דוגמה  עוצמה  תצוגה
1200W100% 
1100W90%  
1000W80%  

, בשר נא  גבוה
אורז , ירקות

  או פסטה
900W 70%  
800W 60%  

גבוה 
  ינוניב

700W 50%  
500W 40%  

 בינונית

מזון עדין 
  כגון בצים

400W 30%  
220W 20%  

בינוני 
  נמוך

, הפשרה
המסת 
  חמאה

100W 10%  נמוך  
0W 0%    

 שמירת חום

  
  .1200Wהתנור יופעל אוטומטית בעוצמה של , אם לא נבחרה רמת העוצמה

  .1200Wבעוצמה של  שניות 20- דקות ו2ברצונכם לבשל במשך : לדוגמה
  תצוגה  לחצן  תהליך  שלב

הזינו את משך   1
     .הבישול הרצוי

לחצו על לחצן   2
  .' שנ30+התחל 

  
  

  .התחילמהספירה לאחור          
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הספק עד / על בורר העוצמהלחיצות חוזרותכדי להפחית את עוצמת הבישול לחצו 

  .שההספק הרצוי יוצג
  .700Wבעוצמה של '  דק10משך ב פילה דג ברצונכם לבשל: לדוגמה
  תצוגה  לחצן  תהליך  שלב

בחרו את   1
עוצמת 

הבישול 
בלחיצות 

חוזרות על 
בורר העוצמה 

בהתאם 
לצורך 

לעוצמה של (
700W 6 לחצו 
  )פעמים

 
X 6  

 

לחצו על לחצן   2
 30+התחל 

    /'שנ

  

הזינו את   3
 משך הבישול

  
לחצו על לחצן   4

 30+התחל 
   .'שנ

  
  .מתחילההספירה לאחור          

היא תופעל . הספירה לאחור תיעצר אוטומטית, אם פתחתם את הדלת במהלך הבישול
  .'שנ+ 30 + שוב אחרי סגירת הדלת ולחיצה על לחצן התחל
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  ם שלבי2-בבישול 
  תצוגה  לחצן  תהליך שלב

בחרו בעוצמה   1
לחיצה בהרצויה 

על לחצן בורר 
. העוצמה

לעוצמה של (
700W 6 לחצו 
  )פעמים

  
X 6 

לחצו על לחצן   2
 .' שנ30+התחל 

 

 
הזינו את משך   3

  הבישול
 

בחרו בעוצמה   4
לחיצה בהרצויה 

על לחצן בורר 
. העוצמה

לעוצמה של (
1200W לחצו 

  )פעם אחת

  
X 1  

  

לחצו על לחצן   5
 .' שנ30+התחל 

 

 
הזינו את משך   6

הבישול של שלב 
   'ב
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 ..המשך

לחצו על לחצן   7
 .' שנ30+התחל 

   
  .הטיימר יתחיל בספירה לאחור

  
זמן השלב השני יוצג והספירה לאחור 

 .תתחיל
  

   שניות30+ התחל 
 שניות בעוצמה מירבית 30לחיצה על ל חצן זה מבשלת את המזון במשך , לנוחותכם

1200W.  
  תצוגה  לחצן  תהליך שלב

לחצו על לחצן   1
  .' שנ30+התחל 

יתבצע הבישול 
 שניות 30במשך 

מיד עם סגירת 
  .הדלת

ניתן להפסיקו 
לפני כו בלחיצה 

על לחצן 
  .אפס/עצור

 

  

  
הטיימר יתחיל את הספירה 

 .לאחור

  . שניות עד שמשך הבישול הרצוי יוצג30+ על לחצן התחל לחיצות חוזרותלחצו 
  . שנות30-כל לחיצה על לחצן זה מאריכה את הבישול ב
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   התכניתהוספת זמן בזמן
  . שניות30+ ניתן להאריך את משך הבישול עם לחצן התחל , בתכנית ידנית

 דקות 5 דקות בישול לתכנית שהאורך המקורי שלה הוא 2הוסיף עוד ברצונכם ל: דוגמהל
  ). לסיום התכנית המקורית30-נשארו עוד דקה ו (700Wבעוצמה 

  תצוגה  לחצן  תהליך  שלב
בחרו את   1

עוצמת הבישול 
 בלחיצות

חוזרות על בורר 
העוצמה 

בהתאם לצורך 
לעוצמה של (

700W 6 לחצו 
  )פעמים

  
X 6  

 
לחצו על לחצן   2

 /' שנ30+התחל 
  

 
הזינו את משך   3

      הרצויהבישול
לחצו על לחצן   4

 30+התחל 
   .'שנ

  
  .הספירה לאחור תתחיל

  
  

 פעמים 4לחצו   5
על לחצן התחל 

 שניות כדי 30+ 
 . דקות2להוסיף 

  
X 4 
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  אודות תפריטים אוטומטיים
נגבו את הלחות מכלי הבישול ומחלל התנור עם מגבת נייר יבשה לפני בישול של  .1

  .תפריטים אוטומטיים
 דקות לפני המעבר לתפריטי חיישן 2-המתינו כ, לאחר חיבור התנור לשקע החשמל .2

 ).תפריטים אוטומטיים(חכמים 
ול יתבצע בלי להציג את  משך הזמן ייתכן שהביש, כשמבשלים כמויות קטנות .3

 .שנותר ולא יידרשו שום פעולות נוספות בזמן הבישול
 .יש לשים לב להוראות הכלולות בחוברת המתכונים על מנת להשיג תוצאות מעולות .4
 .יש לבשל ידנית, מזון שמשקלו גדול או קטן מזה שמופיע בחוברת המתכונים .5
טריות , איכות, צורה, ראשונית' טמפ(ן תוצאות הבישול הסופיות תלויות במצב המזו .6

 .יש להמשיך לבשל, במידת הצורך. יש לבדוק את המזון בסיום הבישו). 'וכד
ייתכן והמילה . המאוורר ממשיך לפעול על מנת לקרר את התנור, בסיום הבישול .7

COOLONG) אפס /תוצג כשתפתחו את הדלת או כשתלחצו על לחצן עצור) קירור
  .בזמן שהמאוורר פועל

  

  חישן חכםעם לחצני בישול 
  

  
  

בישול עם לחצני חישן חכם מחשב אוטומטית את העוצמה ואת משך הבישול 
 החכם לחצן החישן על לחיצות חוזרותלחצו , לבחירת תפריט.  קבוצות4יש . המתאימים

עקבו אחר ההנחיות במדריך הבישול בחוברת . המתאים עד שהתפריט הרצוי יוצג
  .המתכונים

  
  .א עם לחצן החישן חכם" תפו2רצונכם לבשל ב: לדוגמה
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  תצוגה  לחצן  תהליך  שלב

לחצו פעם   1
אחת על לחצן 

POTATO    
X 1  

 
לחצו על לחצן   2

 30+התחל 
  .'שנ

כשהחישן 
מזהה אדים 
משך הזמן 
שנותר יוצג 

 4למשל (
 36-דקות ו
  )שניות

  

 
הספירה לאחור של משך התכנית 

 4באמצע התכנית יישמעו . תתחיל
  .והתכנית תעצור" ביפים"

- וTURN OVER POTATOההודעות 
PRESS STARTיתחלפו בתצוגה .  

  
פתחו את   3

הפכו . הדלת
את תפוח 

האדמה וסגרו 
  .את הדלת

- וTURN OVER POTATOההודעה  
PRESS STARTתוצג .  

  

לחצו על לחצן   4
 30+התחל 

     .'שנ
בסיומה . הספירה לאחור תתחיל

  ".ביפ"יישמע 
 FINISH REMOVE FOOD ההודעה

  .תוצג
  

  

  תפריט נוחות חכם
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  . ששמורים בזיכרוןפופולארייםלחצני הנוחות מאפשרים לכם להשתמש במתכונים 

  . גרם שוקולד250ברצונכם להמיס : דוגמה
  .ג סטייק" ק0.5ברצונכם להפשיר : לדוגמה
  תצוגה  לחצן  תהליך שלב

לחצו על לחצן   1
SOFTEN/MELT  

  
X 1 

צו על לחצן לח  2
 .' שנ30+התחל 

 

הזינו את   3
 עם המשקל

  לחצני הספרות
  

לחצו על לחצן   4
 .' שנ30+התחל 

 
  

. הטיימר מתחיל את הספירה לאחור
 צפצופים והתנור 4בתום הזמן ישמעו 

  .רויעצ
 STIR CHOC PRESSההודעות  

STARTיתחלפו ביניהן . 
פתחו את   5

ערבבו . הדלת
 את השוקולד

 . את הדלתוסגרו

 STIR CHOC PRESSההודעה   
STARTתוצג קבוע   

לחצו על לחצן   6
 .' שנ30+התחל 

 
  

בסיומה . הספירה לאחור תתחיל
  ".ביפ"יישמע 

 FINISH REMOVE FOODההודעה 
  .תוצג
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  תפריט הפשרה חכם

  
 . תבחר אוטומטית את עוצמת המיקרוגל ואת משך ההפשרהDEFROST-בחירה ב
  .ג עוף שלם" ק1.5נכם להפשיר ברצו: לדוגמה
  תצוגה  לחצן  תהליך שלב

לחיצות לחצו   1
על לחצן  חוזרות

PULTRY/FISH 
עד שהתפריט 

עוף (הרצוי יוצג 
פעם : שלם
  )אחת

  
X 1 

לחצו על לחצן   2
 .' שנ30+התחל 

 

הזינו את   3
 עם המשקל

  לחצני הספרות
  

לחצו על לחצן   4
 .' שנ30+התחל 

 
  

 יל את הספירה לאחורהטיימר מתח
 ישמעו ההפשרהבתום . של ההפשרה

  .רו צפצופים והתנור יעצ4
 /TURN OVER CHICKENההודעות  

PRESS STARTיתחלפו ביניהן . 
פתחו את   5

ערבבו . הדלת
 את השוקולד

וסגרו את 
  .הדלת

 TURN OVER CHICKENההודעה   
PRESS START תוצג קבוע  
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לחצו על לחצן   6

 .' שנ30+התחל 
 

  
בסיומה . הספירה לאחור תתחיל

  ".ביפ"יישמע 
 FINISH REMOVE FOODההודעה 

  .תוצג
  
  

  כיוון הטיימר
  : הטיימר משמש לבישול לפי זמן לדוגמה
  .כיוון משך ההרתחה של ביצים טריות
אם .  שניות559- דקות ו99ניתן לכוון זמן עד . תזמן שמך העמידה בסיום הבישול

  .אפס/פשוט לחצו על לחצן עצור,  בזמן הספירה לאחורברצונכם לבטל את הטיימר
  

  תצוגה  לחצן  תהליך  שלב
לחצו פעמיים על   1

CLOCK/SET 
TIMER.  

 
 

לחצו על לחצן   2
  .' שנ30+התחל 

 

 
הזינו את הזמן   3

   .הרצוי
לחצו על לחצן   4

  .' שנ30+התחל 
 

  
בסיום . הטיימר יתחיל בספירה לאחור

 ."ביפ" הספירה התנור ישמיע
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  Favouriteמועדפים 
/  כיווני המיקרוגל ומשכי זמן הבישול3כרון את יפונקצית המועדפים תאפשר לכם בז

  .חימום חוזר השימושיים ביותר
  .Favourite 2-דוגמה אחסנו את התהליך הבא ב

  .880W שניות בעוצמה 20- דקות ו3בשלו מזון משך   
  תצוגה  לחצן  תהליך שלב

על לחצו פעמיים   1
  .Favouriteלחצן 

  
X 2 

 
אם לא . כדי להפעיל את התוכנית'  שנ30 + אם התהליך בוצע לחצו על לחצן התחל

 .ניתן לכוון רק שלב אחד או שניים. המשיכו בכיוון התהליך
  תצוגה  לחצן  תהליך שלב

בחרו את   2
העוצמה הרצויה 

 לחצן עם
POWER LEVEL. 

 
X 3 

לחצו על לחצן   3
  .' שנ30+התחל 

 

הזינו את משך   4
    הבישול הרצוי
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לחצו על לחצן   5
  .' שנ30+התחל 

 

לאחסון הכיוונים   6
 Favourite 2-ב

ולהשתמש בהם 
לחצו על לחצן 

. ' שנ30+התחל 
להוספת שלב 
נוסף חזרו על 

  .2-5השלבים 
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  Child Lockנעילת לחצנים 
הדבר עלול לקצר את משך , תאאם התנור מופעל בטעות כשהוא ריק או נוזלים ב

שתוכלו " נעילת לחצנים"כדי למנוע טעויות כאלה התנור מצוייד ב. השימוש בתנור
  .להפעיל כשהתנור כבוי

  :להפעלת הנעילה* 
  תצוגה  לחצן  תהליך שלב

 3במשך לחצו   1
חצן ל על שניות

0  
 

לחצו על לחצן   2
 30+התחל 

      .'שנ
 .חלונית יוצג השעוןב

  .LOCKם בתצוגה יראה החיווי , ן כלשהובכל לחיצה על לחצ, הפעלה נעולכעת לוח ה
  :לביטול הנעילה* 

  תצוגה  לחצן  תהליך שלב
 3במשך לחצו   3

 על לחצן שניות
     אפס/ עצור

התנור מוכן . בחלונית יוצג השעון
 .שלשימו

  

  ניקוי ותחזוקה
תוחה כדי להשבית נתקו את כבל הזינה מהחשמל לפני הניקוי או השאירו את הדלת פ

  .את התנור
  .לפני הניקוי וודאו שהתנור קר

  
  דפנות חיצוניות

  מטלית רכה טבולה בתמיסת דטרגנט עדיןעםנגבו את המבנה החיצוני של התנור . 
  

  דלת
 נקו בקביעות את שני צדי הדלת ואת אטמי הדלת ומשטחי האיטום , להסרת לכלוך

 .במטלית רכה ולחה
 שים או כלי מתכת חדים כדי לנקות את שמשת הדלת אל תשתמשו בחומרי ניקוי ק

כיון שהם עלולים לשרוט את המשטח העליון ואלה עלולים לגרום להתנפצות 
  .הזכוכית

  
 לוח ההפעלה

 אין לשרוט אותו. יש לנקות אותו עם מים בלבד. 
 הקפידו לנגב ולייבש את לוח ההפעלה כשהדלת פתוחה.  
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  פנים התנור

 ר אחרי כל שימושחשוב לנקות את פנים התנו. 
 מים חמים וספוג , כגון סבון כלים, לניקוי פני התנור השתמשו בתמיסת דטרגנט עדין

 .רך
 שמן או , אם מאפשרים לשומן. מזון ונתזים עלולים להצטבר על הדפנות או התקרה

דלק בזמן ילפלוט עשן או לה, מזון להצטבר בתוך התנור הם עלולים להתלהט
 .השימוש הבא בתנור

 עשוי לפלוט אדים בזמן הבישול ולגרום להתעבות בתוך התנור ועל הדלתהמזון  .
 .. התנורחללחשוב לנגב את 

 הדבר עלול . אל תאפשרו לשומן או לכלוך להצטבר על אטם הדלת או סביב הדלת
פ הוראות הניקוי "פעלו ע(למנוע סגירה מלאה של הדלת ולדליפת קרינה 

 ).המתאימות
 ר עלולה לגרום לשחיקה של המשטחים החיצוניים אי שמירת הניקיון של התנו

 .מכשירולקצר את חיי השרות של ה
  

  :הערות
 כריות מתכת או חומרים קשים כיון שאלה עלולים , אין להשתמש בתרסיס ניקוי

 .לשרוט את משטחי התנור
 אין להשתמש במכשיר ניקוי בקיטור. 
 תחתיתו זליגת אל תאפשרו למי סבון לחדור דרך החרירים בדפנות התנור או ב

 .עודפי מים דרך החרירים עלולה לגרום נזק לרכיבים התנור
 זו תופעה רגילה . 'סביב הגריל וכד, יתכן שהצבע ידהה מעט סביב קרקעית התנור

 .ולא תשפיע על פעולת התנור
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  בדיקות לפני הפניה לשירות
  :לפני הפניה שלירות בדקו

 ______לא ______ כן                 ?האם התצוגה מוארת .1
 ______לא ______ כן         ?כשפותחים את הדלת האם הנורה נדלקת .2
לחצו על . הציבו אותה בתנור וסגרו היטב את הדלת, ל מים" מ250-מלאו כוס ב .3

 .' שנ30 + לחצן התחל
 ______לא ______ כן               ?האם הנורה נדלקת  .א
 ______לא ______ כן               ?פועלהמאוורר האם   .ב
  ______לא ______ כן             ?האם הצלחת מסתובבת  .ג

זו תופעה . הצלחת המסתובבת עשויה להסתובב עם או נגד כיוון השעון(
 .)רגילה

 ______לא ______ כן             ? נדלקCOOKהאם החיווי   .ד
 ______לא ______ כן     ?האם ההתראה הקולית נשמעת כעבור דקה  .ה
 ______לא ______ כן               ?האם המים בכוס חמים  .ו

אם . יא לא בדקו את שקע החשמל ואת הנתיך בארון החשמלהות אם אחת התשוב
  .SHARPשניהם תקינים התקשרו למרכז השירות של 

 

  מפרט טכני
  

  
  .SA/NZS 2895.1.2007כשנבדק בהתאמה לתקן * 

  .CISPR11 '"המתואר בתקינה הבינ) מדעי ורפואי, תעשייתי (ISMזה דירוג לציוד ** 
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   מהירהפעלהמדריך 
  

  ריך הפעלה מקוצרמד  מאפיין
בישול בחישן 

  חכם
   גרם ירקות טריים150חימום 

  
  בישול חביתה מקושקשת  נוחות

  
   גרם שוקולד100המסה של   ריכוך/המסה

  
  ג פילה עוף" ק0.5הפשרה של    הפשרה

 
  בישול מהיר

  
בקרת בישול 

  משולב
  400W שניות בעוצמה של 40להמסת שמנת או חמאה במשך 

 
   דקות3מר טיי  טיימר

  
  בקרת הורים

 )נעילת ילדים(
  שחרור הנעילה              לנעילה    

                  
   שניות3לחצו במשך            שניות 3לחצו במשך 

  11:45כיוון שעה   שעון

  
  

 שניות מרגע סגירת 30המזון יתבשל במשך 
 .הדלת





 R-34 IZ (BS)  




