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

  .לעיון בעתיד
, תחתון או הקונבקציה מוצגיםגוף החימום ה, בכל פעם שסמלי גוף החימום העליון

תא התנור , הדפנו החיצוניות, דלת התנור, מדף, תמך הצלחת, הצלחת המסתובב
כדי למנוע כוויות השתמשו בכפפות מגן . ובמיוחד גוף החימום התחתון יתלהטו

  .מתאימות
  .אל תניחו חפצים על התנור ואל תכסו אותו

מתלהטים בזמן )  ותומכי המדפיםהצלחת המסתובבת, כגון דלת התנור(חלקים נגישים 
  .השימוש

  .כדי למנוע כוויות ושלפוחיות הרחיקו את הילדים מקרבת התנור
  :כדי להפחית את סכנת השריפה בתא התנור

 .אל תבשלו את המזון יותר מדי  .א
 .הסירו את כל חלקי המתכת כגון סוגרים מהשקיות לפני הכנסתן לתנור  .ב
לא ניתן לשלוט . יגון עמוקטו בו לשאל תחממו בתנור שמן או שומן ואל תשתמ  .ג

 .בחום השמן
בזמן שהמזון מתחמם בכלים חד פעמיים או , הסתכלו לתור התנור מדי פעם  .ד

 .כדי לזהות סימני עשן או אש, נייר או חומרים דליקים אחרים, עשויים מפלסטיק
כבו את , השאירו את השלת סגורה, אם הכלי בתנור ניצת או שנראה עשן  .ה

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

  :כדי למנוע התפוצצות או גלישה מאוחרת
המיקרוגל שלכם מסוגל לחמם את המזון או המשקאות במהירות ולכן חשוב שתבחרו 
אם . את משך הבישול המתאים ורמת החום המתאימה בהתאם לסוג וכמות המזון בתנור

התחיל בחום נמוך ומשך , אשר למשך הבישול או רמת החום הנדרשיםאינכם בטוחים ב
  .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
 .אל תשתמשו במשכי זמן ארוכים מדי  .ב
 .משו בכלים עם פתח רחבהשת, כשמרתיחים נוזלים בתנור  .ג
 שניות אחרי השלמתה בישול כדי להמנע מגלישה מאוחרת של 20-המתינו כ  .ד

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

 .כף או כל כלי אחר לכליאו מכניסים 
בישול והפשרת , מוםהתנור מיועד להכנת מזון ביתי בלבד ויש להשתמש בו לצורך חי

צרכי מעבדה או חימום מכשירים , הוא לא מתאים לצרכים מסחריים. מזון ומשקאות
  .רפואיים כגון שקיות חימום

  .אין להפעיל את התנור כשחפץ כל שהוא תקוע בין הדלת לתנור
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  .אל תנסו לכוון או לשנות את התנור בעצמכם

 יבצע טיפול או תיקון SHARPלמעט טכנאי מוסמך מטעם , קיימת סכנה אם מישהו
במיוחד כאלה המצריכים הסרה של אחת הדפנות המונעות חשיפה לאנרגית  וכלשהו

  .המיקרוגל
י "אחרי השלמת התיקון שיבוצע עעד , אל תשתמשו בתנור אם אינו פועל כראוי או ניזוק

חשוב במיוחד שדלת התנור תהיה סגורה כראוי . SHARPטכנאי שירות מוסמך מטעם 
  :יתגלו נזקים בחלקים הבאיםושלא 

שטח , אטם הדלת  )3, )שבורים או משוחררים(צירים ומנעלים   )2, )עטופה(דלת  )1
סימני שריפה על משטחי אטם   )4, )מכופפים או מעוותים(האטימה ופנים התא 

 .הדלת
חלקי לבוש משוחררים או פריטים דומים במנעל , םתלכדו את הציפורניי, אל תחבטו

  .כשאתם מוציאים מזון מהתנורהבטיחות של הדלת 
דרך הגריל או בין הדלת והתנור בזמן שהתנור , במיחד חפצי מתכת ואין להחדיר חפצים

  .פועל
  .אל תטפלו או תבטלו את מנעלי הבטיחות של הדלת

חום . כדי להמנע מכוויות כשאתם מוציאים את כלי הבישול מהתנור השתמשו בכפפות
  .כוויותעלול לעבור מהמזון לכלי ולגרום ל

י מחלקת השירות של "מאושר ע, במקרה של נזק לכבל הזינה יש להחליפו בכבל מותאם
SHARP . ההחלפה תבוצע רק בידי טכנאי שירות מוסמך מטעםSHARP  

  .SHARPאם הנורה הפנימית תקולה התקשרו למשווק או לטכנאי שירות מוסמך מטעם 
  .הידים והפניםהזהרו מכוויות כתוצאה ממגע עם האדים והפנו אותם מ

הרימו בזהירות את הקצה המרוחק של המכסה או כיסוי הפלסטיק המותאם למיקרוגל 
  .ופתחו את שקיות הבישול כשהפתח מופנה ממכם

לא עובר מתחת לתנור או מעל משטחים לוהטים או שפות , וודאו שכבל הזינה תקין
  .חדות

  .ד בזמן העבודהכיון שהתנור מתחמם מאו, אל תניחו חפצים על המשטח העליון
  .אל תאחסנו מזון או חפצים בתנור

  .וודאו שהכלים לא נוגעים בדפנות הפנימיות של התנור
 מתאימה כך שהילד אפשרו לילדים להשתמש בתנור ללא פיקוח רק אם קבלו הדרכה

  .יוכל להשתמש בתנור בבטיחות והוא מודע לסיכונים הכרוכים בשימוש לא מתאים
  .עו מהם את המשחק בתנורפקחו עין על הילדים ומנ

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

  .י אדם האחראי לבטיחותם"לשימוש במכשיר ע
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  הערות מיוחדות
  אל תעשו  עשו  

, פירות, ביצים
, זרעים, וזיםאג

, ירקות
  נקניקיות

  תנקבו את החלמונים
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
 למותתחממו שנית בצים ש. 
  אגוזים או זרעים תייבשו

  .בקליפה

השתמשו בשקיות פופקורן    פופקורן
 .המיועדות להכנה במיקרוגל

  הקשיבו לפיצפוצי הגרעינים
  . שניות1-2עד שהם יאט ל

  תכניסו את הפופקורן בשקית
 .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' וודאו טמפ. היטב

  תחממו בקבוקים חד
 .פעמיים

  תחממו את המזון יתר על
חממו רק עד שיהיה . המידה

 .חם
 מה תחממו בקבוקים כשהפט

 .מורכבת
  תחממו את המזון בכלי

  .המקורי
מזון עם מילוי יש לחתוך    כללי

אחרי החימום כדי לשחרר 
 .את האדים ולמנוע כוויות

  השתמשו בכלי עמוק
כשאתם מבשלים נוזלים או 

  .כדי למנוע גלישה, דיסה

  תחממו או תרתיחו בכלי
זכוכית סגור או כלים 

 .אטומים
 תטגנו תגון עמוק. 
 ו עץתחממו או תיבש ,

 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 

ניקוי גופי החימום בהתאם 
להוראות בחוברת הוראות 

  .ההפעלה
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  אל תעשו  עשו  

נוזלים 
  )משקאות(

  לבישול או הרתחה עיינו
ות הבטיחות בעמודים בהורא

כדי למנוע , הקודמים
התפרצות או גלישה 

  .מאוחרת

 תחממו מעבר לזמן הנקוב .
מקור ! שגיאה"עיינו בסעיף 

  "..ההפניה לא נמצא

הוציאו את המזון מקופסת    מזון משומר
  .השימורים

  תחממו את המזון בקופסה
  .המקורית

לחמניות 
, ניקיותלנק

  פודינג, עוגות

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

 בשלו משך הזמן הנקוב.  

  אל תחרגו מזן הבישול כיון
  .שהמזון עלול להדלק

השתמשו במדף בישול    בשר
מותאם למיקרוגל כדי לאגור 

  .את המיצים

  תניחו את המזון ישירות על
הצלחת המסתובבת לצורך 

  .הבישול
פני השימוש וודאו שהכלים ל   כלים

 .מותאמים לבישול במיקרוגל
 בכלי מתכת ותשתמש 

המתכת מחזירה . במיקרוגל
את אנרגית המיקרו ועלולים 

  לגרום לניצוצות חשמליים
השתמשו בו כדי להגן על    נייר אלומיניום

 .המזון מפני בישול יתר
 המעיטו . הזהרו מניצוצות

בנייר וודאו שלא יגע 
  .בדפנות

 עודף ניירתשתמשו ב. 
  תכסו את המזון בקרבת

הניצוצות עלולים . הדפנות
  .לגרום נזק לתא

התקינו מבודד מתאים כגון    השחמה
צלחת עמידה בחום 

ומותאמת למיקרוגל בין 
הצלחת המסתובבת למזון 

  .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, התווית המודבקת על חזית הדלת
 של במקרה. 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
חוברת   )4, מדף  )3, תמך הצלחת המסתובבת  )2, צלחת מסתובבת )1

 .הוראות משולבת עם ספרון תכונים
כיון שהדלת עלולה להתחמם בזמן השימוש התקינו את התנור כשהתחתית שלו  .3

הרחיקו את הילדים מהדלת כדי למנוע מהם . מ מעל לרצפה" ס85ל לפחות גבוה ש
  .כוויות

אין להתקין אותו . התנור מותאם לשימוש כשהואר מותקן על משטח או בתוך גומחה
יש . בקרבת תנור בישול רגיל, לדוגמה, במקום בו יהיה חשוף לחום רב או קיטור

  .להתקין את התנור כך שפתחי האיוורור לא יחסמו
מ משני " ס5, מ מעל" ס40השאירו מרווח של לפחות : R-890E(W)/(ST)/(BS)דגמים 

כשמתקינים בגומחה המידות . הצדדים ומאחורי התנור כדי לאפשר איוורור נאות
  ).ע(מ " מX 560) ג(מ " מX 715) ר(מ " מ620הפנימיות של הגומחה יהיו ' המינ

חירום ניתן יהיה לנתק את שקע החשמל חייב להשאר נגיש כך שבמקרה : אזהרה
 .התנור במהירות מהחשמל

היצרן והמשווקים לא יהיו אחראים לכל נזק למכשיר או לפציעה אישית כתוצאה מאי  .4
  .מילוי הוראות ההתקנה החשמלית בצורה בטוחה

 .230-240V 50Hzמתח זרם החליפין יהיה חד פזי 
 .יש לחבר את המכשיר להארקה .5
אם משתמשים בגנרטור אל תפעילו את . ניחברו את המכשיר לשקע רגיל תק .6

 .המכשיר במתח ישר
  . דקות20משך בלפני השימוש הראשון בגריל הפעילו את התנור ריק  .7

  .שרףיכך תאפשרו לכל שאריות השמן מהייצור לה
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  חלקי התנור

 

  תנור
 תצוגת לד .1
 לוח הפעלה .2
 נורת התנור .3
 לחצן פתיחת הדלת .4
 )אין להסיר(כיסוי מחולל הגל  .5
 מחבר .6
  שקופהדלת .7
 אטם הדלת ומשטח אטימה .8
 מנעלי הבטיחות של הדלת .9

 גוף חימום גריל עליון .10
 פתחי איוורור .11
 צירי הדלת .12
 תא התנור .13
 כבל הזינה .14
 דפנות חיצוניות .15

 אביזרים
 צלחת מסתובבת .16
 טבעת גלגלים .17
 מדף .18
  התאמו את הצלחת המסתובבת

לציר הצלחת והבטיחו התאמה 
 .מלאה

  כדי למנוע נזק לצלחת המסתובבת
שהצלחות או הכלים יורמו הקפידו 

מעל לשפת הצלחת כשאתם 
 .מוציאים אותם מהתנור

 בישול משולב, המדף מיועד לגריל ,
בישול קונבקציה ובזמן הפעלת 

  .ההפעלה האוטומטית
  הערות

  לא תגרמו לו נזקהיזהרו בזמן ניקוי פנים התנור .  עדיןהמיקה של המגטרוןכיסוי. 
 התנור ובמיוחד את גוף חללת היטב תמיד את אחרי בישול מזון שומני הקפידו לנקו 

שומן מצטבר עלול להתלהט . החימום גריל כדי להבטיח שהם נקיים מלחות או שומן
 .ולהתחיל לפלוט עשן או להידלק

 כך תבטיחו חימום . הפעילו את התנור רק כשהצלחת המסתובבת מותקנת במקומה
 .מלא ואחיד



9 

  
  כיוון הסיבוב עשוי להשתנות . כיוון השעוןהצלחת מסתובבת עם כיוון השעון או נגד

  .הדבר לא משפיע על איכות הבישול. בכל פעם שתפעילו את התנור
  

  :אזהרה
. האביזרים עלולים להתלהט בכל פעם שהחיוויים גריל או הקונבקציה דולקים בתצוגה

מוציאים את המזון /  כשאתם מכניסיםהשתמשו בכפפות מגן מתאימותכדי למנוע כוויות 
  את הצלחת המסתובבת מהתנוראו 
  

  השלכת מכשירי חשמל ישניםאודות 
בכך  ואין להשליך את המכשיר לאשפה הכללית כיון שהוא כולל חומרים שיש למחזר

  .תעזרו לשימור איכות הסביבה
  .במקרה של ספק באשר לדרך הסילוק המתאימה התקשרו לרשויות המתאימות

  

  )לוח מגע(שימוש בלוח ההפעלה 
. י לחיצה על הלחצנים המסודרים על משטח לוח ההפעלה"ור מבוקרות עפעולות התנ

, בנוסף. בכל פעם שלוחצים על אחד הלחצנים ישמע צליל הלחן כדי לאשר את הלחיצה
 פעמים כאשר נדרש תהליך 4 שניות בסיום מחזור הבישול או 2- משך כיצלצלהתנור 
  .בישול

  

  תצוגת לוח ההפעלה
  
  סימול המיקרוגל .1

ן כיוון תוכנית במצב מיקרוגל יוצג בזמ
 .או כשמצב מיקרוגל בשימוש

  סימול קונבקציה .2
יוצג בזמן כיוון תוכנית במצב קונבקציה 

 .או כשמצב קונבקציה בשימוש
  סימול גריל .3

יוצג בזמן כיוון תוכנית במצב גריל או 
 .כשמצב גריל בשימוש

  )COOK(חיווי בישול  .4
 יידלק כשהתנור מופעל

  סימול הפשרה .5
 .ן כיוון תוכנית במצב הפשרה או כשמצב הפשרה בשימושיוצג בזמ

  סימול חימום מחדש .6
 .יוצג בזמן כיוון תוכנית במצב חימום חוזר או כשמצב חימום חוזר בשימוש

  )בישול אוטומטי (AUTOסימול  .7
  .יוצג בזמן כיוון תוכנית במצב אוטומטי או כשמצב אוטומטי בשימוש
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  מיקום הפקדים בלוח ההפעלה
   חכמות פונקציותלחצני .1

 משמשים לבחירת מצב הבישול
  בישול בטורבו .2

משמשים להפעלת אחד משלושת מצבי 
 )קונבקציה (המאוורר

  נברטריבישול במיקרו א .3
 מצבי מיקרוגל 6משמשים לבחירה בין 

 .מקובלים
  לחצני נוחות .4

 .הפשרה או מועדפת, לבחירה בחימום חוזר
  'וטמפלחצני ספרות  .5

, הקונבקציה'  טמפהשעון, לכוון משך הבישול
 .משקל או כמות המזון

  עוצמת המיקרוגל .6
ללא לחיצה העוצמה . לבחירת עוצמת המיקרוגל

 .1100Wהאוטומטית תהיה 
  אפס/עצורלחצן  .7

לחיצה אחת תעצור את פעולת . לביטול התכנות
שתי לחיצות יבטלו את , התנור תוך כדי הבישול

 .התוכנית
  טיימר/ לחצן כיוון השעון .8

 ו הטיימרלכיוון השעה א
  'שנ+ 30 +התחל לחצן  .9

-ב'  שנ30לחצו פעם כדי להפעיל בישול של 
1100W או הגדילו את משך הבישול בלחיצות 

אחרי כיוון התוכנית לחצו על . חוזרות על הלחצן
  .הלחצן כדי להפעיל אותה
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  לפני ההפעלה
  התחלה

  תצוגה  לחצן  תהליך  שלב
חברו את המיקרוגל   1

לחשמל והפעילו 
וודאו שהדלת  .אותו

  סגורה

  

 
/ רועצלחצו על לחצן   2

      .אפס
  

  ןכיוון השעו
  אחרי הצהריים/ לפני (11:34הזנת השעה הנוכחית( 

  תצוגה  לחצן  תהליך שלב
לחצו פעם   1

אחת על לחצן 
/ כיוון השעון

   .טיימר
 

לחצו על לחצן   2
 30 + התחל

  .'שנ
 

 
הזינו את   3

השעה 
המתאימה 

בלחיצה על 
צני לח

הספרות 
  .בהתאמה

  
 יהבהבו (:)הנקודתיים

לחצו שוב על   4
 + התחללחצן 

  ' שנ30
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 ההודעה) 13:45לדוגמה (אם הזנתם שעה שגויה .  שעות12השעון מותאם להצגת 

ENTER TIME PRESS START TO SET אפס/ רועצלחצו על הלחצן . וצג בחלוניתת 
  ).1:45 לדוגמה(והזינו את השעה הנכונה 

  

  כיוון הטיימר
  תצוגה  לחצן  תהליך  שלב

לחצו פעמיים על   1
/ לחצן כיוון השעון

  .טיימר

 
 

לחצו על לחצן   2
  .' שנ30 + התחל

 
הזינו את הזמן   3

   .הרצוי
לחצו על לחצן   4

    .' שנ30 + התחל
בסיום . הטיימר יתחיל בספירה לאחור

 .הספירה התנור ישמיע צפצופים
  

  אפס/ רועצ
  :לחצו פעם אחת על הלחצן

 .לעצירה זמנית של התנור תוך כדי הבישול .1
 . בזמן ההזנהםלמחיקה במקרה ששגית .2
  .למחיקת ההודעה בתצוגה אחרי הבישול .3
  
  

  ביטול תוכנית במהלך הבישול
  .אפס/ רועצלחצו פעמיים על לחצן 
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  הפעלה ידנית
  בישול מיקרוגל

  פ זמן"בישול מיקרוגל ע
תחילה הזינו את , ישול ידנימאפיין ב

  .משך הבישול ואחר כך את העוצמה
ניתן לכוון .  רמות עוצמה11קיימות 

  .' שנ99-ו'  דק99לבישות של עד 
בקרת הבישול תאפשר לכם לבחור את 

  .קצב הבישול במיקרוגל
. אחרי הבישול המניפה תמשיך לפעול

 יוצג כשתפתחו את COOLINGהחיווי 
 אפס/ רועצהדלת או תלחצו על לחצן 

  בזמן שהמניפה פועלת

  דוגמה  עוצמה  תצוגה
1100W100% 

990W 90%  
880W 80%  

, בשר נא  גבוה
אורז , ירקות

  או פסטה
770W 70%  
660W 60%  

גבוה 
  בינוני

500W 50%  
440W 40%  

 בינונית

מזון עדין 
  כגון בצים

330W 30%  
220W 20%  

בינוני 
  נמוך

, הפשרה
המסת 
  חמאה

100W 10%  שמירת חום  נמוך 
0W 0%        

  .1100W התנור יופעל אוטומטית בעוצמה של ,נבחרה רמת העוצמהא אם ל
  .1100W דקות בעוצמה של 10משך בלבשל ברצונכם : לדוגמה
  תצוגה  לחצן  תהליך  שלב

הזינו את משך   1
     .הבישול הרצוי

לחצו על לחצן   2
     .' שנ30 + התחל

  .תחילהספירה לאחור ת
  

שימו לב . כדי להפחית את עוצמת הבישול לחצו תחילה על לחצן בורר העוצמה
לחצו . 1100W PRESS AGAIN TO LOWER OR PUSH STARTשבתצוגה יוצג החיווי 

  .שוב על בורר העוצמה עד שתגיעו לעוצמה הרצויה
  .550Wבעוצמה של '  דק10לבשל פילה דג משך ברצונכם : לדוגמה
  תצוגה  לחצן  תהליך  שלב

בחרו את עוצמת   1
הבישול בלחיצות 
חוזרות על בורר 

העוצמה בהתאם 
לעוצמה (לצורך 

 6 לחצו 550Wשל 
  )פעמים

  
X 6  
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לחצו על לחצן   2

   .' שנ30 + התחל
  

הזינו את משך   3
    הבישול

לחצו על לחצן   4
    .' שנ30 + התחל

  .הספירה לאחור תתחיל
 תופעל אהי. עצר אוטומטיתיהספירה לאחור ת,  הבישולאם פתחתם את הדלת במהלך

  .' שנ30 + התחלשוב אחרי סגירת הדלת ולחיצה על לחצן 
  

  טיפ שימושי
העוצמה תוצג כל עוד אתם . לבדיקת העוצמה במהלך הבישול לחצו על בורר העוצמה

  .לוחצים על בורר העוצמה
  
  

  בישול מהיר
 

  תצוגה  לחצן  תהליך שלב
 לחצו על לחצן  1

 ' שנ30 + התחל
 30התנור יפעל 

 מרגע שניות
  .סגירת הדלת

 

  
 .הספירה לאחור תתחיל
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  >תוך כדי בישול במצב ידני<

  תוך כדי הבישול'  דק2 ולהוסיף 1100Wבעוצמה של '  שנ30-ו'  דק2 לבשל ברצונכם
  תצוגה  לחצן  תהליך שלב

הזינו את משך   1
  .שול הרצויהבי

  
  

לחצו על לחצן 
     .' שנ30 + התחל

  .הספירה לאחור תתחיל

2  

    
  

לחצו על לחצן   3
  .' שנ30 + התחל

  
  

X 4  
  

  
  >מזוןלהכניס חימום בלי <

התהליך כולל חימום הגריל . לפני התחלת השימוש ואחרי הניקוי יש להכין את הגריל
, זו תופעה רגילה,  ריחות במהלך החימוםאתם עשויים להבחין בעשן או. ' דק20משך 

 .פ ההוראות הבאות"פעלו ע. התנור תקין
  תצוגה  לחצן  תהליך שלב

וודאו שאין מזון   1
  .בתנור

לחצו על לחצן 
  .הגריל

 

 
הזינו את משך   2

 20(החימום 
  ).'דק

 

לחצו על לחצן   3
  .' שנ30 + התחל

 :שימו לב
במהלך החימום 

יתכן שתבחינו 
ן או במעט עש

מסיבה זו . ריח
פתחו את 

החלונות או 
  .הפעילו מאוורר

 
  

הטיימר יתחיל את הספירה 
בתום הזמן כל החיוויים . לאחור

 FINISHהחיווי . יצלצליכבו והתנור 
REMOVE FOODיוצג . 
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 ...המשך

מניפת הצינון תשאר פועלת עד שהתא . פתחו את הדלת כדי לצנן את התא  4
  .יתקרר
הצלחת המסתובבת וגומחת התנור , הדפנות החיצוניות, ור דלת התנ:אזהרה
 .מנע מכוויות אפשרו לתנור להתקרר תחילהיכדי לה. יתלהטו

  
  >בישול בקונבקציה<

  . עיינו בחוברת הבישול במיקרוגל עם קונבקציה,לפרטים מלאים
  

  בישול בקונבקציה
 ,210 ,220 ,230(נות  רמות חום בישול שו10-תנור המיקרוגל עם קונבקציה ניתן לכיוון ל

200, 180, 170, 160, 150, 70, 40°C (שנ59-ו'  דק99-ול '.  
  .180°C דק בחום של 20לבשל משך ברצונכם : לדוגמה
  תצוגה  לחצן  תהליך שלב

הכניסו את   1
הצלחת 

המסתובבת 
לחצו . למקומה

על לחצן הפעלת 
  .המניפה

 

' הזינו את הטמפ  2
    .הרצויה

לחצו על לחצן   3
  .' שנ30 + התחל

 
הזינו את משך   4

   .הבישול

לחצו על לחצן   5
    .' שנ30 + התחל

הטיימר יתחיל את הספירה 
בתום הזמן כל החיוויים . לאחור

 FINISHהחיווי . יצלצליכבו והתנור 
REMOVE FOODמניפת .  יוצג

 NOWהצינון תשאר פועלת והחיווי 
COOLING יוצג בחלונית עד שה 

  .קררתא ית
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, הצלחת המסתובבת וגומחת התנור יתלהטו, הדפנות החיצוניות,  דלת התנור:אזהרה

מוציאים את המזון או הצלחת המסתובבת / השתמשו בכפפות מגן כשאתם מכניסים
  .כדי להמנע מכוויות, מהתנור

  
  טיפים

 פשוט לחצו על לחצן הפעלת ,שכיוונתם' אם אתם מבשלים ורוצים לבדוק את הטמפ
  .שהוזנה תוצג כל עוד תלחצו על הלחצן' הטמפ. יפההמנ

  
  :הערה

 אתם עשויים לשמוע את מניפת הצינון ,במהלך החימום המקדים ובישול בקונבקציה
  .זו תופעה רגילה ולא תשפיע על תוצאות הבישול. מופעל וכובה

  

  חימום מקדים ובישול קונבקציה
בחום של '  דק20של משך  ואחר כך לב200°C-בחימום מקדים לברצונכם : לדוגמה
200°C.  
  תצוגה  לחצן  תהליך שלב

לחצו על לחצן   1
   החימום המקדים

 
לחצו על לצן   2

הרצויה ' הטמפ
  לחימום המקדים

    

לחצו על לחצן   3
   .' שנ30 + התחל

אחרי השלמת החימום ** 
 ובתצוגה יצלצלהמקדים התנור 

 PLACE FOODיראה החיווי 
ENTER COOK TIME PRESS 

START.  
הזינו את משך   4

 20 (הבישול
  ).'דק

  
  

לחצו על לחצן   5
    .' שנ30 + התחל

הטיימר יתחיל את הספירה 
בתום הזמן כל החיוויים . לאחור

 FINISHהחיווי . יצלצליכבו והתנור 
REMOVE FOODמניפת .  יוצג

 NOWהצינון תשאר פועלת והחיווי 
COOLING יוצג בחלונית עד 

 .רשהתא יתקר
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  :אזהרה

השתמשו , הצלחת המסתובבת וגומחת התנור יתלהטו, הדפנות החיצוניות, דלת התנור
כדי , מוציאים את המזון או הצלחת המסתובבת מהתנור/ בכפפות מגן כשאתם מכניסים

  .להמנע מכוויות
  

  :הערה
במהלך החימום המקדים ובישול בקונבקציה אתם עשויים לשמוע את מניפת הצינון 

  .זו תופעה רגילה ולא תשפיע על תוצאות הבישול. כובהמופעל ו
  

  בישול מיקרוגל וקונבקציה
  .אתם יכולים לכוון את התנור לשילוב בישול מיקרוגל וקונבקציה

'  דק5 ואחר כך משך 180°Cבחום של '  דק15לבשל פיסות עוף משך ברצונכם : לדוגמה
  .550Wבעוצמה של 

  תצוגה  לחצן  תהליך שלב
צן לחצו על לח  1

   .הפעלת המניפה

' בחרו את הטמפ  2
    .הרצויה

לחצו על לחצן   3
  .' שנ30 + התחל

 
הזינו את משך   4

הבישול 
 בקונבקציה הרצוי

 

בחרו בבישול   5
מיקרוגל 

ובעוצמה הרצויה 
 לחצן בורר עם

. העוצמה
לעוצמה של (

550W 6 לחצו 
  )פעמים

  
X 6 
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 לחצו על לחצן  6

  .' שנ30 + התחל

 
הזינו את משך   7

    הבישול הרצוי
לחצו על לחצן   8

    .' שנ30 + התחל
בתום . הספירה לאחור תתחיל
 של לאחורהזמן תתחיל הספירה 

  .החלק השני

  
בתום . הספירה לאחור תתחיל
 התנור ,הזמן יכבו כל החיוויים

 FINISH REMOVE והחיווי יצלצל
FOODמניפת .  יוצג בחלונית

 NOWהצינון תשאר פועלת והחיווי 
COOLING יוצג בחלונית עד שה 
  .תא יתקרר

במצב הבישול המשולב מיקרוגל ) לא עמידים בחום(אל תשתמשו בכלי פלסטיק 
  .וקונבקציה

  
  :אזהרה

השתמשו , הצלחת המסתובבת וגומחת התנור יתלהטו, הדפנות החיצוניות, דלת התנור
כדי , מוציאים את המזון או הצלחת המסתובבת מהתנור/ םבכפפות מגן כשאתם מכניסי

  .להמנע מכוויות
  
  

  :הערה
במהלך החימום המקדים ובישול בקונבקציה אתם עשויים לשמוע את מניפת הצינון 

  .זו תופעה רגילה ולא תשפיע על תוצאות הבישול. מופעל וכובה
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  >COMBIבישול משולב <

בישול משולב . ר לשלב מצבי בישול שונים מאפשCOMBIהמאפיין של הבישול המשולב 
  .מקצר את משך הבישול ומספק מזון מושחם ופריך

. לחצו על לחצן השילוב עד שהשילוב הרצוי יוצג) Smart COMBI(לשימוש בשילוב החכם 
  .בבישול משולב אין צורך בחימום מקדים

COMBI  C-1 C-2 C-3 C-4 
+ מיקרוגל  

 קונבקציה
 +גריל גריל + למיקרוג

 קונבקציה
גריל + מיקרוגל 

 קונבקציה+ 
         מיקרו גל
          גריל

          קונבקציה
  

  .במיקרוגל וגריל'  דק6לבשל משך ברצונכם : לדוגמה
  תצוגה  לחצן  תהליך שלב

לחצו פעמיים על   1
    .לחצן השילוב

X 2 
 

לחצו על לחצן   2
  .' שנ30 + התחל

 
הזינו את משך   3

    .יהבישול הרצו
לחצו על לחצן   4

    .' שנ30 + התחל
בתום . הספירה לאחור תתחיל
התנור , הזמן יכבו כל החיוויים

 FINISH REMOVE והחיווי יצלצל
FOODמניפת .  יוצג בחלונית

 NOWהצינון תשאר פועלת והחיווי 
COOLING יוצג בחלונית עד שה 
 .תא יתקרר
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  :אזהרה
השתמשו ,  הצלחת המסתובבת וגומחת התנור יתלהטו,הדפנות החיצוניות, דלת התנור

כדי , מוציאים את המזון או הצלחת המסתובבת מהתנור/ בכפפות מגן כשאתם מכניסים
  .להמנע מכוויות

  
  >בישול רב שלבי<

  תצוגה  לחצן  תהליך שלב
בחרו בבישול   1

מיקרוגל 
ובעוצמה הרצויה 

י לחיצה על "ע
לחצן בורר 
. העוצמה

לעוצמה של (
880W3חצו  ל 
  )פעמים

  
X 3 

 

לחצו על לחצן   2
  .' שנ30 + התחל

 
הזינו את משך   3

   הבישול
בחרו בבישול   4

מיקרוגל 
ובעוצמה הרצויה 

י לחיצה על "ע
לחצן בורר 
. העוצמה

לעוצמה של (
1100W לחצו 

  )פעם אחת

  
  

 

לחצו על לחצן   5
  .' שנ30 + התחל

 
הזינו את משך   6

הבישול של 
  ב השניהשל
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לשלב השלישי   7

לחצו על לחצן 
  הגריל

  
X 1 

 
הזינו את משך   8

   .הבישול הרצוי
לחצו על לחצן   9

    .' שנ30 + התחל
  .הטיימר יתחיל בספירה לאחור

  
זמן השלב השני יוצג והספירה 

  .לאחור תתחיל

  
זמן השלב השלישי יוצג והספירה 

בתום הזמן יכבו . לאחור תתחיל
 והחיווי יצלצלהתנור , ל החיווייםכ

FINISH REMOVE FOOD יוצג 
מניפת הצינון תשאר . בחלונית

 NOW COOLINGפועלת והחיווי 
 .יוצג בחלונית עד שה תא יתקרר

  :אזהרה
השתמשו , הצלחת המסתובבת וגומחת התנור יתלהטו, הדפנות החיצוניות, דלת התנור

כדי , מזון או הצלחת המסתובבת מהתנורמוציאים את ה/ בכפפות מגן כשאתם מכניסים
  .להמנע מכוויות

  

  בורר מצבי המיקרוגל
  

 

  ריכוך/ המסה קינואה/ ירקות  פסטה/ אורז
ירקות .1  אורז לבן.1

  טריים
  שוקולד.1

ירקות .2  אורז חום.2
  קפואים

  חמאה.2

גבינת .3  בטטה.3  פסטה.3
  שמנת

פסטה קמח .4
  מלא

    קינואה.4
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פ ההוראות לשימוש בלחצני "פעלו ע. ד שתראו את המתכון הרצוילחצו על הלחצנים ע

  .המצבים של המיקרוגל בחוברת המתכונים
  

  . גרם יקרות טריים150לבשל ברצונכם : לדוגמה
  תצוגה  לחצן  תהליך שלב

לחצו על הלחצן   1
VEGETABLE/ 

QUINOA.   

 
לחצו על לחצן   2

  .' שנ30 + התחל

 
הזינו את   3

    .המשקל
לחצו על לחצן   4

    .' שנ30 + התחל
בתום . הספירה לאחור תתחיל

 צפצופים 4הזמן התנור ישמיע 
 FINISH REMOVEהחיווי . ויעצר

FOODיוצג בחלונית . 
  
  >מתכונים אוטומטיים<

  מאווררבישול עם 
  

  

  פאי בשר  יהיאפ  היצלי
עוגת .1  עוף צלוי.1

  חמאה
, פאי רגיל.1

 160(מהמקרר 
  )גרם

לזניה . 2   בקרצלי.2
 ) גרם400(

מוקפא , פאי רגיל.2
  ) גרם160(

    10פאי מסיבות .3    צלי טלה.3
פ ההוראות לשימוש בלחצני "פעלו ע. לחצו על הלחצנים עד שתראו את המתכון הרצוי

  .המצבים של הבישול עם מניפה בחוברת המתכונים
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    ).מדיום(ג צלי בקר " ק1.00 להכין ברצונכם: לדוגמה
  תצוגה  לחצן  ליךתה שלב

לחצו על הלחצן   1
ROAST.    

X 2 

 
לחצו על לחצן   2

  .' שנ30 + התחל

 
הזינו את   3

    .המשקל
לחצו על לחצן   4

    .' שנ30 + התחל
. הטיימר יתחיל בספירה לאחור

 צפצופים 4בתום הזמן ישמעו 
  .והתנור יעצר

 TURN OVER BEEFהחיווי 
PRESS STARTיוצג בחלונית . 

. פתחו את הדלת  5
הפכו את הבשר 
 .וסגרו את הדלת

 TURN OVER BEEFהחיווי  
PRESS STARTיוצג בחלונית .  

לחצו על לחצן   6
    .' שנ30 + התחל

בסיום הבישול יוצג בחלונית החיווי 
FINISH REMOVE FOOD.  
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  Convenienceנוחות 

  

  מועדפים  הפשרה חימום חוזר
צלחת .1
 ) גרם400(

שר ב.1
  טחון

  עוף שלם.1

/ סטייק.2  משקה.1
  צלעות

  פילה עוף.2

    פילה דג.3 צלי בשר.3  
פ ההוראות לשימוש בלחצני "פעלו ע. לחצו על הלחצנים עד שתראו את המתכון הרצוי
  .המצבים של מתכוני הנוחות בחוברת המתכונים

  
  .ג סטייק" ק0.5להפשיר ברצונכם : לדוגמה
  תצוגה  לחצן  תהליך שלב

צו על לחצן לח  1
ההפשרה 

DEFROST   

 
לחצו על לחצן   2

  .' שנ30 + התחל

 
הזינו את   3

   המשקל
 

לחצו על לחצן   4
    .' שנ30 + התחל

הטיימר מתחיל את הספירה 
 4בתום הזמן ישמעו . לאחור

  .צפצופים והתנור יעצר
 TURN OVERבחלונית יוצג החיווי 

STEAK/ CHOPS. 
. פתחו את הדלת  5

הפכו את הבשר 
 .וסגרו את הדלת

 /TURN OVER STEAKהחיווי  
CHOPS PRESS START יוצג 

  .בחלונית
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לחצו על לחצן   6

    .' שנ30 + התחל
בתום זמן ההפשרה יוצג החיווי 

FINISH REMOVE FOOD 
  .בחלונית

  

 Favouriteמועדפים 
/ ומשכי זמן הבישול כיווני המיקרוגל 3פונקצית המועדפים תאפשר לכם בזכרון את 

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

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

לחצו פעמיים   1
על לחצן 

Favourite.    
X 2 

אם לא . תוכניתכדי להפעיל את ה' שנ30 + התחלאם התהליך בוצע לחצו על לחצן 
 .ניתן לכוון רק שלב אחד או שניים. המשיכו בכיוון התהליך

  תצוגה  לחצן  תהליך שלב
בחרו את רמת   2

העוצמה 
הרצויה בלחיצה 

על בורר 
  .העוצמה

 
X 3 
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לחצו על לחצן   3

 30 + התחל
  .'שנ

 

 
הזינו את משך   4

    הבישול הרצוי
לחצו על לחצן   5

 30 + התחל
  .'שנ

 

לאחסון   6
-הכיוונים ב

Favourite 2 
ולהשתמש 

בהם לחצו על 
 30 + התחל

להוספת . 'שנ
שלב נוסף חזרו 

-2על השלבים 
5.  

 
 

  

  Child Lockנעילת לחצנים 
הדבר עלול לקצר את משך , אם התנור מופעל בטעות כשהוא ריק או נוזלים בתא

שתוכלו " נעילת לחצנים"ייד בכדי למנוע טעויות כאלה התנור מצו. השימוש בתנור
  .להפעיל כשהתנור כבוי

  :להפעלת הנעילה* 



28 

  
  תצוגה  לחצן  תהליך שלב

לחצו לחיצה   1
ארוכה על 

  0הלחצן 
  

לחצו על לחצן   2
 30 + התחל

  .'שנ
   

 .חלונית יוצג השעוןב
  .LOCKבכל לחיצה על אחד הלחצנים בתצוגה יראה החיווי , כעת לוח ההפעלה נעול

  
  :ביטול הנעילהל* 

  תצוגה  לחצן  תהליך שלב
לחצו לחיצה   1

ארוכה על לחצן 
  אפס/ רועצ

   
התנור מוכן . בחלונית יוצג השעון

 .שלשימו
  

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

  .את התנור
  .לפני הניקוי וודאו שהתנור קר

  
  ורפנים התנ

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

 .רך
 שאריות מזון או נתזים עלולים לגרום . חממו את התנור בקביעות תוך שימו בגריל

 .לעשן או ריחות
 שמן או , ם מאפשרים לשומןא. מזון ונתזים עלולים להצטבר על הדפנות או התקרה

לפלוט עשן או להדלק בזמן , מזון להצטבר בתוך התנור הם עלולים להתלהט
 .השימוש הבא בתנור

 המכסה עשוי מחומר עדין ויש . וודאו שמכסה מחולל המיקרוגל יהיה נקי בכל זמן
  ).פ הוראות הניקוי המתאימות"פעלו ע(לנקות אותו בזהירות 

המכסה הוא . רום להפרדה של המכסה ממקומו עלולה לגרטיבות מוגזמת :הערה
 .רכיב מתכלה ואם לא ינוקה בקביעות יהיה צורך להחליף אותו

 המזון עשוי לפלוט אדים בזמן הבישול ולגרום להתעבות בתוך התנור ועל הדלת .
 .הצטברות אדים עלול לגרום לחלודה על דפנות הפנים. חשוב לנגב את פנים התנור
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 הדבר עלול .  לכלוך להצטבר על אטם הדלת או סביב הדלתאל תאפשרו לשומן או

פ הוראות הניקוי "פעלו ע(למנוע סגירה מלאה של הדלת ולדליפת קרינה 
 ).המתאימות

 כך תמנעו .  וייובשווודאו שכל האביזרים ינוקו אחרי כל שימוש בתמיסת דטרגנט
 .ניתן להדיח את האביזרים במדיח הכלים. הצטברות שומן ושאריות

 אי שמירת הניקיון של התנור . את התנור בקביעות והסירו את כל שאריות המזוןנקו 
עלולה לגרום לשחיקה של המשטחים החיצוניים ולהשפיע לרעה על משך השימוש 

 .במכשיר וקרוב לודאי להביא למצבים מסוכנים
  

  דפנות חיצוניות
 טרגנט נגבו את המבנה החיצוני של התנור בעזרת מטלית רכה טבולה בתמיסת ד

 .עדין כגון סבון נוזלים ומים חמים
 הקפידו לנגב ולייבש את לוח ההפעלה כשהדלת פתוחה כדי להשבית את התנור.  
  

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

 .במטלית רכה ולחה
 משת הדלת אל תשתמשו בחומרי ניקוי קשים או כלי מתכת חדים כדי לנקות את ש

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

  
  :הערות

 כריות מתכת או חומרים קשים כיון שאלה עלולים , אין להשתמש בתרסיס ניקוי
 .לשרוט את משטחי התנור

 אין להשתמש במכשיר ניקוי בקיטור. 
 התנור או בתחתיתו זליגת אל תאפשרו למי סבון לחדור דרך החרירים בדפנות 

 .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
  

  :אזהרה
יו האביזרים ובמיוחד הגריל יה, תא התנור, הדלת, לפני הניקוי וודאו שקרקעית התנור

  .קרים
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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 + התחלהלחצן 
 ______לא ______ כן               ? הנורה נדלקתהאם  .א
 ______לא ______ כן             ?האם מניפת הצינון פועלת  .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     ?תראה הקולית נשמעת כעבור דקההאם הה  .ה
 ______לא ______ כן               ?האם המים בכוס חמים  .ו

  . דקות במצב גריל3 לפעולה משך הוציאו את המים מהתנור וכוונו את התנור .4
 ______לא ______ כן     ? וחיווי הבישול נדלקיםGRILL-האם סימול ה  .א
 ______לא ______ כן         ? דקות3האם הגריל מאדים כעבור   .ב

אם שניהם . אם אחת התשובות יא לא בדקו את שקע החשמל ואת הנתיך בארון החשמל
  .SHARPתקינים התקשרו למרכז השירות של 

 

  מפרט טכני

  
  .SA/NZS 2895.1.2007כשנבדק בהתאמה לתקן * 

  .CISPRI1המתואר בתקינה הבינלאומית ) מדעי ורפואי, תעשייתי (ISMזה דירוג לציוד ** 
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   מהירהפעלהמדריך 
  

  מדריך הפעלה מקוצר מאפיין
  הפשרה
לדוגמה 
   צלי בשר

חימום 
  חוזר

לדוגמה 
כוס 

  משקה

  

בקרת 
בישול 
  גמישה

  ).בינוני נמוך(330W שניות בעוצמה 40לריכוך גבינת שמנת או חמאה משך 

  
חימום 
  מקדים

  
בישול 

ידני 
קונבקצי

  ה 
  

  גריל

  
בישול 
  משולב
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