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מדריך הפעלה
FJ-MWRT20B :דגם

לקוחות נכבדים, 
חברת פוג'יקום בע"מ מודה לכם על רכישת מוצר זה. אנא קראו בעיון את

חוברת הוראות ההפעלה זו בטרם שימוש במוצר ושמרו אותה לשימוש עתידי. 
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אמצעי זהירות למניעת חשיפה אפשרית לאנרגיית מיקרוגל יתרה
1. אין לנסות ולהפעיל את המיקרוגל כאשר דלת המיקרוגל פתוחה מאחר והפעלה בדלת פתוחה עלולה לגרום לחשיפה מזיקה 

לאנרגיית מיקרוגל. חשוב שלא לפגוע או לגרום לנזק במנגנון נעילת הבטיחות.
2. אל תניחו כל חפץ שהוא בין פני המיקרוגל הקדמיות לבין הדלת ואל תאפשרו ללכלוך או לחומר ניקוי להצטבר על המשטחים האוטמים.

3. אין להפעיל את המכשיר אם הוא ניזוק. חשוב מאד שדלת המיקרוגל תיסגר כיאות וכי לא נוצר נזק כלשהו
• לדלת )כולל כיפופים כלשהם(,  

• צירים או מנעולים )שבורים או משוחררים(,  
• אטמי דלת או משטחים אוטמים.  

4. אין להתאים את המיקרוגל או לתקן אותו על ידי כל אדם מלבד איש שירות מוסמך.
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הוראות בטיחות חשובות

כאשר אתם משתמשים במוצרי חשמל יש לנקוט באמצעי בטיחות בסיסיים, כולל האמצעים הבאים:
אזהרה! להפחתת הסיכון לכוויות, התחשמלות, שריפה, פציעה לאנשים או חשיפה לאנרגיית מיקרוגל יתרה:

1. קרא את כל ההוראות לפני שאתה משתמש במוצר ושמור את ההוראות לעיון חוזר בעתיד.
2. יש להשתמש במוצר חשמלי זה אך ורק למטרה לשמה נועד, כפי המתואר בחוברת הוראות זו. אין להשתמש בכימיקלים

    משתכים או באדים במכשיר חשמלי זה. סוג זה של מיקרוגל משמש ספציפית כדי לחמם, לבשל או לייבש מזון. הוא אינו מיועד
    לשימוש תעשייתי או מעבדתי.

3. אין להפעיל את המכשיר כאשר הוא ריק.
4. אין להפעיל מכשיר זה אם הכבל שלו או התקע ניזוקו, או אם המכשיר אינו פועל בצורה תקינה, או במידה וניזוק או נפל.

    אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן או סוכן שירות שלו או אדם מוסמך אחר על מנת להימנע מן הסיכון.
5. אזהרה! אין לאפשר לילדים לעשות שימוש במיקרוגל זה ללא השגחה אלא רק לאחר שקבלו הדרכה מתאימה כך שהילד יכול 

    להשתמש במיקרוגל בצורה בטוחה ולהבין את הסיכון הכרוך בשימוש לא נכון.
6. להפחתת הסיכון לשריפה בתוך המיקרוגל:

    כאשר אתם מחממים מזון במכלי פלסטיק או נייר, בדקו מה קורה במיקרוגל לעתים קרובות להימנע מאפשרות של הצתה.
    הסירו מהדקי מתכת משקיות נייר או פלסטיק לפני הכנסת השקית למיקרוגל.

    במידה ואתם מבחינים בעשן, כבו את המכשיר או נתקו אותו מן החשמל ושמרו את הדלת סגורה למנוע התלקחות של להבות.
    אין להשתמש במיקרוגל למטרות אחסון. אין להשאיר מוצרי נייר, כלי אוכל, או מזון בתוך המיקרוגל כאשר הוא אינו נמצא בשימוש.
   המיקרוגל מיועד לחימום מזון ומשקאות. ייבוש בגדים, חימום כריות חימום, נעלי בית, ספוגים, מטליות לחות או דברים דומים  

    עלול לגרום לסכנת פגיעה, הצתה או שריפה.
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7. אזהרה!--אין לחמם נוזלים או מוצרי מזון אחרים במכלים אטומים מאחר ואלה עלולים להתפוצץ.
8. חימום משקאות במיקרוגל עלול לגרום להתפרצות של רתיחה מאוחרת, על כן יש לנהוג במכל בתשומת לב.

9. אין לטגן מזון במיקרוגל. שמן חם עלול לגרום לנזק לחלקי המיקרוגל ולכלי האוכל ואפילו לגרום לכוויות עור.
10. אין לחמם ביצים בקליפתן או ביצים קשות שלמות במיקרוגל מאחר ואלה מתפוצצות לאחר סיום החימום במיקרוגל.

11. נקב את קליפתם של מזונות עם קליפה עבה כמו תפוחי אדמה, דלועים שלמות, תפוחים וערמונים לפני הבישול.
12. יש לערבב או לשקשק את תכולתם של בקבוקי האכלה וצנצנות מזון לתינוקות ולבדוק את הטמפרטורה של תכולת המכל

      לפני ההגשה, כדי למנוע כוויות.
13. כלי האוכל עלולים להתחמם בשל העברת חום מן המזון המחומם. יש להשתמש במחזיקי סירים כדי לטפל בכלי האוכל.

14. יש לבדוק את כלי האוכל ולוודא כי הם מתאימים לשימוש במיקרוגלי מיקרוגל.
15. אזהרה!-ישנה סכנה עבור כל אדם מלבד אדם שהוכשר לעניין לבצע כל שירות או תיקון הדורש הסרה של כיסוי כלשהו המגן

       כנגד חשיפה לאנרגיית מיקרוגל..
16. מיקרוגל זה מתאים לתקן EN 55011/CISPR 11 כאן הוא מתאים לסיווג קלאס B קבוצה 2 ציוד מקבוצה 2: קבוצה 2 

כוללת כל ציוד ISM RF שבו אנרגיית תדר הרדיו נמצאת בטווח של 9 קילוהרץ ועד 400 גיגהרץ נוצרת או משמשת בצורה של
קרינה אלקטרומגנטית, אינדוקציה ו/או צימוד קיבולי, למטרות טיפול בחומרים, למטרות בדיקה או ניתוח אנליטי או להעברה 

של אנרגיה אלקטרומגנטית. ציוד מקלאס B הוא ציוד המתאים לשימוש בסביבה ביתית ובמקומות מוסדיים בהם נעשה שימוש
או בהם ישנו חיבור ישיר לאספקת חשמל בזרם נמוך המסופקת לבניינים המשמשים למטרות מגורים ביתיות.

17.  מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי בני אדם )כולל ילדים( עם יכולות גופניות, תחושתיות או שכליות מופחתות, או ללא ניסיון
       או ידע, אלא אם כן הם קבלו השגחה או הדרכה לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לביטחונם ובטיחותם.

18. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח כי הם אינם משחקים עם המכשיר.
19. יש להשתמש במיקרוגל רק כאשר הוא עומד עצמאית.

20. אזהרה!-אין להתקין את המיקרוגל כאשר הוא נמצא מעל כיריים או מכשיר חשמלי מייצר חום אחר. התקנה כזאת עלולה לגרום
      לנזקים והאחריות על המכשיר לא תהייה תקפה .

21.  אין להתקין את המיקרוגל בתוך ארון.
22.  הדלת או המשטח החיצוני עלול להתחמם כאשר המכשיר פועל.

23. אזהרה: חלקים נגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש. יש להרחיק ילדים קטנים.
24. במהלך השימוש המכשיר מתחמם יש לוודא כי גופי החימום במיקרוגל אינם נלחצים, עבור כיריים ומיקרוגלים.

25. הטמפרטורה של המשטח הנגיש עלולה להיות גבוהה כאשר המכשיר פועל.
26. יש להניח את המכשיר ליד הקיר.

27. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים או בני אדם עם יכולות גופניות, תחושתיות או שכליות מופחתות, או ללא ניסיון או
       ידע, אלא אם כן הם קבלו השגחה או הדרכה לגבי השימוש במכשיר.

28. אזהרה!--אם הדלת או אטמי הדלת ניזוקו, אין להפעיל את המיקרוגל עד שעבר תיקון על ידי אדם מוכשר לכך.
29. ההוראות מצהירות כי המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שלט רחוק נפרדת כלשהי.

30. המיקרוגל מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא לשימוש מסחרי.
31.  לעולם אל תסיר את מפרידי המרחק מאחור או מהצדדים, מאחר והוא מוודא מרחק מינימלי מן הקירות לצורך ערבול האוויר.

32.  אנא חזק את הפלטה המסתובבת למקומה לפני שאתה מעביר את המכשיר למניעת נזקים.
33. זהירות!--מסוכן לתקן או לתחזק את המכשיר על ידי אדם שאינו מומחה מאחר ובנסיבות כאלה יש להסיר את הכיסויים
       המוודאים הגנה מפני קרינת מיקרוגל. זה רלוונטי גם עבור החלפת כבל או החלפת נורה. במקרים כאלה יש לשלוח את

       המכשיר אל מרכז שירות.
34.  המיקרוגל מיועד להפשרה, בישול ואידוי של מזון בלבד.

35.  השתמש בכפפות מיקרוגל כדי להוציא מזון מחומם.
36. זהירות! אדים חמים עלולים לברוח כאשר מסירים מכסים או נייר עטיפה.

37. מכשיר זה מיועד לשימושם של ילדים מעל גיל 8 שנים ואינו מיועד לשימוש על ידי בני אדם עם יכולות גופניות, תחושתיות
       או שכליות מופחתות, או ללא ניסיון או ידע, אלא אם כן הם קבלו השגחה או הדרכה לגבי השימוש במכשיר ומבינים את הסכנות

       הכרוכות בשימוש בו. אסור לילדים לשחק עם המכשיר. אין לנקות ולתחזק את המכשיר על ידי ילדים, אלא אם כן הם מעל גיל
       8 שנים ותחת השגחה.

38. במידה ואתם מבחינים בעשן, כבו את המכשיר או נתקו אותו מן החשמל ושמרו את הדלת סגורה למנוע התלקחות של להבות.
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מדריך התקנה
1. וודא כי כל חומרי האריזה הוסרו מן החלק הפנימי של הדלת.

2. אזהרה!--בדוק את המיקרוגל וחפש נזקים כלשהם כגון דלת לא מיושרת או עקומה, אטמי דלת ניזוקים, משטחי איטום שבורים 
או צירים ומנעלים משוחררים וסדקים בתוך המיקרוגל או על הדלת. במדיה וישנו נזק כלשהו, אין להפעיל את המכשיר ויש ליצור 

קשר עם איש שירות מוסמך.
3.  יש להניח את המיקרוגל על משטח שטוח, יציב שיכול לשאת את משקלו ואת משקל המזון הכבד ביותר שייתכן ותבשלו 

במיקרוגל זה.
4.  אל תציבו את המיקרוגל במקום בו נוצרים חום רב או לחות גבוהה, או ליד חומרים דליקים.

5. המיקרוגל חייב לאפשר זרימת אוויר מספקת סביבו לפעולה תקינה. השאר 20 ס"מ מרווח מעל המיקרוגל, 10 ס"מ מאחור ו- 5 
ס"מ בכל אחד מן הצדדים. אין לכסות או לחסום כל פתח שהוא במכשיר. אין להסיר את הרגליות של המכשיר

6. אין להפעיל את המיקרוגל ללא מגש הזכוכית, תמיכת מסובב וציר במיקומם הנכון.
7.  יש לוודא כי כבל החשמל אינו ניזוק ואינו עובר מתחת למיקרוגל או על פני משטח אחר חם או חד.

8. שקע החשמל צריך להיות זמין ונגיש כך שניתן יהיה לנתק את המכשיר מן החשמל בעת חירום.
9. אין להשתמש במיקרוגל מחוץ לבית.

הוראות הארקה
המכשיר חייב להיות מוארק. מיקרוגל זה מצויד בכבל חשמל עם הארקה ותקע עם הארקה. יש לחבר עם שקע חשמל מותקן 

כהלכה ומוארק. במקרה של קצר חשמלי, הארקה מפחיתה את הסיכון להתחשמלות בכך שהיא מאפשרת לזרם החשמל נתיב 
מילוט. מומלץ כי יעשה שימוש בשקע חשמל זה עבור המיקרוגל הזה בלבד. השימוש במתח גבוה הוא מסוכן ועלול לגרום לשריפה 

או לתאונה אחרת ולגרום לנזק למיקרוגל.
אזהרה!--שימוש לא נכון בתקע מוארק עלול להסתכם בהתחשמלות.

הערה:
1. אם יש לכם שאלה כלשהי לגבי הארקה או הוראות חשמליות, התייעצו עם חשמלאי מומחה או עם איש שירות.

2. לא היצרן ולא המשווק אינם אחראיים לכל נזק שנגרם למיקרוגל או לפגיעה בבני אדם הנובעת מכשל מעקב אחר נהלי חיבור 
חשמל.

הגידים בכבל חשמל זה מקודדים בצבעים לפי הקידוד הבא:
ירוק וצהוב = הארקה

כחול = ניטרלי
חום = פעיל

הפרעות רדיו
הפעלה של מיקרוגל עלולה לגרום להפרעות במכשיר הרדיו, טלוויזיה או ציוד דומה. במידה וחלה הפרעה כזאת, ניתן להפחיתה או 

למונעה על ידי נקיטת האמצעים הבאים:
1. יש לנקות את הדלת ואת המשטח האוטם של המיקרוגל.

2. לכוון לכיוון אחר את האנטנה הקולטת של הרדיו או הטלוויזיה.
3. למקם מחדש את המיקרוגל ביחס למקלט.

4. להרחיק את המיקרוגל מן המקלט.
5. לחבר את המיקרוגל אל שקע חשמלי אחר כך שהמיקרוגל והמקלט נמצאים על מעגלים חשמליים שונים.

מפרט

230V/50Hz, 1200W )מיקרוגל( צריכת חשמל

700W פלט

2450MHz תדר פעולה

262 מ"מ )גובה(×452 מ"מ )רוחב(×356 מ"מ )עומק( מימדים חיצוניים

198 מ"מ )גובה(×315 מ"מ )רוחב(×297 מ"מ )עומק( מידות התא הפנימי

קומפקטי - 20 ליטר תכולת המיקרוגל

כ- 10.8 ק"ג משקל נטו
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לפני שאתה מזמין שירות
לפני שאתה מזמין שירות עבור המיקרוגל שלך, אנא בדוק את כל אחד מן הפריטים הבאים:

בדוק כי המיקרוגל מחובר לחשמל בבטחה. אם לא, הוצא את התקע מן השקע, המתן 10 שניות וחבר אותו שוב בבטחה.
בדוק שאין לך פיוז שרוף או פאזת חשמל קופצת. במידה ואלה נראים כפועלים כשורה, בדוק את השקע עם מכשיר חשמלי אחר.

בדוק לוודא כי צג הבקרה מתוכנת נכון והטיימר מכוון.
בדוק לוודא כי הדלת נסגרת בבטחה, ומפעילה את מנעול הנעילה שלה בהיסגרה. אם הדלת אינה סגורה כהלכה, אנרגיית 

המיקרוגל לא תזרום בפנים.
אם אף אחת מן הפעולות שביצעת לעיל אינה מתקנת את המצב, זה הזמן ליצור קשר עם טכנאי מוסמך. אל תנסה להתאים או 

לתקן את המיקרוגל בעצמך.

טכניקות בישול
1. ארגן את המזון בצורה זהירה. הנח את החלקים העבים יותר של הכלי כלפי חוץ.

2. שים לב לזמן הבישול. בשל למשך פרק הזמן הקצר ביותר המצוין על המזון ולאחר מכן הוסף עוד זמן במידת הצורך. מזון מבושל 
מדי באופן קיצוני עלול לעשן ולהידלק.

3. כסה את המזון בעת הבישול. הכיסוי מונע התזה ומסייע למזון להתבשל בצורה אחידה.
4. יש להפוך את המזון פעם אחת בעת הבישול במיקרוגל לזרז את הבישול של מזונות כגון עוף והמבורגר. יש לסובב פריטים 

גדולים כמו צלי לפחות פעם אחת במהלך הבישול.
5. יש לארגן מחדש את סידור מוצרי המזון בכלי למשל עבור כדורי בשר להפוך את הסדר מלמעלה למטה ומהמרכז אל הצדדים.

 מדריך כלי בישול
1. מיקרוגל אינו יכול לחדור דרך מתכת. השתמש אך ורק בכלים המיועדים לשימוש במיקרוגל. אין להשתמש במכלים ממתכת 

למזון ומשקאות בעת הבישול במיקרוגל המיקרוגל. דרישה זו אינה ישימה במידה והיצרן מציין גדלים וצורת של כלי מתכת 
המתאימים לבישול במיקרוגל.

2.  מיקרוגל אינו יכול לחדור דרך מתכת, לכן אין להשתמש בכלי אוכל ממתכת או כלים עם קישוט מתכת.
3. אין להשתמש במוצרי נייר ממוחזרים כאשר אתה מבשל במיקרוגל מאחר ואלה עלולים להכיל פיסות מתכת קטנות העלולות 

לגרום לניצוצות ו/או לשריפה.
4. מומלץ להשתמש בכלים שהם עגולים או אליפטיים ולא רבועים או מלבניים, מאחר ומזון הנמצא בפינות נוטה להתבשל יתר

על המידה.
5. ניתן להשתמש בפיסות דקות של רדיד אלומיניום
למניעת בישול יתר של אזורים חשופים. אך היזהר
שלא להשתמש יותר מדי ולשמור על מרחק של

לפחות 2.54 ס"מ בין רדיד האלומיניום ודפנות המיקרוגל.
הרשימה להלן מהווה מדריך כללי לסייע לך לבחור

את כלי האוכל הנכונים:

שרטוט מוצר
1. מערכת אבטחת נעילת דלת

2. חלון המיקרוגל
3. טבעת מסתובבת

4. ציר
5. לוח הבקרה

6. מדריך גלים )אין להסיר את מכסה
 המיקה המכסה את מדריך הגלים(

7. מגש זכוכית

בישול במיקרוגל כלי בישול
כן זכוכית עמידה לחום

לא זכוכית שאינה עמידה לחום

כן קרמיקה עמידה לחום

כן כלי פלסטיק בטוחים לשימוש במיקרוגל

כן נייר מטבח

לא מגש מתכת

לא מדף מתכת

לא רדיד אלומיניום או תבנית אלומיניום
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לוח הבקרה
זמן בישול, עצמה, מחווני פעילות וזמן הבישול מוצגים. מסך פעילות התפריט 

עצמה   יש לגעת מספר פעמים כדי לקבוע את עצמת הבישול במיקרוגל.
הפשרה   לחץ על תכנית ההפשרה.

טיימר/שעון   לחץ לקבוע את פעולת השעון.
לחץ לקבוע את פעולת הטיימר.   

סובב את הידית כדי להיכנס לשעון של המיקרוגל ולהכניס את זמן הבישול. תפריט/זמן )ידית( 
סובב כדי לקבוע את משקל המזון או מספר החלקים.   

לחץ על הידית לקבוע תכנית בישול מהיר.   
לחץ על הידית לתחילת הבישול.   

השהיית פעילות/נעילה  השתמש כדי להתחיל את פעולת המיקרוגל במועד מאוחר יותר.
השתמש לקבוע מנעל נגד ילדים.   

לחץ כדי לבטל את ההגדרות או לאתחל את המיקרוגל לפני שאתה מגדיר תכנית בישול. עצור  
לחץ פעם אחת להפסקה זמנית של הבישול או פעמיים כדי לבטל את הבישול בכלל.   

הוראות הפעלה
• כאשר המיקרוגל מחובר לחשמל לראשונה הצג יראה "" ו- “1:00”.

• במהלך תהליך הגדרת הבישול, המערכת תחזור למצב המתנה במידה ולא הופעלה בתוך 20 שניות.
• במהלך הבישול, אם תלחץ פעם אחת על משטח "עצור" תכנית הבישול תעצור, לאחר מכן לחץ על "תפריט/זמן" כדי להמשיך

   את הבישול. אך אם תלחץ פעמיים על "עצור", תכנית הבישול תבוטל.
• לאחר סיום הבישול המסך יציג "סיום" ויצפצף אחת לשתי דקות עד שהמשתמש ילחץ על כפתור כלשהו או יפתח את הדלת.
• מכשיר זה מותר בשימוש לילדים מגיל 8 ואנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, בתנאי

   שהם תחת השגחה או ניתנה להם הדרכה בנוגע לשימוש בטיחותי במכשיר והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. אסור לילדים
   לשחק במכשיר, פעולות ניקיון ותחזוקה משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים

כיוון שעון זמן
השעון יכול לפעול במצב של 12 שעות או 24 שעות.

במצב המתנה, לחץ על משטח "טיימר/שעון" למשך 3 שניות כדי לבחור במצב שעון של 12 שעות.  .1
לאחר מכן סובב את "תפריט/זמן" פעם אחת כדי לבחור מצב שעון של 24 שעות.  

לחץ על "תפריט/זמן" פעם אחת.  .2
סובב את "תפריט/זמן" כדי לקבוע את ספרת השעות.  .3

לחץ על "תפריט/זמן" פעם אחת.  .4
סובב את "תפריט/זמן" כדי לקבוע את ספרת הדקות.  .5

לחץ על "תפריט/זמן" פעם אחת לאישור.  .6

בישול מהיר
זמן הבישול הארוך ביותר הוא 10 דקות. תכונה זו מאפשרת לך להתחיל את המיקרוגל במהירות במצב המתנה, לחץ על "תפריט/

זמן" על מנת לקבוע את זמן הבישול, המיקרוגל יתחיל לפעול מיד בעצמה מקסימלית.

בישול במיקרוגל
1. לחץ על משטח ה"עצמה" פעם אחת, התצוגה תראה "W"  "700". לאחר מכן סובב את "תפריט/זמן" כדי לבחור רמת עצמה 

)700W→650W→600W→550W→500W→450W→400W→350W→300W→250W→200W→150W→100W→50W→0W(
2. לחץ על "תפריט/זמן" פעם אחת.

3. סובב את "תפריט/זמן" פעם אחת כדי להכניס את זמן הבישול. זמן הבישול הארוך ביותר הוא 95 דקות.
4. לחץ על "תפריט/זמן" פעם אחת לאישור.

הערה: בעת הבישול אתה יכול לבדוק את רמת העצמה על ידי לחיצה על משטח "עצמה".  

הפשרה מהירה
 עוצמת ההפשרה מותאמת אוטומטית כאשר זמן הבישול מתוכנת.

1. במצב המתנה לחץ על משטח "הפשרה" פעם אחת.
2. סובב את "תפריט/זמן" כדי לקבוע את זמן ההפשרה. זמן ההפשרה הארוך ביותר הוא 95 דקות.
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3. לחץ על "תפריט/זמן" פעם אחת לאישור.
הערה: בתהליך ההפשרה המערכת תעצור ותשמיע צליל כדי להזכיר למשתמש שעליו להפוך את המזון,  

לאחר מכן יש ללחוץ על "תפריט/זמן" להמשך הפעולה.  
הפשרה לפי משקל

הזמן ועצמת ההפשרה מותאמים אוטומטית כאשר מתכנתים את משקל המזון. טווח משקל המזון הקפוא הוא בין 100 גר' ל- 1800 גר'.
1. במצב המתנה לחץ על משטח "הפשרה" פעמיים.

2. סובב את "תפריט/זמן" כדי לקבוע את משקל המזון.
3.  לחץ על "תפריט/זמן" פעם אחת לאישור.

הערה: במהלך תהליך ההפשרה עליך לסובב את המזון.  

 הגדרת הטיימר של המיקרוגל
1.  לחץ על משטח "טיימר/שעון" פעם אחת.

2.  סובב את ידית "תפריט/זמן" פעם אחת כדי להכניס את זמן הבישול. הזמן הארוך ביותר הוא 95 דקות.
3.  לחץ על "תפריט/זמן" פעם אחת לאישור.

הערה: כאשר הספירה לאחור מסתיימת, הזמזם יצפצף כדי להזכיר לך. תוכל לבדוק את הספירה לאחור על ידי  
נגיעה בכפתור "תפריט/זמן", אם אם אתה לוחץ על "עצור" כאשר הצג מראה את הזמן, הפונקציה עלולה להתבטל.  

הגדרה מראש
השתמש בפונקציה זו כדי להתחיל את פעולת המיקרוגל במועד מאוחר יותר.

1.    קבע את תכנית הבישול )מלבד תכנית הבישול המהיר(, מהירות ההפשרה ומשקל ההפשרה(.
2.   לחץ על משטח "הגדרה מראש/מנעל" פעם אחת.

4.   סובב את "תפריט/זמן" כדי לקבוע את ספרת השעות.
5.   לחץ על "תפריט/זמן" פעם אחת.

6.   סובב את "תפריט/זמן" כדי לקבוע את ספרת הדקות.
7.    לחץ על "תפריט/זמן" פעם אחת לאישור.  

הערה: כדי לבטל תכונה זו יש לגעת במשטח "הגדרה מראש/מנעול" פעם אחת ולאחר מכן לגעת במשטח "עצור".  

 בישול אוטומטי  
עבור מיני מזון או שיטת הבישול הבאה אין צורך לתכנת את משך הבישול ואת עוצמתו. מספיק להצביע על סוג המזון שאתה רוצה 

לבשל ואת משקל המזון או את מספר המנות.
1.  במצב המתן  סובב את ידית "תפריט/זמן" נגד כיוון השעון בחירת קוד מזון.

2. לחץ על "תפריט/זמן" פעם אחת
3. סובב את "תפריט/זמן" כדי לקבוע את משקל המזון.

4. לחץ על "תפריט/זמן" פעם אחת לאישור.

תפריטי בישול אוטומטי:

מנעול ילדים
השתמש כדי למנוע שימוש לא מורשה של המיקרוגל על ידי ילדים קטנים.

• להגדרת מנעול הילדים: במצב המתנה, לחץ והחזק את משטח "הגדרה מראש/מנעול" למשך 3 שניות, לאחר מכן ישמע צפצוף,
   המיקרוגל ייכנס אוטומטית למצב נעילה נגד ילדים ומחוון הנעילה יידלק. במצב נעילה כל הכפתורים אינם פעילים.

• לביטול מנעול הילדים: לחץ והחזק את משטח "הגדרה מראש/מנעול" למשך 3 שניות, לאחר מכן ישמע צפצוף ומחוון הנעילה יכבה.

הערה מצב מזון/בישול קוד

תוצאתו של הבישול האוטומטי תלויה במשתנים שונים כגון צורת וגודל המזון, העדפתך האישית 
לגבי כמה מבושל אתה בוחר מזונות מסוימים או אפילו איך אתה מסדר את המזון במיקרוגל.
במידה ואתה מוצא כי התוצאה אינה משביעת רצון, אנא התאם את זמן הבישול מעט לפי הצורך.

קפה A-01

תפוח אדמה )גר'( A-02

חימום חוזר )גר'( A-03

דג )גר'( A-04

פופקורן )99 גר'( A-05

בשר )גר'( A-06

ירקות )גר'( A-07
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ניקוי וטיפול
כבה את המיקרוגל ונתק את כבל החשמל לפני תחילת הניקיון.  .1

שמור את חלקו הפנימי של המיקרוגל נקי. כאשר מזון או נוזלים ניתזים ונדבקים לדפנות המיקרוגל, נגב במטלית לחה.  .2
ניתן להשתמש בחומרי ניקוי עדינים במקרה והמיקרוגל מלוכלך מאד. הימנע משימוש במתזים או בחומרי ניקוי חריפים.  

אלה עלולים להכתים, לשרוט או לעמם את משטח הדלת.  
יש לנקות את חלקו החיצוני של המיקרוגל במטלית לחה. למניעת נזקים לחלקים הפועלים במיקרוגל אין לאפשר למים  .3

לחדור אל פתחי האוורור.  
נגב את הדלת ואת החלון משני צדדיהם יחד עם אטמי הדלת והחלקים הקרובים אליהם במטלית לחה לעתים קרובות  .4

להסיר מהם שפכים או מתזים. אין להשתמש בחומרי ניקוי שורטים.  
אין להשתמש בניקוי בקיטור.  .5

אין להרטיב את צג הבקרה. יש לנקות במטלית רכה ולחה. כאשר אתה מנקה את צג הקרה עשה זאת כשהדלת  .6
פתוחה כך שלא תפעיל את המיקרוגל בטעות.  

אם ישנה הצטברות של אדים בתוך או מחוץ לדלת המיקרוגל, נגב במטלית רכה. זה עלול לקרות אם מפעילים את המיקרוגל  .7
המיקרוגל בתנאים של לחות גבוהה. וזה תקין.  

לעיתים יהיה צורך להסיר את מגש הזכוכית לניקוי. יש לשטוף את מגש הזכוכית במי סבון חמימים או במדיח הכלים.  .8
יש לנקות את טבעת הסיבוב ואת רצפת המיקרוגל לעיתים קרובות כדי להימנע מרעשים מיותרים. פשוט נגב את תחתית  .9
המיקרוגל עם דטרגנט עדין. את טבעת הסיבוב ניתן לרחוץ במי סבון חמימים או במדיח הכלים. וודא שאתה מחזיר את  

טבעת הסיבוב למקומה בצורה נכונה לאחר הסרתה.  
להפגת ריחות מן המיקרוגל תוכל לשלב ספריי מים עם מיץ וקליפת לימון בכלי המתאים לשימוש במיקרוגל. ולבשל  .10

במיקרוגל למשך 5 דקות. נגב בצורה יסודית וייבש בעזרת מטלית רכה.  
אם נורת המיקרוגל נשרפת, אנא צור קשר עם שירות לקוחות להחלפת הנורה.  .11

יש לנקות את המיקרוגל באופן קבוע ולהסיר כל שאריות מזון. כשל בשמירה על מיקרוגל נקי יכול לגרום לבלאי של המשטח  .12
ולהשפיע לרעה על אורך חיי המוצר ובאופן פוטנציאלי להסתיים בסיטואציה מסוכנת.  

אנא אל תשליך את המוצר לאשפה הביתית הרגילה, יש לפנות את המוצר למרכז המחזור של הרשויות המקומיות.  .13
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סמל זה מסמן כי אם ברצונך להשליך את המכשיר יש להשליכו למקום המיועד להשלכת פסולת אלקטרונית. התייעץ  
עם גורמים המוניציפאליים במתאימים ביישוב בו הנך מתגורר.  


