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Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy.

Precautions

When heating liquids, e.g. soups, sauces and beverages in your microwave
oven, delayed eruptive boiling can occur without evidence of bubbling. This
could result in a sudden boil over of the hot liquid. To prevent this possibility
the following steps should be taken:

You cannot operate your oven with the door open due to the safety interlocks
built into the door mechanism. These safety interlocks automatically switch off
any cooking activity when the door is opened; which in the case of a
microwave oven could result in harmful exposure to microwave energy.
It is important not to tamper with the safety interlocks.

1 Avoid using straight sided containers with narrow necks.

Do not place any object between the oven front face and the door or allow
food or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

2 Do not overheat.
3 Stir the liquid before placing the container in the oven and again halfway
through the heating time.

Do not operate your oven if it is damaged. It is particularly important that the
oven door closes properly and that there is no damage to the: (1) door(bent),
(2) hinges and latches (broken or loosened), (3) door seals and sealing
surfaces.

4 After heating, allow to stand in the oven for a short time, stir or shake
them(especially the contents of feeding bottles and baby food jars) again
carefully and check the temperature of them before consumption to avoid
burns (especially, contents of feeding bottles and baby food jars).
Be careful when handling the container.

Your oven should not be adjusted or repaired by anyone except qualified
service personnel.

Warning

Warning

Always allow food to stand after being cooked by
microwaves and check the temperature of them
before consumption. Especially contents of feeding
bottles and baby food jars.

Please ensure cooking times are correctly set as
over cooking may result in the FOOD catching fire
and subsequent damage to your oven.
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Contents
How the Microwave Oven Works
Microwaves are a form of energy similar to radio and television waves and
ordinary daylight. Normally, microwaves spread outwards as they travel
through the atmosphere and disappear without effect. Microwave ovens,
however, have a magnetron which is designed to make use of the energy in
microwaves. Electricity, supplied to the magnetron tube, is used to created
microwave energy.
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These microwaves enter the cooking area through openings inside the oven.
A turntable or tray is located at the bottom of the oven. Microwaves cannot
pass through metal walls of the oven, but they can penetrate such materials
as glass, porcelain and paper, the materials out of which microwave-safe
cooking dishes are constructed.
Microwaves do not heat cookware, though cooking vessels will eventually get
hot from the heat generated by the food.

A very safe appliance
Your microwave oven is one of the safest of all home
appliances. When the door is opened, the oven
automatically stops producing microwaves. Microwave
energy is converted completely to heat when it enters
food, leaving no “left over” energy to harm you when
you eat your food.
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By following the basic steps on these two pages you will be able to quickly check that your oven is operating
correctly. Please pay particular attention to the guidance on where to install your oven. When unpacking your
oven make sure you remove all accessories and packing. Check to make sure that your oven has not been
damaged during delivery.

Unpacking &
Installing

Place the oven in the level location of your choice with
more than 85cm height but make sure there is at least
30cm of space on the top and 10cm at the rear for proper
ventilation. The front of the oven should be at least 8cm from the
edge of the surface to prevent tipping.
An exhaust outlet is located on top or side of the oven. Blocking
the outlet can damage the oven.

Unpack your oven and place it on a flat level
surface.

GLASS TRAY
THIS OVEN SHOULD NOT BE USED FOR COMMERCIAL CATERING
PURPOSES
ROTATING RING
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Plug your oven into a standard household socket.
Make sure your oven is the only appliance
connected to the socket. If your oven does not operate
properly, unplug it from the electrical socket and then plug it
back in.

Fill a microwave safe container with
300 ml (1/2 pint) of water. Place on
the GLASS TRAY and close the oven door. If you
have any doubts about what type of container to
use please refer to page 27.

Open your oven door by pulling the DOOR HANDLE.
Place the ROLLER REST inside the oven and place the
GLASS TRAY on top.

Press the START
button once
to set 30 seconds
of cooking
30
time.

Seconds

MINU TOS

The DISPLAY will count down from 30 seconds
When it reaches 0, BEEP sounds. Open the
oven door and test the temperature of the water. If your
oven is operating the water should be warm. Be careful
when removing the container it may be hot.

YOUR OVEN IS NOW INSTALLED
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You can set either 12 hour clock or 24 hour clock.
In the following example I will show you how to set the time for 14:35 when using the 24 clock.
Make sure that you have removed all packaging from your oven.

Make sure that you have correctly installed your oven as described
earlier in this book.
Press STOP/CLEAR.

When your oven is plugged in for the
first time or when power resumes after a
power cut, a ‘0’ will be shown in the
display; you will have to reset the clock.
If the clock (or display) shows any
strange looking symbols, unplug your
oven from the electrical socket and plug
it back in and reset the clock.

Press CLOCK once.
(If you want to use different option, Press CLOCK once more.
If you want to change different option after setting clock, you have to
unplug and plug it back in.)

Turn DIAL until display shows “14:

”.

Press START for hour confirmation.

Turn DIAL until display shows “14:35”.
Press STRAT.
The clock starts counting.
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Setting the
Clock

Child
Lock
Press STOP/CLEAR.

Your oven has a safety feature that
prevents accidental running of the oven.
Once the child lock is set, you will be
unable to use any functions and no
cooking can take place.
However your child can still open the
oven door.

Press and hold STOP/CLEAR until “L” appears on the display and
BEEP sounds.
The CHILD LOCK is now set.
The time will disappear on the display if you have set the clock.

“L” remains on the display to let you know that CHILD LOCK is set.

To cancel CHILD LOCK press and hold STOP/CLEAR until “L” disappears.
You will hear BEEP when it’s released.
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In the following example I will show you how to cook some food on 80% power for 5 minutes and 30 seconds with .

Make
Make sure
sure that
that you
you have
have correctly
correctly installed
installed your
your oven
oven as
as described
described earlier
earlier
in
in this
this book.
book.
Press
Press STOP/CLEAR.
STOP/CLEAR.

Your oven has five microwave Power
settings. High power is automatically
selected but repeated presses of the
key will select a different power
level .

POWER
POWER
HIGH
HMIGH
AX
MAX
MEDIUM
MHEDIUM
IGH
HIGH

%
%

Power Output
Power Output

100%
100%

850W
850W

80%
80%

680W
680W

MEDIUM
MEDIUM

60%
60%

510W
510W

DEFROST
DMEFROST
EDIUM LOW
MEDIUM LOW

40%
40%

340W
340W

LOW
LOW

20%
20%

170W
170W

Press
Press POWER twice
twice to
to select
select 80%
80% power.
power.
“680”
“680” appears
appears on
on the
the display.
display.

Turn DIAL until display shows “5:30”.

Press START.
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Micro Power
Cooking

Micro Power
Level
POWER LEVEL

Your microwave oven is equipped with 5 power levels to give you maximum flexibility and control over cooking.
The table below shows the examples of food and their recommended cooking power levels for use with this
microwave oven.

POWER LEVEL
(%)

USE

POW ER OUTPUT

HIGH

* Boil Water
* Brown minced beef
* Cook poultry pieces, fish, vegetables
* Cook tender cuts of meat

100%

850W

MEDIUM HIGH

* All reheating
* Roast meat and poultry
* Cook mushrooms and shellfish
* Cook foods containing cheese and eggs

80%

680W

MEDIUM

* Bake cakes and scones
* Prepare eggs
* Cook custard
* Prepare rice, soup

60%

510W

DEFROST/
MEDIUM LOW

* All thawing
* Melt butter and chocolate
* Cook less tender cuts of meat

40%

340W

LOW

* Soften butter & cheese
* Soften ice cream
* Raise yeast dough

20%

170W
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In the following example I will show you how to set 2 minutes of cooking on high power.

Press STOP/CLEAR .

The QUICK START feature allows you to
set 30 seconds intervals of HIGH power
cooking with a touch of the START
button.

Press START four times to select 2 minutes on HIGH power.
Your oven will start before you have finished the fourth press.

During QUICK START cooking, you can extend the cooking time by repeatedly
pressing the START button.
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Quick
Start

L

AL

ZA

Auto
Reheat

In the following example I will show you how to cook 0.6kg of Frozen Meal.

Press STOP/CLEAR .

AUTO REHEAT allows you to cook most of
your favorite food easily by selecting the
food type and entering the weight of the
food.

Press AUTO REHEAT twice to select Frozen Meal.
“rh-2” appears on the display.

Turn DIAL until display shows “0.6”.

Press

AUTO REHEAT
Category
time

CHILLED MEAL
times
FROZEN MEAL
times
CHILLED PIZZA

Press

AUTO
REHEAT
Press
START.
time
times
times

Press START.
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FUNCTION

AUTO
REHEAT

CATEGORY

1. CHILLED
MEAL

WEIGHT LIMIT

UTENSILS

FOOD TEMP.

0.3 kg ~ 0.6 kg

Own tray

Refrigerated

INSTRUCTIONS
Pierce using a skewer on the surface.
Place food on the glass turntable. After cooking, allow to standfor 2-3 minutes
before serving.
- Stirrable e.g : Spaghetti bolognese, Beef stew
- Non-stirrable e.g : Lasagne, Cottage pie
Note :
For food contained in bag(s), pierce meat portion and rice/pasta portions, etc.
- For stirrable foods, stir at beep.
- Non-stirrable foods, it is not necessary to stir at beep.

2. FROZEN
MEAL

0.3 kg ~ 0.6 kg

Own tray

Frozen

3. CHILLED
PIZZA

0.2 kg ~ 0.4 kg

Low rack

Refrigerated

Same as above.

This function is for reheating leftover chilled pizza. Place chilled pizza on the
low rack over the metal tray.
After cooking, take food out immediately. Stand for 2~3 minutes.
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Auto
Cook

In the following example I will show you how to cook 0.6kg of fresh vegetable.

Press STOP/CLEAR .

AUTO COOK allows you to cook most of
your favorite food easily by selecting the
food type and entering the weight of the
food.

Category

Press AUTO COOK twice to select Fresh vegetable.

Turn DIAL until display shows “0.6”.

Press

AUTO COOK
Press START.

JACKET POTATO

time
time

FRESH VEGETABLE

times
times

FROZEN VEGETABLE

times
times

RICE

times
times

FRESH FISH

times
times
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FOOD CATEGORY WEIGHT LIMIT

UTENSILS

FOOD TEMP.

INSTRUCTIONS

1. JACKET
POTATO

0.2 kg ~ 1.0 kg

Microwavesafe bowl

Room

Choose medium sized potatoes 170 -200g.
Wash and dry potatoes. Pierce the potatoes several times with fork. Place the potatoes on
the glass turntable. Adjust weight and press start. After cooking, remove the potatoes from
the oven. Let stand covered with foil for 5 minutes.

2. FRESH
VEGETABLE

0.2 kg ~ 0.8 kg

Microwavesafe bowl

Room

Place vegetables in a microwave-safe bowl. Add water.
Cover with wrap. After cooking, stir and allow to stand for
2 minutes. Add amount of water according to the quantity.
** 0.2kg - 0.4kg : 2 Tablespoon
** 0.5kg - 0.8kg : 4 Tablespoon

3. FROZEN
VEGETABLE

0.2 kg ~ 0.8 kg

Microwavesafe bowl

Frozen

Place vegetables in a microwave-safe bowl. Add water.
Cover with wrap. After cooking, stir and allow to stand for
2 minutes. Add amount of water according to the quantity.
** 0.2kg - 0.4kg : 2 Tablespoon
** 0.5kg - 0.8kg : 4 Tablespoon

4. RICE

0.1 kg ~ 0.3 kg

Microwavesafe bowl

Room

Wash rice. Darin water.
Place rice & boiling water in a deep and large bowl.
Weight

100g

200g

300g

Cover

Boiling water

200ml

400ml

600ml

Yes /Vent corner

** Rice - After cooking, stand covered for 5 minutes or until water is absorbed.

5. FRESH FISH

0.2 kg ~ 0.6 kg

Microwave- Refrigerated
safe flan dish

Whole fish, steaks
- Oily fish : salmon, mackerel
- White fish : cod, haddock
Arrange in a single layer in a large microwave-safe flan dish.
Cover dish tightly with plastic wrap and pierce in several places.
Place on the glass turntable. Adjust weight and press start.
After cooking, remove the dish from the oven. Allow to stand for 3 minutes before serving.
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Auto
Defrost

The temperature and density of food varies, I would recommend that the food is checked before cooking
commences. Pay particular attention to large joints of meat and chicken, some foods should not be
completely thawed before cooking. The BREAD programme is suitable for defrosting small items such as
rolls or a small loaf. These will require a standing time to allow the centre to thaw. In the following
example I will show you how to defrost 1.4 Kg of frozen poultry.
Press STOP/CLEAR.
Weight the food that you are about to defrost. Be certain to remove any
metallic ties or wraps; then place the food in your oven and close the
oven door.
Press AUTO DEFROST twice to select the POULTRY defrosting
programme.

Your oven has four microwave defrost
settings:- MEAT, POULTRY, FISH and
BREAD; each defrost category has
different power settings. Repeated
presses of the AUTO DEFROST button
will select a different setting.

Enter the weight of the frozen food that you are about to defrost.
Turn DIAL until display shows “1.4”.

Category

Press
DEFROST

MEAT

time

POULTRY

times

FISH

times

BREAD

times

Press START.

During defrosting your oven will “BEEP”, at which point open the oven door, turn food over and separate to
ensure even thawing. Remove any portions that have thawed or shield them to help slow down thawing. After
checking close the oven door and press START to resume defrosting.
Your oven will not stop defrosting (even when the beep sounded) unless the door is opened.
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AUTO W EIGHT DEFROST GUIDE
* Food to be defrosted should be in a suitable microwave proof container and place uncovered on the glass turntable.
* If necessary, shield small areas of meat or poultry with flat pieces of aluminum foil. This will prevent thin areas becoming warm during defrosting. Ensure the
foil does not touch the oven walls.
* Separate items like minced meat, chops, sausages as soon as possible.
W hen BEEP, at this piont remove the food fromthe microwave oven,turn the food over and return to the microwave oven. Press start to continue. At the end of
the program, remove the food from the microwave oven, cover with foil and allow to stand until completely thawed.
To thaw completely, for example joints of meat and whole chickens should STAN D for a minimum of 1 hour before cooking.

Category
Meat

Weight Limit
0.1 ~ 4.0 kg

Utensil
Microwave ware
(Flat plate)

Poultry
Fish

Food
Meat
Minced beef, Fillet steak, Cubes for stew, Sirloin steak, Pot roast, Rump roast, Beef burger
Lamp chops, Rolled roast, Sausage, Cutlets(.2cm)
Turn food over at beep.
After defrosting, let stand for 5-15 minutes.
Poultry
Whole chicken, Legs, Breasts, Turkey breasts(under 2.0kg)
Turn food over at beep.
After defrosting, let stand for 20-30 minutes.
Fish
Fillets, Steaks, Whole fish, Sea foods
Turn food over at beep.
After defrosting, let stand for 10-20 minutes.

Bread

0.1 ~ 0.5 kg

Paper towel
or flat plate

Sliced bread, Buns, Baguette, etc.
Separate slices and place between paper towel or flat plate.
Turn food over at beep.
After defrosting, let stand for 1-2 minutes.
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Quick
Defrost

Use this function to thaw only 0.5kg of Minced meat very quickly.
This will require a standing time to allow the center to thaw. In the following example will show you how to defrost
0.5kg of frozen minced meat.

Press STOP/CLEAR.
Weight the food that you are about to defrost. Be certain to remove
any metallic ties or wraps; then place the food in your oven and close
the oven door.

Your oven has a microwave quick
defrost setting ( Minced meat ).

Press QUICK DEFROST.
The oven will start automatically.

During defrosting your oven will “BEEP”, at which point open the oven door, turn food over and separate to
ensure even thawing. Remove any portions that have thawed or shield them to help slow down thawing. After
checking close the oven door and press START to resume defrosting.
Your oven will not stop defrosting (even when the beep sounded) unless the door is opened.
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AUTO WEIGHT DEFROST GUIDE
Remove the meat completely from it's wrapping. Place the mince onto a microwave-safe plate. When BEEP, at this point remove the mince from the microwave
oven, turn the mince over and return to the microwave oven . Press start to continue. At the end of the program remove the mince from the microwave oven ,
cover with foil and allow to stand 5-15 minutes or until completely thawed.

CATEGORY
Minced meat

WEIGHT
0.5kg

UTENSIL
Microwave ware
(Flat plate)

INSTRUCTIONS
Minced meat
Turn food over at beep
After defrosting, let stand for 5-15 minutes
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European
Cook

In the following example I will show you how to cook 0.5 kg of Baked bean .

Press STOP/CLEAR .

European Cook allows you to cook most
of your favorite food easily by selecting
the food type and seleting the weight of
the food.

CATEGORY

Press
European menu

Oatmeal

time

Pasta

times

Press European Menu three times.
“Sc-3” appears on the display.

Turn DIAL until display shows 0.5kg.

Press START.

Baked bean

times

Hotdog

times

Stew

times

Scrambled eggs

times
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FOOD CATEGORY WEIGHT LIMIT

1. OATMEAL

1- 4 serves

UTENSILS

FOOD TEMP.

Microwavesafe bowl

Room

INSTRUCTIONS
Place the oats and milk in a deep microwave- safe bowl.
Cook uncovered. The oven will beep, stir the oats well and press start to
continue. After cooking, stir well and stand for 1 minute before serving.
Oats 1 package
Approx. 40g
Cold Milk

2. PASTA

0. 1 kg - 0. 3 kg

Microwavesafe bowl

Room

1 serve
1/3 cup
(1 package)
3/4 cup
(180ml)

2 serves
2/3 cups
(2 packages)
1 1/2 cups
(360ml)

3 serves
1 cup
(3 packages)
2 1/2 cups
(540ml)

4 serves
1 1/3 cups
(4 packages)
3 cups
(720ml)

Place pasta and boiling water with 1/4 to 1 teaspoon salt in a deep and large bowl.
Weight

100g

200g

300g

Cover

Boiling water

400ml

700ml

1000ml

No

Cook uncovered. The oven will beep, stir the pasta well and press start to continue. After
cooking, stir and stand for 1 minute if required. Rinse pasta with cold water.

3. BAKED BEAN

0.2 kg - 0. 8 kg

Microwavesafe dish

Room

Pour beans into the microwave- safe dish. Cover.
Place dish on the glass tray.
After reheating, stir and then stand for 1- 2 minutes with cover.

4. HOTDOG

0.2 kg - 0. 6kg

Microwavesafe bowl

Room

Place contents of can including brine in a microwave- save bowl.
Heat uncovered. After heating, stir well. Drain and serve.

5. STEW

0.2 kg - 0.6 kg

Microwavesafe bowl

Room

Place stew in a microwave- save bowl. Cover with wrap loosely.
After heating, stir well and stand for 2 minutes.

1- 4 eggs

Microwavesafe bowl

Refrigerated

6. SCRAMBLED
EGGS

Place desired number of eggs and milk into a large bowl. Whisk slightly.
Cover with wrap. After cooking, remove from the oven.
Stir well and stand for 1- 2 minutes with cover until firm.
Add amount of milk according to the quantity.
** 1 egg : 1 Tablespoon of milk
2 eggs : 2 Tablespoons of milk
3 eggs : 3 Tablespoons of milk
4 eggs : 4 Tablespoons of milk
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Children
Cook

In the following example I will show you how to cook Sandwich .

Press Stop/Clear.

21

Children Cook Guide

CATEGORY

WEIGHT

UTENSIL

INSTRUCTIONS

22

Heating or Reheating
Guide
Item
Sliced meat
3 slices
(0.5cm thick)
Chicken pieces
1 breast
1 leg and thigh

Cook time
(at HIGH)
1~2 minutes

To heat or reheat successfully in the microwave, it is important to follow several guidelines. Measure the amount of
food in order to determine the time needed to reheat. Arrange the food in a circular pattern for best results. Room
temperature food will heat faster than refrigerated food. Canned foods should be taken out of the can and placed in a
microwavable container. The food will be heated more evenly if covered with a microwavable lid or vented plastic
wrap. Remove cover carefully to prevent steam burns. Use the following chart as a guide for reheating cooked food.

Special Instructions
Place sliced meat on microwavable plate.
Cover with plastic wrap and vent.
• Note: Gravy or sauce helps to keep meat juicy.

1~2 minutes

Place fish on microwavable plate.
Cover with plastic wrap and vent.

Lasagne
1 serving(300g)

4~6 minutes

Place lasagne on microwavable plate.
Cover with plastic wrap and vent.

Casserole
cream or cheese
1 cup
4 cups

Mashed potatoes
350g

Baked beans
1 cup

2~3 minutes Place chicken pieces on microwavable plate.
3~31/2 minutes Cover with plastic wrap and vent.

Fish fillet
(170-230g)

Casserole
1 cup
4 cups

Item

Cook time
(at HIGH)

Special Instructions

COOK covered in microwavable casserole dish.
4~41/2 minutes Stir once halfway through cooking.
(at Medium High)

11/2~3 minutes COOK covered in microwavable casserole dish.
Stir once halfway through cooking.

Ravioli or pasta in sauce
1 cup
21/2~4 minutes COOK covered in microwavable casserole dish.
4 cups
71/2~11minutes Stir once halfway through cooking.
Rice
1 cup
4 cups

11/2~3 minutes COOK covered in microwavable casserole dish.
41/2~7minutes Stir once halfway through cooking.

1~11/2 minutes COOK covered in microwavable casserole dish.
31/2~5 minutes Stir once halfway through cooking.

Sandwich roll or bun
1 roll
15~30 seconds Wrap in paper towel and place on glass tray.
Vegetables
1 cup
4 cups

1~21/2 minutes COOK covered in microwavable casserole dish.
31/2~6 minutes Stir once halfway through cooking.

Soup
1 serving (8 oz.)

Sloppy Joe or
1~21/2 minutes Reheat filling and bun separately.
Barbecued beef
COOK covered in microwavable casserole dish.
1 sandwich
Stir once. Heat bun as directed in chart below.
(1/2 cup meat filling)
without bun
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11/2~21/2 minutes COOK covered in microwavable casserole dish.
31/2~51/2 minutes Stir once halfway through cooking.

11/2~2 minutes COOK covered in microwavable casserole dish.
Stir once halfway through cooking.

Fresh Vegetable
Guide
Vegetable
Artichokes
(230g each)

Cook time
Amount (at HIGH)
2 medium 41/2 ~ 7
4 medium 10 ~ 12

Instructions

Standing
Time

Instructions

Standing
Time

Corn, Fresh

2 ears

Add 1 cup water. Cover.

Mushrooms,
Fresh, Sliced

230g

Parsnips, Fresh,
Sliced

450g

4~7

Add 1/2 cup water in 1.5 litre covered 2~3 minutes
casserole dish. Stir halfway through
cooking.

Peas, Green,
Fresh

4 cups

6~9

Add 1/2 cup water in 1.5 litre covered 2~3 minutes
casserole dish. Stir halfway through
cooking.

4~9
6~ 12

Pierce potatoes several times with fork. 2~3 minutes
Place on 2 paper towels.
Turn over halfway through cooking.

450g

21/2 ~ 6

Green Beans

450g

7 ~ 11

Add 1/2 cup water in 1.5 litre casserole 2~3 minutes
dish. Stir halfway through cooking.

Beats, Fresh

450g

11 ~ 16

Add 1/2 cup water in 1.5 litre covered 2~3 minutes
casserole dish. Rearrange halfway
through cooking.
Place broccoli in baking dish.
Add 1/2 cup water.

2~3 minutes

4~8

450g

Cabbage, Fresh,
Chopped

450g

Carrots, Fresh,
Sliced

200g

Cauliflower,
Fresh, Whole

450g

5~7

Trim. Add 1/4 cup water in 1.5 litre
covered casserole dish. Stir halfway
through cooking.

2~3 minutes

Fresh, Flowerettes
Celery, Fresh,
Sliced

2 cups
4 cups

11 ~ 16

Slice. Add 1/2 cup water in 1.5 litre
covered casserole dish. Stir halfway
through cooking.

2~3 minutes

Sweet Potatoes 2 medium
Whole Baking
4 medium
(170~230g each)

51/2~71/2 Add 1/2 cup water in 1.5 litre covered 2~3 minutes
casserole dish. Stir halfway through
cooking.

Husk. Add 2 tbsp water in 1.5 litre
baking dish. Cover.

11/2 ~ 21/2 Place mushrooms in 1.5 litre covered
casserole dish. Stir halfway through
cooking.

2~3 minutes

Broccoli, Fresh,
Spears

2~3

Cook time
Amount (at HIGH)

Trim. Add 2 tsp water and 2 tsp juice. 2~3 minutes
Cover.

Asparagus,
Fresh, Spears

5~8

Vegetable

2~3 minutes
2~3 minutes

White potatoes, 2 potatoes 51/2 ~ 71/2 Pierce potatoes several times with fork. 2~3 minutes
Whole Baking 4 potatoes 91/2 ~ 14 Place on 2 paper towels.
Turn over halfway through cooking.
(170~230g each)

Add 1/4 cup water in 1.5 litre covered 2~3 minutes
casserole dish. Stir halfway through
cooking.
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Spinach, Fresh,
Leaf

450g

41/2 ~ 71/2 Add 1/2 cup water in 2 litre covered
casserole dish.

Courgette, Fresh,
Sliced

450g

41/2 ~ 71/2 Add 1/2 cup water in 1.5 litre covered
casserole dish. Stir halfway through 2~3 minutes
cooking.

Courgette, Fresh,
Whole

450g

6~9

Pierce. Place on 2 paper towels.
Turn courgette over and rearrange
halfway through cooking.

2~3 minutes

2~3 minutes

Important safety instructions
Read carefully and keep for future reference
1 Do not attempt to tamper with, or make any adjustments or repairs to the
door, control panel, safety interlock switches or any other part of the oven.
It is hazardous for anyone to carry out any service or repair operation
which involves the removal of any cover which gives protection against
exposure to microwave energy. Repairs should only be undertaken by a
qualified service technician.
2 Do not operate the oven when empty. It is best to leave a glass of water in
the oven when not in use. The water will safely absorb all microwave
energy, if the oven is accidentally started.
3 Do not dry clothes in the microwave oven, which may become carbonized
or burned if heated too long.
4 Do not cook food wrapped in paper towels, unless your cook book
contains instructions, for the food you are cooking.
5 Do not use newspaper in place of paper towels for cooking.
6 Do not use wooden containers. They may heat-up and char. Do not use
ceramic containers which have metallic (e.g. gold or silver) inlays. Always
remove metal twist ties. Metal objects in the oven may arc, which can
cause serious damage.
7 Do not operate the oven with a kitchen towel, a napkin or any other
obstruction between the door and the front edges of the oven, which may
cause microwave energy leakage.
8 Do not use recycled paper products since they may contain impurities
which may cause sparks and/or fires when used in cooking.
9 Do not rinse the turntable by placing it in water just after cooking. This
may cause breakage or damage.
10 Small amounts of food require shorter cooking or heating time. If normal
times are allowed they may overheat and burn.
11 Be certain to place the oven so the front of the door is 8 cm or more
behind the edge of the surface on which it is placed, to avoid accidental
tipping of the appliance.

WARNING
Please ensure cooking times are correctly
set as over cooking may result in FIRE and
subsequent DAMAGE to the OVEN.

12 Before cooking, pierce the skin of potatoes, apples or any such fruit or
vegetable.
13 Do not cook eggs in their shell. Pressure will build up inside the egg which
will burst.
14 Do not attempt deep fat frying in your oven.
15 Remove the plastic wrapping from food before cooking or defrosting. Note
though that in some cases food should be covered with plastic film, for
heating or cooking.
16 If the oven door or door seals are damaged, the oven must not be
operated until it has been repaired by a qualified service technician.
17 If smoke is observed, switch off or disconnect the oven from the power
supply and keep the oven door closed in order to stifle any flames.
18 When food is heated or cooked in disposable containers of plastic, paper
or other combustible materials, check the oven frequently due to the
possibility of the food container is deteriorating.
19 Only allow children to use the oven without supervision when adequate
instructions have been given so that the child is able to use the oven in a
safe way and understands the hazards of improper use.
20 Liquids or other foods must not be heated in sealed containers since they
are liable to explode.
21 Do not operate the oven, if the door seals and adjacent parts of the
microwave oven are faulty, until the oven has been repaired by a qualified
service technician.
22 Check the utensils are suitable for use in microwave ovens before use.
23 Do not touch the oven door, outer cabinet, rear cabinet, oven cavity,
accessories and dishes during grill mode, convection mode and auto cook
operations, unless wearing thick oven gloves, as they will become hot.
Before clearing make sure they are not hot.
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WARNING
Please ensure cooking times are correctly
set as over cooking may result in FIRE and
subsequent DAMAGE to the OVEN.

Important safety instructions
Read carefully and keep for future reference
33 Only use the temperature probe recommended for this oven (for
appliances having a facility to use a temperature-sensing probe).

24 Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
25 When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the
oven due to the possibility of ignition.

34 If heating elements are provided, during use the appliance becomes hot.
Care should be taken to avoid touching heating elements inside the
oven.

26 If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the
door closed in order to stifle any flames.

35 The appliance is not intended for use by young children or infirm
persons without supervision.

27 Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling,
therefore care must be taken when handing the container.
28 The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or
shaken and the temperature checked before consumption, in order to
avoid burns.

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be
operated until it has been repaired by a competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to
carry out any service or repair operation that involves the
removal of a cover which gives protection against exposure to
microwave energy.

29 Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in
microwave ovens since they may explode, even after microwave heating
has ended.
30 Details for cleaning door seals, cavities and adjacent parts.

WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed
containers since they are liable to explode.

31 The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when
adequate instructions have been given so that the child is able
to use the oven in a safe way and understands the hazards of
improper use.

32 Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possibly result in a hazardous situation.
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Microwave-safe
Utensils
Never use metal or metal trimmed utensils in your
microwave oven

Paper
Paper plates and containers are convenient and safe to use in your microwave oven,
provided that the cooking time is short and foods to be cooked are low in fat and
moisture. Paper towels are also very useful for wrapping foods and for lining baking
trays in which greasy foods such as bacon are cooked. In general, avoid coloured
paper products as the colour may run. Some recycled paper products may contain
impurities which could cause arcing or fires when used in the microwave oven.

Microwaves cannot penetrate metal. They will bounce off any metal object in the
oven and cause arcing, an alarming phenomenon that resembles lightning.
Most heat resistant non metallic cooking utensils are safe for use in your microwave
oven. However, some may contain materials that render them unsuitable as
microwave cookware. If you have any doubts about a particular utensil, there’s a
simple way to find out if it can be used in your microwave oven.
Place the utensil in question next to a glass bowl filled with water in the microwave
oven. Microwave at power HIGH for 1 minute. If the water heats up but the utensil
remains cool to the touch, the utensil is microwave~safe. However, if the water does
not change temperature but the utensil becomes warm, microwaves are being
absorbed by the utensil and it is not safe for use in the microwave oven. You
probably have many items on hand in your kitchen right now that can be used as
cooking equipment in your microwave oven. Just read through the following
checklist.

Plastic cooking bags
Provided they are made specially for cooking, cooking bags are microwave safe.
However, be sure to make a slit in the bag so that steam can escape. Never use
ordinary plastic bags for cooking in your microwave oven, as they will melt and
rupture.

Plastic microwave cookware
A variety of shapes and sizes of microwave cookware are available. For the most
part, you can probably use items you already have on hand rather than investing in
new kitchen equipment.

Dinner plates

Pottery, stoneware and ceramic

Many kinds of dinner-ware are microwave-safe. If in doubt consult the
manufacturer’s literature or perform the microwave test.

Containers made of these materials are usually fine for use in your microwave oven,
but they should be tested to be sure.

Glassware
Glassware that is heat-resistant is microwave-safe. This would include all brands of
oven tempered glass cookware. However, do not use delicate glassware, such as
tumblers or wine glasses, as these might shatter as the food warms.

CAUTION
Some items with high lead or iron content are not suitable for cooking
utensils.
Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in
microwave ovens.

Plastic storage containers
These can be used to hold foods that are to be quickly reheated. However, they
should not be used to hold foods that will need considerable time in the oven as hot
foods will eventually warp or melt plastic containers.
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Food characteristics &
Microwave cooking
Keeping an eye on things
The recipes in the book have been formulated with great care, but your success in
preparing them depends on how much attention you pay to the food as it cooks.
Always watch your food while it cooks. Your microwave oven is equipped with a
light that turns on automatically when the oven is in operation so that you can see
inside and check the progress of your food. Directions given in recipes to elevate,
stir, and the like should be thought of as the minimum steps recommended. If the
food seems to be cooking unevenly, simply make the necessary adjustments you think
appropriate to correct the problem.

Moisture content of food
Since the heat generated from microwaves tends to evaporate moisture, relatively dry food
such as roasts and some vegetables should either be sprinkled with water prior to cooking
or covered to retain moisture.

Bone and fat content of food

Bones conduct heat and fat cooks more quickly than meat. Care must be taken when
cooking bony or fatty cuts of meat that they do not cook unevenly and do not become
overcooked.

Quantity of food

The number of microwaves in your oven remains constant regardless of how much food is
being cooked. Therefore, the more food you place in the oven, the longer the cooking time.
Remember to decrease cooking times by at least one third when halving a recipe.

Factors affecting microwave cooking times
Many factors affect cooking times. The temperature of ingredients used in a recipe
makes a big difference in cooking times. For example, a cake made with ice-cold
butter, milk, and eggs will take considerably longer to bake than one made with
ingredients that are at room temperature. All of the recipes in this book give a range
of cooking times. In general, you will find that the food remains under-cooked at the
lower end of the time range, and you may sometimes want to cook your food beyond
the maximum time given, according to personal preference. The governing
philosophy of this book is that it is best for a recipe to be conservative in giving
cooking times. While overcooked food is ruined for good. Some of the recipes,
particularly those for bread, cake, and custards, recommend that food be removed
from the oven when they are slightly undercooked. This is not a mistake. When
allowed to stand, usually covered, these foods will continue to cook outside of the
oven as the heat trapped within the outer portions of the food gradually travels
inward. If the food is left in the oven until it is cooked all the way through, the outer
portions will become overcooked or even burnt. You will become increasingly skilful
in estimating both cooking and standing times for various foods.

Density of food
Light, porous food such as cakes and breads cook more quickly than heavy, dense
foods such as roasts and casseroles. You must take care when microwaving porous
food that the outer edges do not become dry and brittle.

Height of food

Shape of food

Microwaves penetrate only about 2.cm into food, the interior portion of thick foods are
cooked as the heat generated on the outside travels inward. Only the outer edge of food in
cooked by microwave energy; the rest is cooked by conduction. The worst possible shape
for a food that is to be microwaved is a thick square. The corners will burn long before the
centre is even warm . Round thin foods and ring shaped foods cook successfully in the
microwave.

Covering

A cover traps heat and steam which causes food to cook more quickly. Use a lid or
microwave cling film with a corner folded back to prevent splitting.

Browning

Meats and poultry that are cooked fifteen minutes or longer will brown lightly in their own
fat. Foods that are cooked for a shorter period of time may be brushed with a browning
sauce such as worcestershire sauce, soy sauce or barbecue sauce to achieve an appetizing
colour. Since relatively small amounts of browning sauces are added to food the original
flavour of the recipe is not altered.

Covering with greaseproof paper

Greaseproofing effectively prevents spattering and helps food retain some heat. But
because it makes a looser cover than a lid or clingfilm, it allows the food to dry out slightly.

Arranging and spacing

Individual foods such as baked potatoes, small cakes and hors d’oeuvres will heat more
evenly if placed in the oven an equal distance apart, preferably in a circular pattern. Never
stack foods on top of one another.

The upper portion of tall food, particularly roasts, will cook more quickly than the
lower portion. Therefore, it is wise to turn tall food during cooking, sometimes several
times.
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Food characteristics &
Microwave cooking
Stirring
Stirring is one of the most important of all microwaving techniques. In conventional cooking,
food is stirred for the purpose of blending. Microwaved food, however, is stirred in order to
spread and redistribute heat. Always stir from the outside towards the centre as the outside
of the food heats first.

To Clean Your Oven
1 Keep the inside of the oven clean
Food spatters or spilled liquids stick to oven walls and between seal and door
surface. It is best to wipe up spillovers with a damp cloth right away. Crumbs and
spillovers will absorb microwave energy and lengthen cooking times. Use a damp
cloth to wipe out crumbs that fall between the door and the frame. It is important to
keep this area clean to assure a tight seal. Remove greasy spatters with a soapy cloth
then rinse and dry. Do not use harsh detergent or abrasive cleaners. The glass tray
can be washed by hand or in the dishwasher.

Turning over

Large, tall foods such as roasts and whole chickens should be turned so that the top and
bottom will cook evenly. It is also a good idea to turn cut up chicken and chops.

Placing thicker portions facing outwards

Since microwaves are attracted to the outside portion of food, it makes sense to place
thicker portions of meat, poultry and fish to the outer edge of the baking dish. This way,
thicker portions will receive the most microwave energy and the food will cook evenly.

Shielding

Strips of aluminium foil (which block microwaves) can be placed over the corners or edges
of square and rectangular foods to prevent those portions from overcooking. Never use too
much foil and make sure the foil is secured to the dish or it may cause ‘arcing’ in the oven.

2 Keep the outside of the oven clean
Clean the outside of your oven with soap and water then with clean water and dry
with a soft cloth or paper towel. To prevent damage to the operating parts inside the
oven, the water should not be allowed to seep into the ventilation openings. To clean
control panel, open the door to prevent oven from accidentally starting, and wipe a
damp cloth followed immediately by a dry cloth. Press STOP/CLEAR after cleaning.

Elevating

Thick or dense foods can be elevated so that microwaves can be absorbed by the underside
and centre of the foods.

Piercing

Foods enclosed in a shell, skin or membrane are likely to burst in the oven unless they are
pierced prior to cooking. Such foods include yolks and whites of eggs, clams and oysters
and whole vegetables and fruits.

3 If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe the panels
with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high
humidity conditions and in no way indicates a malfunction of the unit.

Testing if cooked

Food cooks so quickly in a microwave oven, it is necessary to test it frequently. Some foods
are left in the microwave until completely cooked, but most foods, including meats and
poultry, are removed from the oven while still slightly undercooked and allowed to finish
cooking during standing time. The internal temperature of foods will rise between 50F (30C)
and 150F (80C) during standing time.

4 The door and door seals should be kept clean. Use only warm, soapy water, rinse
then dry thoroughly.
DO NOT USE ABRASIVE MATERIALS, SUCH AS CLEANING POWDERS OR
STEEL AND PLASTIC PADS.
Metal parts will be easier to maintain if wiped frequently with a damp cloth.

Standing time

Foods are often allowed to stand for 3 to 10 minutes after being removed from the
microwave oven. Usually the foods are covered during standing time to retain heat unless
they are supposed to be dry in texture (some cakes and biscuits, for example). Standing
allows foods to finish cooking and also helps flavour blend and develop.
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Questions &
Answers
Q What’s wrong when the oven light will not glow?
A There may be several reasons why the oven light will not glow.
Light bulb has blown
Door is not closed
Q Does microwave energy pass through the viewing screen in the door?
A No. The holes, or ports, are made to allow light to pass; they do not let
microwave energy through.

Q Is it possible to pop corn in a microwave oven?
A Yes, if using one of the two methods described
below
1 Popcorn-popping utensils designed specifically for microwave cooking.
2 Prepackaged commercial microwave popcorn that contains specific
times and power outputs needed for an acceptable final product.
FOLLOW EXACT DIRECTIONS GIVEN BY EACH MANUFACTURER FOR
THEIR POPCORN PRODUCT. DO NOT LEAVE THE OVEN UNATTENDED
WHILE THE CORN IS BEING POPPED. IF CORN FAILS TO POP AFTER
THE SUGGESTED TIMES, DISCONTINUE COOKING. OVERCOOKING
COULD RESULT IN THE CORN CATCHING FIRE.

Q Why does the beep tone sound when a pad on the Control Panel is
touched?
A The beep tone sounds to assure that the setting is being properly entered.
Q Will the microwave oven be damaged if it operates empty?
A Yes Never run it empty or without the glass tray.
Q Why do eggs sometimes pop?
A When baking, frying, or poaching eggs, the yolk may pop due to steam
build up inside the yolk membrane. To prevent this, simply pierce the yolk
before cooking. Never microwave eggs in the shell.
Q Why is standing time recommended after microwave cooking is over?
A After microwave cooking is finished, food keeps on cooking during
standing time. This standing time finishes cooking evenly throughout the
food. The amount of standing time depends on the density of the food.

CAUTION
NEVER USE A BROWN PAPER BAG FOR POPPING CORN. NEVER
ATTEMPT TO POP LEFTOVER KERNELS.
Q Why doesn’t my oven always cook as fast as the cooking guide says?
A Check your cooking guide again to make sure you’ve followed directions
correctly, and to see what might cause variations in cooking time.
Cooking guide times and heat settings are suggestions, chosen to help
prevent overcooking, the most common problem in getting used to a
microwave oven. Variations in the size, shape, weight and dimensions of
the food require longer cooking time. Use your own judgement along with
the cooking guide suggestions to test food condition, lust as you would do
with a conventional cooker.
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Plug wiring information/
Technical Specifications
Warning
Technical Specification

This appliance must be earthed

MS2587ARS/MS2587ARW
MS2587ARB/MS2587ARR

The wires in this mains lead are colored in accordance with the
following codes
BLUE ~ Neutral
BROWN ~ Live
GREEN & YELLOW ~ Earth

Power Input
Output
Microwave Frequency
Outside Dimension

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may
not correspond with the coloured markings identifying the terminals
in your plug proceed as follows:

Power Consumption
Microwave

The wire which is colored BLUE must be connected to the terminal
which is marked with the letter N or Colored BLACK.
The wire which is colored BROWN must be connected to the
terminal which is marked with the letter L or colored RED.
The wire which is colored GREEN & YELLOW or GREEN must be
connected to the terminal which is marked with the letter E or
.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in
order to avoid a hazard;
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230 V AC /50Hz
850 W (IEC60705 rating standard)
2450 MHz
507 mm(W) X 283mm(H) X 43 5mm(D)
1250 Watts

MS2587ARS
MS2587ARW
MS2587ARB
MS2587ARR

P/No. : MFL61979401

אמצעי זהירות
אמצעי זהירות למניעת חשיפה אפשרית לאנרגית מיקרו
כאשר מחממים במיקרוגל נוזלים )מרקים ,רטבים ומשקאות(,
עלולה להיווצר רתיחה ללא הופעת בועות והדבר יכול לגרום
לגלישה פתאומית של הנוזל .על מנת למנוע גלישה יש לנקוט
בצעדים הבאים:
 .1הימנעו מהשימוש בכלים בעלי זוויות ישרות )מרובעים וכו'(
בעלי פתח צר.
 .2אל תחממו יתר על המידה.
 .3בחשו את הנוזל לפני הכנסתו למיכל בתנור ופעם נוספת
בחלוף כמחצית זמן החימום.
 .4בסיום החימום השאירו את הכלי בתנור למשך זמן קצר,
בחשו או נערו שוב בזהירות ובדקו את החום בכלי לפני
השתייה על מנת למנוע כוויות )במיוחד בקבוקים וצנצנות מזון
לתינוקות(.
היזהרו כאשר אתם מטפלים במיכל.
 .5נקו את פנים תא התנור עם מטלית לחה לאחר השימוש.
 .6לעולם אל תפעילו את התנור ללא מגש הזכוכית וחישוק
התושבת  1מיכל המתכת משום שזה עלול לגרום לניצוצות.

לא ניתן להפעיל את התנור כשהדלת פתוחה אודות להתקני
בטיחות הנמצאים המנגנון הדלת.
התקנים אלה גורמים להפסקה אוטומטית של פעולת המיקרוגל
עם פתיחת הדלת.
במקרה של תנור מיקרוגל ,פתיחת דלת יכולה להביא לחשיפה
מזיקה לאנרגיה של גלי מיקרו.
חשוב לא להתעסק עם נועלי הבטיחות.
אל תניחו דבר בין התנור לבין הדלת ואל תאפשרו לשיירי מזון או
חומרי ניקוי להצטבר על משטחי האטימה.
במקרה של נזק אין להפעיל את התנור .חשוב במיוחד לוודא
שהדלת נסגרת באופן נכון ושלא נגרם נזק ל – ) (1דלת )עקומה(
) (2צירים ובריחים )שבורים או רופפים( ) (3אטמי הדלתות
ומשטחי האטימה.
רק צוות שירות מוסמך רשאי לכוון את התנור או לתקנו.
אזהרה

אזהרה

אנא ודאו שזמני הבישול נכונים.
עודף בישול עשוי לגרום לדליקה ונזק לתנור.

בסיום הבישול השאירו את המזון במיקרוגל למשך
מספר דקות ,ובדקו את דרגת הטמפרטורה לפני
ההגשה .הקפידו שבעתיים לבדוק בקבוקים לתינוקות.
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מפרט טכני
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פריקה והצבה

השלבים המופיעים בשני העמודים הבאים יסייעו לכם לבדוק ולוודא כי התנור תקין .שימו לב במיוחד
למיקום והצבת התנור .בזמן פירוק התנור מהאריזה הוציאו ממנו את כל האביזרים וחומרי האריזה.וודאו
שהתנור לא ניזוק בזמן ההובלה.

הציבו את התנור על משטח ישר ויציב עם מרווח גובה
של יותר מ  85ס"מ אך והקפידו להשאיר מרווח של
 30ס"מ לפחות מעל ו  10ס"מ מאחורי התנור ומהצדדים על מנת
לאפשר אוורור נאות.
בחלקו האחורי והצדדי של התנור נמצאים פתחי פליטת אויר חם.
חסימת פתחי האוורור עלולה לגרום נזק לתנור.
אין להציב את התנור מעל כיריים )או מקור חום אחר(.

הוציאו את התנור מהאריזה והציבו אותו על
משטח ישר ויציב היכול לשאת את משקלו.

רשת נמוכה
התנור מיועד לשימוש ביתי בלבד .אין להשתמש בו למטרות
אחרות )מסחריות ,קייטרינג ואחרות(.

רשת גבוהה
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פתחו את דלת התנור על ידי לחיצה על
לחצן פתיחת דלת )(DOOR OPEN
והכניסו את החישוק הסובב )תומך המגש(
לתנור והניחו עליו את מגש הזכוכית.

הכניסו את התקע לשקע ביתי רגיל .וודאו
שהמיקרוגל הוא המכשיר היחיד המחובר לשקע
זה .אם התנור אינו פועל כראוי ,הוציאו את התקע
מהשקע וחברוהו שנית לאחר מספר דקות.

בחלון התצוגה תופיע הספירה לאחור במשך  30שניות.
בסיום התכנות ישמעו  3צפצופים .פתחו את הדלת
ובדקו את טמפרטורת המים .אם התנור תקין
ופועל ,המים יהיו חמים.
לחצו על לחצן
היזהרו בזמן הוצאת
STOP/CLEAR
הכלי מהתנור – הוא
ואז לחצו על
עשוי להיות חם מאוד.
לחצן
START
פעם אחת
לקביעת  30שניות של
זמן בישול .אתם תשמעו
צפצוף )ביפ( כאשר
תלחצו על הלחצן.

הסתיים תהליך ההצבה וההתקנה.
5

מלאו בכלי המתאים למיקרוגל
 300סמ"ק מים.
הניחו את הכלי על מגש הזכוכית וסגרו את
הדלת )במקרה של ספק לגבי התאמת הכלי
למיקרוגל ,עיינו בעמוד .(27

קביעת השעון

לתנור יש שעון פנימי בתצורה של  12שעות ובתצורה של  24שעות .להלן דוגמא לכיוון השעה ,14:35
בתצורת שעון של  24שעות .ודאו שהסרתם את כל חומרי האריזה.
ודאו שהתנור מותקן ומוצב בהתאם
להוראות ההצבה המופיעות בסעיף
"התקנה והצבה".
לחצו על STOP/CLEAR
לחצו על לחצן  CLOCKפעם אחת.
אם אתם רוצים להשתמש בשעון בן
 12שעות ,לחצו על לחצן  CLOCKפעם נוספת .אם אתם
רוצים תצורת שעון שונה ) 24שעות( ,נתקו את תקע הכבל
מהשקע וחברו שוב.
סובבו את החוגה עד אשר התצוגה
תראה " ."14:
לחצו על  CLOCKאו  STARTלאישור השעה.
סובבו את החוגה עד אשר התצוגה
תראה "."14:35
לחצו על  CLOCKאו . START
השעון יחל למנות את הזמן.
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כאשר מחברים את התנור
לחשמל בפעם הראשונה ,או
לאחר הפסקת חשמל ,הספרה
" "0תוצג בחלון התצוגה ,יש
לכוון מחדש את השעון.
אם השעון )או התצוגה( מראים
סימנים מוזרים למראה ,נתקו
את התנור שלכם משקע
החשמל וחברו שוב לאחר כמה
שניות כדי לאפס את השעון.
תוך כדי תהליך כיוון השעון
הנקודתיים יהבהבו .לאחר
שתסיימו לכוון הנקודתיים
יפסיקו להבהב.

נעילה מפני ילדים
לחצו על STOP/CLEAR

לחצו והחזיקו את לחצן STOP/CLEAR
לחוץ עד שהאות ") "Lנעול( תופיע על
גבי הצג וישמע צפצוף בודד.
הנעילה מפני ילדים כעת מופעלת.
תצוגת השעה תיעלם )במידה והשעון מכוון(
האות " "Lתוצג ברציפות ,לציין כי
הנעילה מופעלת.

לביטול את הנעילה מפני ילדים ,לחצו
והחזיקו את לחצן ""STOP/CLEAR
לחוץ עד שהסימן ") "Lנעול( יעלם מהצג.
עם שחרור הנעילה יישמע חיווי קולי )ביפ(
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לתנור המיקרוגל שלכם יש
התקן בטיחותי ייחודי המונע
הפעלה לא רצויה של התנור
)למשל על ידי ילדים( .כאשר
החסימה מופעלת ,לא ניתן
להפעיל את התנור ,אולם ניתן
לפתוח את הדלת.

בישול בעוצמת מיקרוגל

בדוגמה הבאה ,נראה לכם איך לבשל בהספק של  80%במשך  5דקות ו  30שניות.
וודאו שההתקנה וההצבה נכונים
בהתאם לסעיף "הצבה והתקנה"
כמתואר לפני כן בחוברת זו.
לחצו על לחצן .STOP/CLEAR
לחצו על כפתור העוצמה ( )MICRO
פעמיים כדי לבחור 80%
" "680יופיע על גבי התצוגה.

תנור המיקרוגל שלכם מצויד ב  5דרגות
עוצמה.
לאחר שהבישול יסתיים ,צפצוף התראה
ישמע מידי דקה למשך  5דקות עד אשר
תיפתח דלת התנור.
%

עוצמה

850W

100%

גבוה

680W

80%

510W

60%

340W

40%

170W

20%

הספק יציאה

סובבו את החוגה עד שהתצוגה
תראה "."5:30

לחצו .START

8

בינוני גבוה
בינוני
הפשרה
/בינוני נמוך
נמוך

רמת עוצמת המיקרוגל

תנור המיקרוגל מצויד ב  5דרגות עוצמה ,וזאת לצורך מתן גמישות ושליטה מרביים על תהליך הבישול.
הטבלה הבאה מראה את דרגות העוצמה בדגם זה ורמות עוצמות ההספק לשימוש באמצעות תנור
מיקרוגל זה.

הספק יציאה

שימוש

רמת עוצמה )(%
•
•
•

הרתחת מים
בישול חלקי עוף ,דגים וירקות
בישול נתחי בשר עדינים

•
•
•
•

כל סוגי החימום
צליית בשר ועופות
בישול פטריות ופירות ים
מאכלי ביצים וגבינה

510W

•
•
•
•

אפיית עוגות ,לחמים
ביצים
רפרפת
הכנת אורז ,מרקים

340W

•
•
•

כל סוגי ההפשרה
המסת חמאה ,שוקולד
נתחי בשר גסים

170W

•
•
•

ריכוך חמאה וגבינה
ריכוך גלידות
התפחת בצק

850W

680W
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רמת עוצמה
גבוה

בינוני גבוה

בינוני

הפשרה/בינוני נמוך

נמוך

הפעלה מהירה

בדוגמה הבאה יוצג כיצד לקבוע שתי דקות בישול בעוצמה גבוהה.

לחצו על לחצן STOP/CLEAR

לחצו  STARTארבע פעמים לבחירת
 2דקות בעוצמה גבוהה .התנור שלכם
יחל לפעול עוד
לפני שתסיימו ללחוץ את הלחיצה הרביעית.

במהלך בישול באמצעות הפעלה מהירה ,אתם יכולים להגדיל את זמן
הבישול עד  10דקות על ידי לחיצות חוזרות ונשנות על לחצן .START
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תכונת ההפעלה המהירה
)(QUICK START
מאפשרת לכם לבצע בישול
בעוצמה גבוהה במרווחים של
 30שניות של על ידי מגע על
לחצן ההפעלה ).(START

ÈËÓÂËÂ‡
˘„ÁÓ†ÌÂÓÈÁ

.‰‡ÂÙ˜†‰ÁÂ¯‡†Ï˘ ‚ “ ˜ 0.6 ”†Ï˘·Ï†„ˆÈÎ†‰‡¯†,‰‡·‰†‰Ó‚Â„·

. (‰˜ÈÁÓ / ‰¯ÈˆÚ) STOP/CLEAR ÔˆÁÏ‰†ÏÚ†ÂˆÁÏ

.‰‡ÂÙ˜†‰ÁÂ¯‡†¯ÂÁ·Ï†È„Î AUTO REHEAT †ÏÚ†ÌÈÈÓÚÙ†ÂˆÁÏ
.”rh-2” ‚ˆÂÓ†ÍÒÓ‰†ÏÚ

.‰‚Âˆ˙· ”0.6“ †˙‚ˆ‰Ï†„Ú†‰‚ÂÁ‰†˙‡†Â··ÂÒ

AUTO REHEAT
ÈËÓÂËÂ‡†˘„ÁÓ†ÌÂÓÈÁ
†˙È·¯Ó†˙‡†˙ÂÏ˜·†Ï˘·Ï†¯˘Ù‡Ó
È„È- ÏÚ†,ÌÎÈÏÚ†ÌÈ·Â‰‡‰†ÌÈÏÎ‡Ó‰
ÆÂÏ˜˘Ó˙Ê‰Â†ÏÎÂ‡‰†‚ÂÒ†˙¯ÈÁ·
ÏÚ†ÂˆÁÏ
AUTO REHEAT †

. (ÏÁ˙‰) START ÏÚ†ÂˆÁÏ
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‰È¯Â‚Ë˜

˙Á‡†ÌÚÙ

˙¯¯Â˜Ó†‰ÁÂ¯‡

ÌÈÓÚÙ 2

‰‡ÂÙ˜†‰ÁÂ¯‡

ÌÈÓÚÙ 3

˙¯¯Â˜Ó†‰ˆÈÙ

˙Â‡¯Â‰

‰È¯Â‚Ë˜

ÏÎÂ‡‰†ÌÂÁ

ÌÈÏÎ

Ï˜˘Ó†˙Ï·‚Ó

¯¯Â˜Ó

ÏÈ‚¯†˘‚Ó

‚ “ ˜ 0.6 ~ 0.3

˙¯¯Â˜Ó†‰ÁÂ¯‡.1 ˘„ÁÓ†ÌÂÓÈÁ
ÈËÓÂËÂ‡

.‰ÏÚÓÏ†ÂÓÎ

‡ÂÙ˜

ÏÈ‚¯†˘‚Ó

‚ “ ˜ 0.6 ~ 0.3

‰‡ÂÙ˜†‰ÁÂ¯‡ 2.

Ó·†‰¯˜‰†‰ˆÈÙ‰†˙‡†ÂÁÈ‰†Æ‰¯˜†‰ˆÈÙ†˙ÂÈ¯‡˘†Ï˘†˘„ÁÓ†ÌÂÓÈÁÏ†‰„ÚÂ†ÂÊ†‰ÏÂÚÙ
.˙Î˙Ó‰†˘‚Ó†ÏÚ†ÔÂ˙Á˙‰†Û„
.˙Â˜„ 2-3 Í˘ÓÏ†Â‰˘‰†.„ÈÓ†ÏÎÂ‡‰†˙‡†Â‡ÈˆÂ‰†¨ÏÂ˘È·‰†¯Á‡Ï

¯¯Â˜Ó

ÔÂ˙Á˙†Û„Ó

‚ “ ˜ 0.4 ~ 0.2

˙¯¯Â˜Ó†‰ˆÈÙ 3.

.„ÂÙÈ˘†˙¯ÊÚ·†ÁË˘‰†ÈÙ†˙‡†Â·˜
2-3 Í˘ÓÏ†Â‰˘‰†,ÏÂ˘È·‰†¯Á‡Ï†.··Â˙ÒÓ‰†˙ÈÎÂÎÊ‰†ÁË˘Ó†ÏÚ†ÏÎÂ‡‰†˙‡†ÂÁÈ‰
.‰˘‚‰‰†ÈÙÏ†˙Â˜„
¯˘·†ÏÈ˘·˙†,ÊÂÏÂ·†ÈË‚ÙÒ : ‰Ó‚Â„Ï†¨··¯ÚÏ†¯˘Ù‡˘†ÏÎÂ‡ .‘ ‚ËÂ˜†˙„ÈË˘Ù†,‰ÈÈÊÏ : ‰Ó‚Â„Ï†¨··¯ÚÏ†¯˘Ù‡†È‡˘†ÏÎÂ‡ : ‰¯Ú‰
/ Ê¯Â‡‰†ÌÚ†ÌÈ˜ÏÁ‰†˙‡Â†¯˘·‰†ÌÚ†˜ÏÁ‰†˙‡†Â·˜ ,˙ÂÈ˜˘·†‡ˆÓ‰†ÏÎÂ‡†¯Â·Ú
.‰ÓÂ„ÎÂ†‰ËÒÙ
.ÛÂˆÙˆ†ÚÓ˘˘Î†Â··¯Ú†,··¯ÚÏ†Ô˙È˘†ÏÎÂ‡†¯Â·Ú .ÛÂˆÙˆ†ÚÓ˘˘Î†··¯ÚÏ†Í¯Âˆ†ÔÈ‡†,··¯ÚÏ†Ô˙È†‡Ï˘†ÏÎÂ‡ -
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‰Èˆ˜ÂÙ

בישול אוטומטי

בדוגמה הבאה ,תוכלו לראות כיצד עליכם לבשל  0.6ק"ג של ירקות טריים.

לחצו על ( STOP/CLEARעצירה/מחיקה).

לחצו על ( AUTO COOKבישול אוטומטי) לבחירת ירקות טריים

סובבו את החוגה עד שהתצוגה תראה " ."0.6
לחצו על ( STARTהתחלה).

בישול אוטומטי מאפשר לכם לבשל
את רוב המאכלים האהובים עליכם
בקלות על ידי בחירת סוג המזון
והכנסת משקל המזון.

קטגוריה
תפוח אדמה
אפויטריים
ירקות
ירקות טריים
ירקות קפואים
אורז
בשרטרי
דג
צלוי
טלה צלוי
נתחי עוף

8
88
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בישול אוטומטי

לחיצה
לחיצה
לחיצה
לחיצה
לחיצה

על מגש
הסכוכית

הגבלת
משקל
0.2-1.0
ק"ג

קטגורית
מזון
.1
תפוח
אדמה אפוי

טמפ'
המזון
חדר

0.2-0.8
ק"ג

.2
ירקות
טריים

חדר

קערה בטוח
למיקרוגל

.3
ירקות
קפואים

קפוא

קערה בטוח
למיקרוגל

0.2-0.8
ק"ג

.4
אורז

חדר

קערה
בטוחה
למיקרוגל

0.1-0.3
ק"ג

כלי

הוראות
בחרו תפוחי אדמה בגודל בינוני  170-200גר'.
שטפו ויבשו את תפוחי האדמה .נקבו את תפוחי האדמה כמה פעמים עם מזלג.
הניחו את תפוחי האדמה על המדף התחתון על מגש המתכת ומגש הזכוכית.
התאימו את המשקל ולחצו על ( STARTהתחלה).
לאחר הבישול ,הסירו את תפוחי האדמה מהתנור.
השאירו לעמוד מכוסים ברדיד אלומיניום במשך  5דקות.
הניחו את הירקות בקערה בטוח למיקרוגל .הוסיפו מים.
כסו בעטיפה .התאימו את המשקל ולחצו על ( STARTהתחלה).
לאחר הבישול ,ערבבו והניחו לעמוד במשך  2דקות.
הוסיפו כמות של מים על פי משקל הירקות.
**  0.2ק"ג –  0.4ק"ג  2 :כפיות
**  0.5ק"ג –  0.8ק"ג  4 :כפיות
הניחו את הירקות בקערה בטוח למיקרוגל .הוסיפו מים.
כסו בעטיפה .התאימו את המשקל ולחצו על ( STARTהתחלה).
לאחר הבישול ,ערבבו והניחו לעמוד במשך  2דקות.
הוסיפו כמות של מים על פי משקל הירקות.
**  0.2ק"ג –  0.4ק"ג  2 :כפיות
**  0.5ק"ג –  0.8ק"ג  4 :כפיות
שטפו את האורז .שפכו את המים.
הניחו אורז ומים רותחים בקערה עמוקה וגדולה.
משקל
מים רותחים

 100גר'
 200מ"ל

 200גר'
 400מ"ל

 300גר'
 600מ"ל

מכסה
כן  /מכסה סגור

** אורז  -לאחר הבישול ,הניחו לעמוד מכוסה במשך  5דקות או עד שהמים ייספגו.
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קטגורית
מזון
.5
דג טרי

טמפ'
המזון
טמפ'
מקרר

כלי
כלי פלאן בטוח
למיקרוגל

הגבלת
משקל
0.2-0.6
ק"ג

הוראות
דגים שלמים ,סטייקים
 דגים שמנוניים :סלמון ,מקרל
 דגים לבנים :בקלה ,חמור-ים
סדרו בשכבה אחת בכלי פלאן בטוח למיקרוגל.
כסו את המנה במהודק עם עטיפת פלסטיק ונקבו בכמה מקומות .הניחו על
מגש הזכוכית המסתובב .התאימו את המשקל ולחצו על ( STARTהתחלה).
לאחר הבישול ,הסירו את המנה מהתנור .הניחו לעמוד במשך  3דקות לפני
ההגשה.
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הפשרה אוטומטית

טמפרטורת המזון וצפיפותו אינם שווים בכל התבשילים .מומלץ לבדוק את דרגת הטמפרטורה לפני תחילת
הבישול .שימו לב במיוחד לנתחי בשר ועוף גדולים .חלק מהתבשילים יש לבשל כאשר הם אינם מופשרים
לגמרי .למזון זה יידרש זמן השהייה מסוים כדי לאפשר את סיום ההפשרה של המזון כולו )כולל החלקים
המרכזיים( .בדוגמה שלפנינו ,נדגים הפשרת  1.4ק"ג של עוף קפוא.
לחצו על לחצן .Stop/Clear
שקלו את המזון שאתם ברצונכם להפשיר.
יש להסיר תחילה את סוגרי המתכת מהאריזה ,הניחו את
המזון בתנור וסגרו את הדלת.
לחצו פעמיים על לחצן Auto Defrost
)הפשרה אוטומטית( כדי לבחור בתכנית
) POULTRYעוף( .חיווי
יוצג בתצוגת המכשיר.
הכניסו את המשקל של המזון הקפוא
שברצונכם להפשיר.
לחצו על לחצן תוספת עד
שעל התצוגה יופיע  1.4ק"ג.

התנור מצויד בארבע אפשרויות
הפשרה :בשר ,עופות ,דגים ולחם.
לכל קבוצה יש דרגת עוצמה שונה.
כל לחיצה על לחצן AUTO
) DEFROSTהפשרה אוטומטית(
תעביר אתכם לאפשרות הבאה.
מס .לחיצות על לחצן קטגוריה

לחצו על לחצן .START
בזמן ההפשרה ,התנור ישמיע צפצוף .בנקודה זו ,פתחו את הדלת ,הפכו את
המזון והפרידו את הנתחים ,על מנת לאפשר הפשרה אחידה .הוציאו את החלקים
המופשרים או כסו אותם על מנת להאט את תהליך ההפשרה .להמשך ההפשרה,
סגרו את הדלת ולחצו על לחצן .START
התנור לא יפסיק את תהליך ההפשרה )גם אם ישמע צלצול( עד אשר תפתחו את הדלת.
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לחיצה

בשר

לחיצה

עופות

לחיצה

דגים

לחיצה

לחם

מדריך הפשרה אוטומטית
Ï
Ï
Ï
Ï

יש להניח את המזון הקפוא בכלי המתאים לחימום במיקרוגל ואת הכלי יש להציב על תבנית המתכת.
אם יש צורך ,סוככו על אזורים קטנים של בשר או עוף עם חתיכה קטנה של רדיד אלומיניום .זה ימנע מאזורים דקים להתחמם
במהלך ההפשרה .ודאו שהרדיד אינו נוגע בדפנות התנור.
הפרידו פריטים כגון בשר טחון ,צלעות ,נקניקיות וקותלי בשר מוקדם ככל שמתאפשר .כאשר ישמע "ביפ" ,הפכו את המזון.
המשיכו להפשיר את החתיכות הנותרות .השאירו לעמוד עד אשר יפשיר לחלוטין.
למשל ,נתחי בשר ועוף שלם אמורים להישאר לעמוד למשך שעה אחת לפחות לפני הבישול.

קטגוריה
בשר
עופות

מגבלת
משקל
 0.1ק"ג ~
 4.0ק"ג

כלי
כלי מתאים למיקרוגל
)צלחת שטוחה(

דגים

לחם

 0.1ק"ג ~
 0.5ק"ג

מגבת נייר או צלחת
שטוחה

מזון
בשר
בשר טחון ,סטיק פילה ,קוביות בשר לנזיד ,סטיק סירליון ,בשר צלי ,בשר שריר,
המבורגר ,צלעות טלה ,צלעות עגל ,נקניקיות ,קבאב.
הפכו את הבשר כאשר ישמע צליל "ביפ".
לאחר הפשרה :הניחו לעמוד למשך  15 - 5דקות.
עוף
תרנגולת שלמה ,רגלים ,חזה ,חזה הודו )מתחת ל  2.0ק"ג(
הפכו את המזון כאשר ישמע צליל "ביפ".
לאחר הפשרה ,הניחו לעמוד למשך  30 - 20דקות.
דג
פילה ,סטיק ,דג שלם ,פירות ים
הפכו את המזון כאשר ישמע צליל "ביפ".
לאחר הפשרה ,הניחו לעמוד למשך  20 - 10דקות.
פרוסות לחם ,לחמניות ,בגטים וכו'...
הפרידו פרוסות והניחו בין מגבוני נייר או משטח שטוח.
הפכו את המזון בהישמע הצפצוף )ביפ(.
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הפשרה מהירה

השתמשו בתכונה זו כדי להפשיר  0.5ק"ג של בשר טחון במהירות רבה.
זה ידרוש זמן עמידה כדי לאפשר למרכז להפשיר.בדוגמה הבאה יוצג כיצד להפשיר  0.5ק"ג בשר
טחון קפוא.

לחצו על לחצן Stop/Clear
שקלו את המזון שאתם ברצונכם
להפשיר .יש להסיר תחילה את סוגרי
המתכת מהאריזה ,הניחו את המזון בתנור וסגרו את הדלת.
לחצו  QUICK DEFROSTלבחירת
תוכנית הפשרת בשר ( .)MEAT
התנור יחל לפעול אוטומטית.

בזמן ההפשרה ,התנור ישמיע צפצוף .בנקודה זו ,פתחו את הדלת ,הפכו את
המזון והפרידו את הנתחים ,על מנת לאפשר הפשרה אחידה .הוציאו את
החלקים המופשרים או כסו אותם על מנת להאט את תהליך ההפשרה.
להמשך ההפשרה ,סגרו את הדלת ולחצו על לחצן .START
התנור לא יפסיק את תהליך ההפשרה (גם אם ישמע צלצול) עד אשר תפתחו את הדלת.
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מדריך הפשרה מהירה
השתמשו בתכונה זו כדי להפשיר בשר טחון במהירות.
הסירו את הבשר החוצה מאריזתו .הניחו את הבשר הטחון בצלחת בטוחה לשימוש במיקרוגל .כאשר ישמע צפצוף ,הוציאו את הבשר
מהמיקרוגל ,הפכו אותו והחזירו אותו חזרה למיקרוגל .לחצו  Startכדי להמשיך .בסוף בתוכנית ,הוציאו את הבשר מתנור המיקרוגל,
כסו בניילון נצמד והניחו לעמוד למשך  15 - 5דקות או עד שיפשיר לגמרי.
קטגוריה
בשר טחון

משקל
 0.5ק"ג

כלי
צלחת שטוחה בטוחה
לשימוש במיקרוגל
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הוראות
בשר טחון.
סובבו את המזון כאשר ישמע צפצוף (ביפ)
לאחר הפשרה ,הניחו לעמוד למשך  15 - 5דקות.

קביעת השעון

בדוגמה הבאה ,תוכלו לראות כיצד לבשל  0.5ק"ג של שעועית אפויה.

לחצו על ( STOP/CLEARעצירה/מחיקה).

לחצו על ( European Menuתפריט אירופאי) עד שהתצוגה
תציג "."Sc-3

סובבו את החוגה עד שהתצוגה תראה " ."0.5

European Menu allows you to cook most
of your favorite food easily by selecting
the food type and entering the weight of
food by turn DIAL.

קטגוריה
שיבולת שועל
פסטה
אפויה
שעועית קפואים
ירקות
נקניקיה בלחמנייה
נזיד
טרי
דג
ביצה מקושקשת

לחצו על ( STARTהתחלה).

נקניקיות
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לחיצה על
בישול אוטומטי
לחיצה
לחיצה
לחיצה
לחיצה
לחיצה
לחיצה

קטגורית מזון
.1
שיבולת שועל

מגבלת
משקל
1-4
מנות

כלי
קערה
בטוחה
לשימוש
במיקרוגל

טמפ'
המזון
חדר

הוראות
שימו את השיבולת שועל וחלב בקערה בטוחה לשימוש במיקרוגל .בשלו לא
מכוסה .התנור יצפצף ,ערבבו את השיבולת שועל היטב ולחצו "התחל"
להמשך תהליך הבישול .לאחר הבישול ,ערבבו היטב והעמידו למשך דקה
אחת לפני הגשה.

מנת שיבולת שועל אחת.
בערך  40גרם
חלב קר

.2
פסטה

 0.1ק"ג
– 0.3
ק"ג

קערה
בטוחה
לשימוש
במיקרוגל

חדר

.3
שעועית
אפויה

 0.2ק"ג
– 0.8
ק"ג

קערה
בטוחה
לשימוש
במיקרוגל

חדר

מנה
אחת
1/3
כוס
3/4
כוס

 2מנות

 3מנות

 4מנות

 2/3כוס

כוס אחת

1 1/2
כוסות

2 1/2
כוסות

1 1/3
כוס
 3כוסות

שימו את הפסטה ומים רותחים עם  1/4עד  1כפית מלח בקערה גדולה
ורחבה בטוחה לשימוש במיקרוגל.
משקל
מים רותחים

 100גרם
 400מ"ל

 200גרם
 700מ"ל

 300גרם
 1000מ"ל

מכוסה
לא

בשלו לא מכוסה .התנור יצפצף ,ערבבו את הפסטה ולחצו "התחל" להמשך
תהליך הבישול .לאחר הבישול ,ערבבו היטב והעמידו למשך דקה אחת אם
יש צורך .שטפו פסטה עם מים קרים.
שפכו את השעועית לקערה בטוחה לשימוש במיקרוגל .כסו.
הניחו את הקערה על מגש הזכוכית.
לאחר החימום מחדש ,ערבבו היטב והעמידו מכוסה למשך  1-2דקות לפני
הגשה.
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.4
נקניקיה
בלחמנייה

 0.2ק"ג
– 0.6
ק"ג

.5
נזיד

 0.2ק"ג
– 0.6
ק"ג

.6
ביצה
מקושקשת

1-4
ביצים

קערה
בטוחה
לשימוש
במיקרוגל
קערה
בטוחה
לשימוש
במיקרוגל
קערה
בטוחה
לשימוש
במיקרוגל

חדר

שימו את תוכן הקופסה כולל מי מלח בקערה גדולה ורחבה בטוחה לשימוש
במיקרוגל .חממו לא מכוסה .לאחר חימום ,ערבבו היטב ,שטפו והגישו.

חדר

שימו את הנזיד בקערה בטוחה לשימוש במיקרוגל .כסו בניילון נצמד לא
מהודק.
לאחר החימום ,ערבבו היטב והעמידו למשך  3דקות לפני הגשה.

מקרר

שימו מספר רצוי של ביצים וחלב בקערה בטוחה לשימוש במיקרוגל .הקציפו
קלות ,כסו עם ניילון נצמד .לאחר בישול ,הוציאו מהתנור.
ערבבו היטב והעמידו למשך  1-2דקות מכוסה עד שיתקשה מעט.
הוסיפו כמות חלב בהתאם לכמות.
**  1ביצה 1 :כפית של חלב.
 2ביצים 2 :כפיות חלב.
 3ביצים 3 :כפיות חלב.
 4ביצים 4 :כפיות חלב.
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.ÍÈ¯Î†Ï˘·Ï†„ˆÈÎ†‰‡¯†¨‰‡·‰†‰Ó‚Â„·

. (‰˜ÈÁÓ / ‰¯ÈˆÚ) STOP/CLEAR ÔˆÁÏ‰†ÏÚ†ÂˆÁÏ

˙ÈÎÂ˙·†¯ÂÁ·Ï†È„Î (ÌÈ„ÏÈÏ†ÏÂ˘È·) Children cook ÏÚ†ÂˆÁÏ
.(ÌÁ†ÍÈ¯Î) Hot Sandwich
.˙ÈËÓÂËÂ‡†ÏÂÚÙÏ†ÏÈÁ˙È†¯Â˙‰
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ÌÈ„ÏÈÏ
ÏÂ˘È·

ÌÈ„ÏÈÏ†ÏÂ˘È·†ÍÈ¯„Ó
.ÌÈ„ÏÈÏ†˙Â¯È‰Ó·†ÍÈ¯Î†Ï˘·Ï†È„Î†ÂÊ†‰ÏÂÚÙ·†Â˘Ó˙˘‰

˙Â‡¯Â‰
: ÌÈ·ÈÎ¯Ó
˙ÂÎÈ˙Á 3
Ô·Ï†ÌÁÏ
‰ÎÈ˙Á 1
‰Ó„‡†ÁÂÙ˙
Ì¯‚ 50
‰È·‚
Ì¯‚ 25
‰‡ÓÁ
ÌÚËÏ†ÏÂ·È˙†È·˘Ú†,ÁÏÓ
: ˙ÈÂ˘‡¯†‰Î‰
5-6 Í˘ÓÏ 100%†Ï˘†‰ÓˆÂÚ·†ÂÏ˘·†.˙ÂÓÂ˜Ó†¯ÙÒÓ·†‰Ó„‡‰†ÁÂÙ˙†˙‡†Â·˜ .1
.˙Â˜„
.‰Ó„‡‰†ÁÂÙ˙†˙‡†ÂÁÈÏÓ‰†.˙ÂÈÂÈ·†˙ÂÎÈ˙ÁÏ†‰Ó„‡‰†ÁÂÙ˙†˙‡†ÂÙÏ˜Â†‰È·‚†Â„¯‚ .2
.˙„¯Â‚Ó†‰È·‚†,‰Ó„‡†ÁÂÙ˙†,‰‡ÓÁ†,ÌÁÏ : ‡·‰†ÔÙÂ‡·†ÍÈ¯Î‰†˙‡†ÂÏ˘· .3
.¯Â˙‰†ÍÂ˙·†¯ÈÈ‰†˙·‚Ó†ÏÚ†ÍÈ¯Î‰†˙‡†ÂÁÈ‰ .4
.Ï˘·Ï†È„Î Start †ÏÚ†ÂˆÁÏÂ†ËÈ¯Ù˙‰†˙‡†Â¯Á· .5
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ÈÏÎ

Ï˜˘Ó

‰È¯Â‚Ë˜

¯ÈÈ†˙·‚Ó
(¯„Á†˙¯ÂË¯ÙÓË : ÔÂÊÓ)†

˙ÂÎÈ˙Á 3

ÌÁ†ÍÈ¯Î

מדריך חימום
או חימום מחדש

פריט
בשר פרוס
 3פרוסות
עובי  0.5ס"מ
חתיכות עוף
 1חזה
 1רגל וירך

זמן בישול
)בעוצמה
גבוהה(

 2 - 1דקות

 3 - 2דקות
 3.5 - 3דקות

כדי לחמם או לחמם מחדש במיקרוגל ,חשוב מאוד לפעול על פי כמה קווים מנחים .מדדו את כמות המזון
במטרה לקבוע את הזמן הדרוש לחימום .סדרו את המזון בצורה מעגלית להשגת התוצאה הטובה ביותר .מזון
בטמפרטורת החדר יתחמם מהר יותר ממזון ממקרר .מזון משומר יש להוציא מקופסת השימורים ולהניח בתוך
מיכל המתאים לחימום במיקרוגל .המזון יתחמם באופן שווה יותר אם יהיה מכוסה בניילון נצמד או במכסה
פלסטיק המתאים למיקרוגל .הסירו את המכסה בזהירות למניעת פריצת אדים .השתמשו בטבלה הבאה
כמדריך לחימום מחדש של מזון מבושל.
הנחיות מיוחדות
מקמו את פרוסות הבשר על צלחת
למיקרוגל .כסו בציפוי ניילון נצמד ומאוורר.
הערה :רוטב או מיצי בישול מסייעים לבשר
להישאר עסיסי.
הניחו חתיכות עוף על צלחת מיקרוגל.
כסו בציפוי ניילון נצמד ומאוורר.

פריט
קטניות
ספל 1
רביולי או
פסטה
ברוטב
ספל 1
 4ספלים
אורז
ספל 1
 4ספלים

זמן בישול
)בעוצמה גבוהה(

1

 3 - 2/ 1דקות
1

 4 - 2/ 2דקות
1
 11 - 2/ 7דקות

1

 2/ 1 - 1דקות
1
 5 - 2/ 3דקות
 30 - 15שניות

עטפו במגבת נייר ומקמו על מגש זכוכית

 2/ 2 - 2/ 1דקות
1
1
 2/ 5 - 2/ 3דקות

בשלו מכוסה בתוך כלי מתאים לבישול
במיקרוגל .ערבבו פעם אחת במחצית
זמן הבישול.

 2 - 2/ 1דקות

בשלו מכוסה בתוך כלי מתאים לבישול
במיקרוגל .ערבבו פעם אחת במחצית
זמן הבישול.

פילה דק
)230 - 170
גרם(

 2 - 1דקות

לזניה
מנה אחת
) 300גרם(

 6 - 4דקות

הניחו את הלזניה על צלחת מיקרוגל.
כסו בציפוי ניילון נצמד ומאוורר.

כריך או
לחמנייה
כריך 1

 3 - 2/ 1דקות
1
 7 - 2/ 4דקות

בשלו מכוסה בתוך כלי מתאים לבישול
במיקרוגל .ערבבו פעם אחת במחצית זמן
הבישול.

ירקות
ספל 1
 4ספלים

1

 2/ 1 - 1דקות
1
 6 - 2/ 3דקות

בשלו מכוסה בתוך כלי מתאים לבישול
במיקרוגל .ערבבו פעם אחת במחצית זמן
הבישול.

מרק
מנה אחת

1

 5 - 2/ 4דקות
בעוצמה
בינונית גבוהה

בשלו מכוסה בתוך כלי מתאים לבישול
במיקרוגל .ערבבו פעם אחת במחצית זמן
הבישול.

תבשיל
 1ספל
 4ספלים
תבשיל שמנת
או גבינה
מחית תפוחי
אדמה

1

1
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בשלו מכוסה בתוך כלי מתאים לבישול
במיקרוגל .ערבבו פעם אחת במחצית
זמן הבישול.
בשלו מכוסה בתוך כלי מתאים לבישול
במיקרוגל .ערבבו פעם אחת במחצית
זמן הבישול.
בשלו מכוסה בתוך כלי מתאים לבישול
במיקרוגל .ערבבו פעם אחת במחצית
זמן הבישול.

הניחו את הדג על צלחת מיקרוגל.
כסו בציפוי ניילון נצמד ומאוורר.

1

הנחיות מיוחדות

1

ירקות טריים
מדריך
פריט
ארטישוקים
) 230גרם(
אספרגוס טרי,
שעועית ירוקה

כמות

זמן בישול
)ב (HIGH

2
בינוניים
4
בינוניים
450
גרם
450
גרם

7 - 2/ 4
12 - 10

1

1

6 - 2/ 2
11 - 7

אפונה טריה

450
גרם

16 - 11

ברוקולי טרי

450
גרם

8-5

כרוב טרי,
קצוץ

450
גרם

/ 7 - 2/ 5

כרובית טרייה,
שלמה

450
גרם

7-5

קלחי סלרי
טריים פרוסים

2
ספלים
4
ספלים

16 - 11

1

1

2

הנחיות

פריט

זמן
עמידה

הוסיפו  2כפיות מים ו 2
כפיות תה.
כסו.

3-2
דקות

הוסיפו כוס מים אחת.
כסו
1
הוסיפו  2/כוס מים לכלי
נזיד  1.5ליטר .ערבבו
במחצית זמן הבישול.
1
הוסיפו  2/כוס מים לכלי
נזיד  1.5ליטר .ערבבו
במחצית זמן הבישול.
הניחו את הברוקולי בכלי
אפיה ,הוסיפו חצי ספל
מים.
1
הוסיפו  2/כוס מים לכלי
נזיד  1.5ליטר .ערבבו
במחצית זמן הבישול.
1
הוסיפו  4/כוס מים לכלי
נזיד  1.5ליטר .ערבבו
במחצית זמן הבישול.
חתכו .הוסיפו חצי כף מים
לכלי נזיד  1.5ליטר.
ערבבו במחצית זמן
הבישול.

3-2
דקות
3-2
דקות
3-2
דקות
3-2
דקות
3-2
דקות
3-2
דקות
3-2
דקות

כמות

זמן
בישול )ב
(HIGH

תירס טרי

2
קלחים

פטריות טריות,
חתוכות

230
גרם

- 2/ 1
1
2/ 2

לפת טרייה,
חתוכה

450
גרם

7-4

אפונה ירוקה
טרייה

4
ספלים

9-6

תפוחי אדמה
מתוקים אפויים
במלואם )- 170
 230גרם(

2
בינוניים

תפוחי אדמה
לבנים אפויים
במלואם )- 170
 230גרם(
תרד טרי ,עלים
קישוא טרי,
חתוך
קישוא טרי ,שלם
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4
בינוניים
2
בינוניים
4
בינוניים
450
גרם
450
גרם
450
גרם

8-4
1

9-4
12 - 6
1

/5
1
2/ 7

-2

1

/4
1
/7
1
/
-2 4
1
2/ 7
-2
2

9-6

הנחיות
קלפו .הוסיפו  2כפיות מים
לכלי נזיד  1.5ליטר .ערבבו
במחצית זמן הבישול.
הניחו פטריות לכלי נזיד 1.5
ליטר .ערבבו במחצית זמן
הבישול.
הוסיפו חצי כף מים לכלי נזיד
 1.5ליטר .ערבבו במחצית זמן
הבישול.
הוסיפו חצי כף מים לכלי נזיד
 1.5ליטר .ערבבו במחצית זמן
הבישול.
נקבו את תפוחי האדמה בכמה
מקומות בעזרת מזלג .הניחו
על שתי מגבוני נייר .סובבו את
תפוחי האדמה בחצי מזמן
הבישול
נקבו את תפוחי האדמה בכמה
מקומות בעזרת מזלג.
הניחו על שתי מגבוני נייר.
סובבו את תפוחי האדמה
בחצי מזמן הבישול
הוסיפו חצי ספל מים לכלי נזיד
 2ליטר.
הוסיפו חצי ספל מים לכלי נזיד
 1.5ליטר .ערבבו במחצית זמן
הבישול.
נקבו .מקמו על גבי  2מגבוני
נייר .סובבו את הקישוא על
צידו במחצית זמן הבישול

זמן
עמידה

3-2
דקות
3-2
דקות
3-2
דקות
3-2
דקות
3-2
דקות

3-2
דקות

3-2
דקות
3-2
דקות
3- 2

הוראות בטיחות חשובות
קראו בתשומת לב ושמרו לעיון בעתיד
.1

.2

.3
.4
.5
.6

.7

.8
.9

.10

אזהרה:
ודאו כי כיוונתם נכון את זמני הבישול היות שבישול יתר עלול לגרום
לשריפה ואף נזק לתנור.

אין לנסות להזיז ,לשנות או לתקן את הדלת ו/או את לוח
הבקרה ,את מנגנון הנעילה או כל חלק אחר של התנור,
תיקונים יתבצעו רק על ידי טכנאים שהוסמכו לכך על ידי
החברה.
אין להפעיל את התנור ריק .מומלץ להשאיר כוס מים בתוך
התנור .במקרה של הפעלה בטעות ,המים יספגו את כל
אנרגית המיקרו.
אין לייבש בגדים במיקרוגל .הם עלולים להתלקח.
אין לבשל מזון העטוף במגבות נייר ,אלא אם כן צוין אחרת.
בזמן הבישול ,אין להשתמש בנייר עיתון במקום במגבת נייר.
אין להשתמש בכלים העשויים עץ .הם עלולים להתחמם ואף
להישרף .אין להשתמש בכלי מתכת ,או בכלי חרס עם
עיטורים ממתכת )זהב או כסף( .הסירו את סוגרי המתכת
של השקיות .חפצי מתכת עלולים לגרום נזק ,ניצוצות
ולדליקה.
אין להפעיל את התנור כאשר מגבת מטבח ,מפית או חפץ
כלשהו תקוע בין הדלת לחלק הקדמי של התנור ,דבר העלול
לגרום לדליפת אנרגיה.
אין להשתמש בנייר עיתון במקום במגבוני נייר לבישול.
אין להשתמש במוצרי נייר ממוחזר ,העלולים להכיל חומרים
דליקים או בעלי תכולת עופרת וכיו"ב העלולים לגרום
לניצוצות או דליקה בתנור.
אין לרחוץ את המגש המסתובב במים מייד בסיום הבישול
כשהוא חם מאוד .הוא עלול להיסדק ואף להישבר.

.11
.12

.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

.20
.21
.22
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כמויות קטנות של מזון דרושות משכי בישול קצרים יותר.
במידה שיבושלו יתר על המידה ,הם עלולים להישרף.
הציבו את התנור כך שפני הדלת יהיה מרוחק כ  8ס"מ או
יותר מקצה שטח ההצבה ,וזאת כדי למנוע את נפילת
המכשיר.
יש לנקב קליפות של תפוח אדמה ,תפוחים ,פירות וירקות.
אין לבשל ביצים בקליפתן .תהליך הבישול עלול ליצור לחץ
שיגרום להתפוצצות.
אין לטגן במיקרוגל בשמן עמוק.
לפני בישול או הפשרה ,יש להסיר את האריזות מהמזון,
אולם חלק מהמזון יש לכסות לחימום או לבישול.
אם דלת התנור ,או הצירים ניזוקו ,אין להפעיל את התנור עד
שהנזק יתוקן במעבדת השירות בלבד.
אם הבחנתם בעשן הבוקע מהתנור ,אין לפתוח את הדלת.
במקרה זה נתקו את התנור מהחשמל.
כאשר מחממים או מבשלים מזון בכלים חד פעמיים העשויים
פלסטיק ,נייר או חומר דליק אחר ,בדקו לעיתים קרובות על
מנת לוודא שהכלי תקין ולא נהרס.
אין לאפשר לילדים להפעיל את התנור ללא השגחה.
אין לחמם בתנור נוזלים בכלים או בבקבוקים אטומים ,הם
עלולים להתפוצץ.
ודאו שהכלים מתאימים לשימוש בתוך מיקרוגל.

בטיחות מיקרוגל
כלים המתאימים לשימוש במיקרוגל
אין להכניס לתנור כלים ממתכת או עם עיטורים ממתכת
גלי מיקרו אינם חודרים מתכת ,והם עלולים לגרום לניצוצות,
תופעה המזכירה פגיעת ברקים באנטנת מתכת.
במקרה של ספק ,קיימת דרך פשוטה לבדוק אם ניתן להשתמש
בהם במיקרוגל:
הניחו את הכלי ליד קערת מים בתוך התנור ,כוונו את עוצמת
המיקרוגל ל  HIGHלמשך דקה אחת .אם המים מתחממים
והכלי לא מתחמם הוא אכן מתאים ,אולם אם טמפרטורת המים
אינה משתנה אך הכלי מתחמם ,המשמעות היא כי גלי המיקרו
נספגים על ידי הכלי ואין הוא מתאים לשימוש במיקרוגל.
הכלים השונים ומידת התאמתם למיקרוגל
צלחות
חלק ניכר מסוגי הצלחות מתאימים לשימוש במיקרוגל .במקרה
של ספק קראו את הוראות היצרן או בצעו את בדיקת ההתאמה
במיקרוגל.
כלי זכוכית
כלי זכוכית עמידים בחום מתאימים לשימוש במיקרוגל ,כולל כלי
פיירקס המיועדים לחימום בתנור ,אולם אין להשתמש בכלי
זכוכית עדינים כמו כוסות יין כי הם עלולים להישבר.
כלי פלסטיק
ניתן לחמם בהם סוגי מזון המתחממים מהר ,אולם אין להכניסם
לתנור לזמן ארוך כיוון שמזון חם עלול להמיס את כלי הפלסטיק.

כלי נייר
כלי נייר הם נוחים ובטוחים לשימוש במיקרוגל ,בתנאי שמשך
הבישול קצר ,ושתכולת הנוזלים והשומן נמוכים .מגבות נייר
שמושיות גם לעטוף תבניות אפיה ומגשים .כללית מומלץ לא
להשתמש בכלי נייר צבעוניים )הצב יורד(.
שקיות ניילון לבישול ואפיה
הקפידו להשתמש רק בשקיות המיועדות לשימוש במיקרוגל .יש
לחרר את השקית על מנת לאפשר אידוי .אין להשתמש בשקיות
ניילון רגילות ,הן לא מתאימות למיקרוגל )נמסות בחום(.
כלי פלסטיק המתאימים לשימוש במיקרוגל
קיים מגוון רחב של כלים וגדלים המתאימים לשימוש במיקרוגל.
קרוב לודאי שיש ברשותכם כלים מתאימים וברוב המקרים אין
צורך להשקיע או לרכוש כלים חדשים.
כלי חרס ,אבן וקרמיקה
ככלל כלים אלו אינם מתאימים לשימוש במיקרוגל ,אולם מומלץ
לבצע את בדיקת ההתאמה.

זהירות
כלים בעלי תכולת עופרת או ברזל אינם מתאימים לבישול
במיקרוגל .יש לבדוק כלים כדי לוודא שהם אכן מתאימים
לשימוש בתנור מיקרוגל.
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מאפייני מזון ובישול במיקרוגל
שימו לב לפרטים
המתכונים בחוברת זו נבחרו ותוכננו בקפידה רבה ,אולם הצלחתם
תלויה במידת תשומת הלב שתקדישו לתהליך הבישול .יש להשגיח
על התהליך כולו.
בתנור מצויה נורה הנדלקת אוטומטית עם הפעלת התנור
ומאפשרת לצפות בהתקדמות התהליך.
ההוראות הניתנות במתכונים כגון לבחוש ,לערבב ,להפוך וכד',
ההמלצות ברמה המינימאלית שאותן יש לבצע .אם נראה לכם
שהמזון מתבשל בצורה לא אחידה ,בצעו את התיקונים או
הסידורים שלדעתכם נדרשים.
גורמים המשפיעים על משך הבישול
מספר גורמים משפיעים על משך הבישול.
דרגת החום של הרכיבים המשמשים במתכוון ,הם בעלי השפעה
רבה על משך הבישול.
דחיסות המזון
מזון קל ואוורירי כגון לחמים ועוגות ,מתבשלים במהירות רבה יותר
מאשר סוגי מזון כבדים ודחוסים כגון צלי ותבשילים ,יש להקפיד
שהחלקים החיצונים של סוגי מזון קלים )דברי מאפה וכיוצא בזה(
לא יתייבשו ולא יתקשו.
גובה המזון
החלק העליון של המזון )דוגמה :צלי בשר( יתבשל מהר יותר
מאשר חלקו התחתון ,לכן מומלץ להפוך את המזון מספר פעמים
במהלך תכנית הבישול.
תכולת הנוזלים במזון
החום הרב הנוצר כתוצאה מאנרגיית המיקרו גורם לאידוי הלחות
ויובש בתנור ,לפיכך יש להוסיף מים לסוגי מזון יבשים כגון צלי
וירקות על מנת שלא ישרפו.
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עצם ושומן במזון
עצמות מעבירות חום ושומן מתבשל יותר מהר מבשר .הקפידו שמזון
המכיל עצמות או בשר שומני לא יתבשל באופן בלתי אחיד או יותר מידי.
כמות המזון
כמות גלי המיקרו בתנור קבועה ללא קשר לכמות המזון המתבשל .לפיכך
ככל שכמות המזון גדולה יותר ,משך הבישול יהיה ארוך יותר.
צורת המזון
גלי המיקרו חודרים רק כ  2.5ס"מ לתוך המזון .החלק הפנימי של המזון
מתבשל בזמן שהחום חודר פנימה .רק החלק החיצוני של המזון מתבשל
באמצעות אנרגית המיקרו ,והשאר באמצעות הולכת חום .צורת המזון
הפחות מתאימה למיקרוגל היא ריבוע עבה .הפינות יתרככו זמן רב לפני
שהחלק המרכזי יספיק להתחמם .הסידור האופטימאלי להכנסה למיקרוגל
הוא של אוכל עגול ודק או סידור מזון במבנה טבעתי.
כיסוי
מכסה או כיסוי כולא את החום והאדים ,וגורם להאצת תהליך הבישול.
השחמה
בשרים ועופות המתבשלים פרקי זמן העולים על  15דקות משחימים קלות.
על מנת לעורר תיאבון לסוגי מזון שאינם משחימים ושמשך הבישול שלהם
קצר יותר ,יש להשתמש ברוטב השחמה ,רוטב סויה או רוטב ברביקיו.
היות שכמות רוטב ההשחמה היא קטנה מאוד ,טעם התבשיל לא משתנה.
כיסוי בנייר שעווה
נייר שעווה מונע התזה ומסייע לשמור על החום אך היות שכיסוי זה הוא
רופף יותר ממכסה או מפלסטיק נצמד ,הוא מאפשר למזון להתייבש.
סידור וריווח המזון
מנות אישיות כגון תפוחי אדמה אפויים ,עוגיות ומתאבנים יתחממו באופן
אחיד אם יונחו בתנור במרחק שווה זה מזה ,מומלץ בצורה עגולה ,אין
להניח פריטי מזון אחד על השני.

מאפייני מזון ובישול במיקרוגל
בחישה
זו אחת הפעולות החשובות ביותר של הבישול במיקרוגל .בתנור רגיל,
פעולת הבחישה משמשת לערבוב התבשיל ,ואילו בתנור המיקרוגל,
פעולת הבחישה משמשת לפיזור והפצת החום בצורה אחידה .בחשו
תמיד מהחוץ כלפי המרכז ,היות והחלק החיצוני של המזון מתחמם קודם.
הפיכת המזון
יש להפוך סוגי מזון גבוהים וגדולים כגון צלי ועופות שלמים ,על מנת
שהחלק העליון והתחתון יתבשלו באופן אחיד .מומלץ גם להפוך נתחי עוף
וצלעות.
הנחת החלקים העבים יותר כלפי חוץ
היות שגלי המיקרו פועלים על החלקים החיצוניים של המזון ,מומלץ
להניח חלקי בשר ,עופות ודגים בחלק החיצוני של התבנית .בצורה זו ,רוב
האנרגיה תחדור לנתחים העבים והמזון יתבשל באופן אחיד.
הגנה וכיסוי המזון
ניתן לכסות חלקים עדינים של מזון בפסי נייר אלומיניום וזאת למניעת
בישול יתר וחריכה.
הגבהה
ניתן להגביה מזון עבה או דחוס וזאת כדי לאפשר לגלי המיקרו להיספג
גם בחלק הנמוך ובמרכז התבשיל.
ניקוב
מזון בקליפה ,בעור או בקרום עלולים להתפוצץ בתנור ,לכן יש צורך
לנקבם לפני בישול .סוגי המזון שיש לנקב הם פירות ,ירקות ,ביצים,
תפוחי אדמה ועוד.
בדיקת מוכנות מזון
המזון מתבשל במיקרוגל במהירות גבוהה ,ולפיכך יש לבדוק אותו לעתים
קרובות .חלק מהמזון יש להשאיר בתנור עד לסיום הבישול .אולם את רוב
סוגי המזון )כולל בשר ועופות( מוציאים מהתנור כשהוא טרם מבושל דיו,
ומשאירים זמן השהייה לצורך סיום התהליך .בזמן ההשהיה ,טמפרטורת
המזון תעלה בין  8 – 3מעלות.

זמן השהיה
רוב סוגי המזון דורשים זמן השהיה של בין  3ל  10דקות לאחר הוצאתם.
בתהליך ההשהיה ,המזון נשאר בדרך כלל מכוסה )על מנת לשמור על החום(,
אולם במקרים בהם יש לאפשר התייבשות המזון )עוגות מסוימות ,ביסקוויטים
וכו'( ,תהליך ההשהיה מסיים את תהליך הבישול ומהווה למעשה חלק בלתי
נפרד ממנו.
ניקוי התנור
 .1ניקוי החלק הפנימי של התנור
נתזי מזון או נוזלים נדבקים לדפנות התנור ,לדלת ולמשטחי האטימה .יש
לנגב לכלוך ושאריות אחרות מייד עם מטלית לחה .פירורים ונתזים
הנשארים בתנור ויספגו אנרגית מיקרו ויגרמו להארכת משך הבישול.
לניגוב פירורים השתמשו במטלית לחה.
יש להקפיד על ניקיון הדלת וסביבתה על מנת להבטיח נעילה בטיחותית.
אין לנקות עם חומצות ניקוי חזקות.
את מגש הזכוכית ניתן לנקות ביד או במדיח כלים.
 .2ניקוי החלק החיצוני של התנור
נקו את החלק החיצוני עם מים ונוזל כלים .נגבו עם מטלית לחה או מגבת
נייר .למניעת נזק מהחלקים הנעים בתוך התנור ,אין לאפשר חדירת מים
לפתחי האוורור.
לניקוי לוח הבקרה ,פתחו את הדלת )למניעת הפעלת התנור בטעות(,
ונגבו בעזרת מטלית לחה או באמצעות מגבת נייר .בסיום פעולת הניקוי,
לחצו על לחצן .STOP
 .3במקרה של הצטברות אדים על או סביב הדלת ,נגבו עם מטלית רכה.
הדבר עלול לקרות כאשר התנור פועל בתנאי לחות גבוהים ,ואינו מהווה
תקלה או פגם של המכשיר.
 .4יש לשמור על ניקיון הדלת והאטמים .יש לנקות רק עם מים פושרים ונוזל
כלים .לשטוף ולנגב.
אין להשתמש בחומרי ניקוי כגון אבקות ניקוי ,או סקוטש-ברייט ,העלולים
לשפשף ,לשרוט או לפגוע בשכבת הציפוי החיצונית של התנור.
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שאלות ותשובות
שאלה
מה הסיבה לכך שנורת התנור אינה דולקת?
תשובה
קיימות שתי אפשרויות:
הנורה שרופה
•
הדלת אינה סגורה.
•
שאלה:
האם אנרגית המיקרו חודרת דרך החלון הזכוכית שבדלת?
תשובה
לא ,החלון מעביר אור אך אינו מעביר אנרגית מיקרוגל.
שאלה
מדוע נשמע צפצוף כאשר לוחצים על לחצן כלשהו בלוח הבקרה?
תשובה
הצפצוף מאשר כי בחירתכם בוצעה ואושרה.
שאלה
האם יגרם נזק לתנור אם הוא יופעל ריק?
תשובה
כן .אין להפעיל את התנור שהחלל ריק.
שאלה
מדוע ביצים עלולות להתפוצץ במיקרוגל?
תשובה
בזמן אפייה ,טיגון ,או הרתחת ביצים ,החלבון עלול להתפוצץ כתוצאה
מהצטברות אדים בתוך הקרום .למניעת תופעה זו ,יש לנקב את החלמון
לפני הבישול.
בשום מקרה אין לבשל את הביצים בקליפתן.
שאלה
מדוע יש לתת זמן השהייה בסיום הבישול במיקרוגל?

תשובה
המזון ממשיך להתבשל בזמן ההשהיה .בסיום תכנית הבישול ,זמן
ההשהיה מאפשר סיום הבישול .משך ההשהיה תלוי בדחיסות המזון.
שאלה
האם ניתן להכין פופקורן במיקרוגל?
תשובה
כן .אם משתמשים באחת מהשיטות הבאות:
 .1כלים שנועדו להכנת פופקורן במיקרוגל.
 .2פופקורן שהוכן ונארז במיוחד להכנה במיקרוגל.
ליצרנים השונים ,הוראות הכנה שונות לגבי אופן הכנת הפופקורן .יש
לקרוא את הוראות ההכנה .אין השאיר את התנור ללא השגחה .אם
הגרעינים לא מתפצחים לאחר הזמן המופיע על האריזה ,כבו את
התנור.
בישול יתר עלול לגרום לדליקה.
אזהרה:
אין להכין פופקורן בשקית נייר חומה רגילה .אין לנסות לפצח גרעינים
שלא התפצחו בפעם הקודמת..
שאלה
מדוע התנור אינו מבשל במהירות הנקובה בחוברת המתכונים?
תשובה
בדקו שוב את חוברת המתכונים וודאו שמלאתם במדויק אחר הוראות
הבישול ,ובדקו מה יכול היה לגרום לשינויים במשכי זמן הבישול.
משכי הבישול ודרגת עוצמת המיקרוגל הם המלצות בלבד שנבחרו כדי
למנוע בישול יתר ,שזו היא הבעיה הנפוצה ביותר ,בזמן ההסתגלות
לאפשרויות השונות של התנור .הבדלים בגודל ,בצורה ובמשקל,
דורשים זמני הכנה ובישול שונים .היעזרו בהמלצות המופיעות
במדריך.
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מפרט טכני

ÈÎË†Ë¯ÙÓ
MS2587ARS/MS2587ARW
MS2587ARB/MS2587ARR
ı¯‰50 / Á “Ê†ËÏÂÂ 230

ÏÓ˘Á†˙ÒÈÎ

(IEC60705 ‚Â¯È„†Ô˜˙)Ë‡ÂÂ 850
2450 MHz

˜ÙÒ‰
צריכת הספק
מיקרוגל
Â¯˜ÈÓ†ÈÏ‚†¯„˙

(Ú) Ó“Ó 435 X (‚) Ó“Ó 283 X (¯) Ó“Ó 507

ÌÈÈÂˆÈÁ†ÌÈ„ÓÓ

Ë‡ÂÂ 1250

Ï‚Â¯˜ÈÓ‰†Ï˘†ÏÓ˘Á†˙ÎÈ¯ˆ
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