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אמצעי זהירות למניעת חשיפה 
  מסוכנת לקרינת מיקרוגל

הפעלת . נור כשהדלת פתוחה אל תנסו להפעיל את הת)א(
התנור כשהדלת פתוחה עלולה לגרום לחשיפה מסוכנת לגלי 

  .אל תפגעו או תשברו את בריחי הדלת. מיקרוגל
 בין חזית התנור לדלת התנור ואל תאפשרו  אל תניחו חפצים)ב(

  .לשומן או חומרי ניקוי להצטבר על משטחי אטימת הדלת
או /ו,  לבריחי הדלתבמידה ונגרם נזק לדלת או :אזהרה  )ג(

  : שתגלו נזק ב
, )שבר או התרופפות(צירים ובריחים ) 2(, )קמט(הדלת ) 1(
אל תפעילו את המכשיר  .אטמי הדלת או משטחי האיטום) 3(

  .י טכנאי מוסמך ומיומן בלבד"עד שהנזקים יתוקנו ע
 ביצוע פעולות תחזוקה או תיקון במכשיר הדורשות :אזהרה )ד(

 הגנה מפני חשיפה לאנרגית מיקרוגל הסרת הכיסוי המקנה
עלולות לגרום חשיפה , י טכנאי מוסמך"ומבוצעות שלא ע

  .מסוכנת לגלי מיקרוגל
 אל תחממו נוזלים או מזון במכלים סגורים שכן הם :אזהרה )ה(

  .עלולים להתפוצץ
 8 על ידי ילדים מעל גיל מופעל להיות יכול זה תנור :אזהרה )ו(

ת או תיחושת ,בנכות גופנית קיםהלועל ידי אנשים ושנים 
הם מפוקחים על ידי ו רק במידה, דעוי ניסיון חסרי  אונפשית
 תנור ב והודרכו כיצד להשתמשהאחראי לביטחונםמבוגר אדם 

 מנעו . את כל הסכנות הכרוכות בתפעול התנורהבינוו ,בבטחה
ילדים לנקות את  אל תאפשרו ל.תנורילדים לשחק עם המ
  שנים8 בניחזוקה כללית אלא אם הם תבו  או לבצע תנורה

   . תחת פיקוחם נמצאיםוה, לפחות
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  הוראות בטיחות חשובות
קראו חוברת זו לפני הפעלת התנור ושמרו עליה לכל צורך בשימוש 

  .עתידי
התחשמלות וחשיפה לסכנות , כוויות, כדי למנוע התלקחות אש: אזהרה
קיום כל ההוראות . להלןהקפידו על מילוי כל הוראות הבטיחות ש, אחרות

  :וההנחיות יבטיחו בצועים גבוהים ובטוחים ממכשיר זה
. תנור זה מיועד להכנת מזון בלבד .1

אל תשתמשו בתנור לכל מטרה 
, נייר, יבוש בגדים: אחרת כגון

או חימום , )סטריליזציה(עיקור 
  . פריט או חפץ שאינו מוצר מזון

אל תפעילו , כדי למנוע נזק לתנור .2
  . הוא ריקאותו כאשר

אל תשתמשו בתא התנור לאחסון  .3
, כפפות בישול, ספרי בישול, ניירות

  .'וכו
אל תפעילו את התנור ללא צלחת  .4

וודאו כי הוא מונחת . הזכוכית
  .היטב על הטבעת המסתובבת

וודאו שהסרתם את המכסים או  .5
הפקקים לפני שתבשלו מזון 

  .בבקבוקים או במכלים אטומים
ם אל תניחו חפצים או חומרי .6

כלשהם בין משטח האטימה בתנור 
מצב זה עלול לגרום . והדלת

  .לדליפה של קרני מיקרוגל
אל תשתמשו בכלי בישול העשויים  .7

מנייר ממוחזר שעלול לכלול 
חומרים זרים העלולים לגרום 

או התלקחות אש בזמן /לניצוצות ו
  .הבישול

הכינו פופקורן אך ורק עם כלי  .8
מיוחד המיועד להכנת פופקורן 

או באריזה מיוחדת , קרוגלבמי

  . המומלצת לבישול בתנור מיקרוגל
הכנת פופקורן שלא בכלים ייעודיים 

עלול לגרום נזק לתנור , אלו
  .המיקרוגל

אל תבשלו מזון עם קליפה כמו  .9
, תפוחי אדמה, חלבון ביצה: למשל

ללא שניקבתם ', וכו, כבדי עוף
אותם במספר מקומות בעזרת 

  .מזלג
ן למשך זמן אל תחממו פופקור  .10

זמן (ארוך יותר מהוראות היצרן 
 3 -כ מתחת ל"הבישול הוא בד

חימום לפרק זמן ארוך יותר ). דקות
, לא יגרום היווצרות פופקורן נוסף
. אך עלול לגרום להשחמה ושריפה

הצלחת המסתובבת עלולה , כמו כן
  .להתחמם יתר על המידה ולהישבר

השאירו את , אם תגלו עשן  .11
קו את התנור הדלת סגורה ונת

מהחשמל על ידי הוצאת תקע 
החשמל מהשקע בקיר או נתקו 
את אספקת החשמל באמצעות 
. המפסק הראשי בלוח החשמל
  .דלת סגורה תחנוק את האש

, כדי למנוע סכנת התלקחות אש .12
אל תשאירו את התנור ללא 

 מחממים מזון אתםהשגחה כאשר 
.כלי פלסטיק או נייריבמ

הוראות בטיחות חשובות

TELSA_DWMW31-W_KOR1N9ZSWSL019UW00(�).indd   3 2019-10-19   �� 9:42:36



4

6 
 

  

  

  6

ובדקו את , ערבבו היטב  .13
טמפרטורה של בקבוקים וצנצנות ה

, של מזון לתינוקות לפני הצריכה
  .כדי למנוע כוויות

בדקו תמיד את הטמפרטורה של   .14
מזון או משקה שחומם בתנור 

מיקרוגל לפני שתעבירו אותו לאדם 
במיוחד במקרה של ילדים או , אחר

בדיקה זו חשוב . אנשים מבוגרים
לבצע מכיוון שמזון המחומם בתנור 

ל ממשיך להתחמם גם מיקרוג
  .לאחר סיום פעולת התנור

אל תחממו במיקרוגל ביצים   .15
בקליפה או ביצים קשות שלמות 
שכן הם עלולות להתפוצץ בתוך 

  .התנור
שמרו על פתח יציאת גלי המיקרו   .16

נקו את החלל הפנימי . נקי בכל עת
של התנור במטלית רכה ולחה 

שומן הנשאר . לאחר כל שימוש
,  להתחמםבתוך התנור עלול

להעלות עשן או אפילו להתלקח 
  .בפעם הבאה שתשתמשו בתנור

אל תחממו שמן או שומן לבישול   .17
עמוק בתנור מכיוון שאינכם יכולים 

והחימום , לשלוט על הטמפרטורה
עלול לגרום לחימום יתר או 

  .התלקחות אש
קפה או , מים, כמו למשל, נוזלים  .18

תה עלולים להתחמם מעבר 
שלהם ללא לנקודת הרתיחה 

  ותהופעת בועות רתיחה העלול
  

 פעולת ת לאחר שנפסקלהופיע רק
 לגרום ה יכולתופעה זו .החימום

 לרתוחנוזלים חמים מאוד ל
לפתע כאשר כף או כלי אחר 

  .מוכנס לתוך הנוזל
 לבני כוויותלמניעת סכנת פציעה ו

  :אדם
אל תחממו נוזלים יתר על ) א

  .המידה
זמן בחשו את הנוזלים במחצית ) ב

  .הבישול
אל תשתמשו בכלים עם דפנות ) ג

  .ישרות וצוואר דק
לאחר החימום השאירו זמן מה ) ד

, את כלי הבישול בתוך התנור
  .לפני הוצאתו החוצה בזהירות

נקטו במשנה זהירות בעת ) ה
הכנסת כף או כלי אחר לתוך 

  .הכלי
פקחו על ילדים וודאו שהם לא . 19

  .משחקים עם התנור
 ורק בכלי בישול השתמשו אך. 20

המתאימים לשימוש בתנור 
  .מיקרוגל

חימום משקאות בגלי מיקרו . 21
עלול לגרום להשהיה בהתפרצות 

עליכם לנקוט , לכן. בועות הרתיחה
בכל אמצעי הזהירות בעת מגע 

  .בכלי הבישול
  

  
  
  
  

 שמרו בקפידה על הוראות אלו    
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הנחיות חיבור הארקה

התקנה

1.0

  6

ובדקו את , ערבבו היטב  .13
טמפרטורה של בקבוקים וצנצנות ה

, של מזון לתינוקות לפני הצריכה
  .כדי למנוע כוויות

בדקו תמיד את הטמפרטורה של   .14
מזון או משקה שחומם בתנור 

מיקרוגל לפני שתעבירו אותו לאדם 
במיוחד במקרה של ילדים או , אחר

בדיקה זו חשוב . אנשים מבוגרים
לבצע מכיוון שמזון המחומם בתנור 

ל ממשיך להתחמם גם מיקרוג
  .לאחר סיום פעולת התנור

אל תחממו במיקרוגל ביצים   .15
בקליפה או ביצים קשות שלמות 
שכן הם עלולות להתפוצץ בתוך 

  .התנור
שמרו על פתח יציאת גלי המיקרו   .16

נקו את החלל הפנימי . נקי בכל עת
של התנור במטלית רכה ולחה 

שומן הנשאר . לאחר כל שימוש
,  להתחמםבתוך התנור עלול

להעלות עשן או אפילו להתלקח 
  .בפעם הבאה שתשתמשו בתנור

אל תחממו שמן או שומן לבישול   .17
עמוק בתנור מכיוון שאינכם יכולים 

והחימום , לשלוט על הטמפרטורה
עלול לגרום לחימום יתר או 

  .התלקחות אש
קפה או , מים, כמו למשל, נוזלים  .18

תה עלולים להתחמם מעבר 
שלהם ללא לנקודת הרתיחה 

  ותהופעת בועות רתיחה העלול
  

 פעולת ת לאחר שנפסקלהופיע רק
 לגרום ה יכולתופעה זו .החימום

 לרתוחנוזלים חמים מאוד ל
לפתע כאשר כף או כלי אחר 

  .מוכנס לתוך הנוזל
 לבני כוויותלמניעת סכנת פציעה ו

  :אדם
אל תחממו נוזלים יתר על ) א

  .המידה
זמן בחשו את הנוזלים במחצית ) ב

  .הבישול
אל תשתמשו בכלים עם דפנות ) ג

  .ישרות וצוואר דק
לאחר החימום השאירו זמן מה ) ד

, את כלי הבישול בתוך התנור
  .לפני הוצאתו החוצה בזהירות

נקטו במשנה זהירות בעת ) ה
הכנסת כף או כלי אחר לתוך 

  .הכלי
פקחו על ילדים וודאו שהם לא . 19

  .משחקים עם התנור
 ורק בכלי בישול השתמשו אך. 20

המתאימים לשימוש בתנור 
  .מיקרוגל

חימום משקאות בגלי מיקרו . 21
עלול לגרום להשהיה בהתפרצות 

עליכם לנקוט , לכן. בועות הרתיחה
בכל אמצעי הזהירות בעת מגע 

  .בכלי הבישול
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4

מפרט טכני
230 וולט ז"ח, 50 הרץ, פאזה אחת עם הארקהמקור מתח

צריכת חשמל

1400 וואטהספק מבוא

1000 וואטתפוקת אנרגיית מיקרוגל

2450 מגה-הרץתדר מיקרוגל

515 × 304 × 376 מ"ממידות חיצוניות )רוחב x גובה x עומק(

356 × 239 × 359 מ"ממידות חלל התנור )רוחב x גובה x עומק(

31 ליטרנפח חלל התנור

כ -13.1 ק"גמשקל נקי

59 דקות, 90 שניותטיימר

10 דרגותעוצמות מיקרוגל

* המפרטים ניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.
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תיאור המוצר

בריחי הדלת - אשר הדלת סגורה הם מאפשרים   1
להפעיל את התנור. במידה והדלת נפתחת בזמן 

שהתנור בפעולה, הבריחים מנתקים מיד את פעולת 
התנור.

אטם הדלת – משטחי אטם הדלת מונעים יציאה   2
של קרינת מיקרוגל מחלל התנור.

תא התנור  3

נורת תאורה – מופעלת אוטומטית בעת פעולת   4
התנור.

מערכת נעילת בטיחות  5

6  לוח פיקוד

לחצן פתיחת דלת – לפתיחת הדלת  לחצו על   7
לחצן פתיחת הדלת. 

כיסוי פתח יציאת גלי המיקרוגל – להגנה על פתח   8
יציאת גלי המיקרוגל מנתזי שאריות מזון.

טבעת הנעה – יש תמיד להשתמש בטבעת ההנעה   9
יחד עם צלחת הזכוכית לבישול.

מתאם – המתאם מותקן על ציר שבמרכז רצפת   0
תא התנור. המתאם צריך להישאר במקומו בכל סוגי 

הבישול.

צלחת בישול מזכוכית – צלחת מיוחדת העשויה   q
מזכוכית חסינת חום. הצלחת צריכה להיות ממוקמת 

היטב במקומה לפני הפעלה. אין לחמן מזון ישירות 
על הצלחת.

חלון צפייה – חלון המאפשר צפייה במזון במהלך   w
הבישול. הוא מתוכנן כך שהאור יוכל לעבור דרכו אך 

לא קרינת המיקרוגל.
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תיאור המוצר )המשך(

1

2

3

8
7

5

6
4

3

09

תצוגה – לתצוגת זמן בישול, עוצמה, החיוויים   1
השונים ותצוגת שעון.  

בישול אוטומטי – משמש לבישול או חימום מחדש   2
של סוגי מזון נבחרים.

בישול בלחיצה אחת – משמש לבישול או חימום   3
מחדש של כמויות מוגדרות של מזון 

הפשרה – משמש להפשרת סוגי מזון שונים ע"פ   4
משקלם וזמן.

לחצני הגדרת זמן – להגדרת זמן בישול וכיוון   5
השעון.

6  Auto Defrost - Used to defrost foods.   
)for weight(

עוצמה – משמש להגדרת עוצמת הבישול.  7

8 Kitchen Timer - Used as a minute timer, 
to delay the start of cooking, or to set a 
holding time after cooking.

עצירה\איפוס – משמש להפסקת פעולת התנור או   9
ביטול נתוני הבישול. 

הפעלה\ +30 שניות – משמש להפעלת התנור, וכן   0
להגדרת זמן החימום )כל לחיצה מוסיפה 30 שניות 

לזמן הבישול(.
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הפשרה אוטומטית - משמשת להפשרת מזון 6
)לפי משקל(.

קציבת זמנים - משמשת לקציבת זמן תזכורת, 8
דחיית התחלת הפעלה, או משך זמן הפעלה.
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תהליך ההפעלה

 230V חברו את התקע לשקע בקיר של 
.AC 50Hz

לאחר הנחת המזון בכלי מתאים, פתחו את דלת 
התנור והניחו אץ הכלי על צלחת הזכוכית. צלחת 

הזכוכית וטבעת ההנעה שמתחתיה חייבים להיות 
במקומם במהלך הבישול.

סגרו את הדלת. וודאו שהדלת סגורה היטב.

נורת התאורה תידלק כאשר המיקרוגל פועל.

ניתן לפתוח את הדלת בכל שלב של תהליך 
הבישול על ידי לחיצה על לחצן פתיחת הדלת. 

המיקרוגל יכבה באופן אוטומטי.

בכל פעם שתלחצו על אחד המקשים יישמע צליל 
"ביפ" המאשר את הלחיצה.

התנור מבשל בעוצמה המקסימלית, אלא אם 
הגדרתם אותו לעוצמה נמוכה יותר.

עם חיבור התנור לחשמל " 0: " ייראה בתצוגה.

עם סיום תהליך הבישול יחזור שעון הזמן לתצוגה.

במידה ולוחצים על מקש STOP/CLEAR בזמן 
שהתנור בשימוש, התנור יפסיק לבשל וכל נתוני 
הבישול יישמרו. למחיקת כל המידע )מלבד שעון 

הזמן(, לחצו על מקש STOP/CLEAR פעם נוספת. 
אם דלת התנור נפתחת במהלך פעולת התנור, נתוני 

הבישול נשמרים.

במידה ולוחצים על מקש START והתנור לא פועל, 
בדקו את האזור שבין הדלת לאטם הדלת שאין שם 
עצמים המפריעים לסגירה תקינה של הדלת. התנור 

לא יפעל עד שהדלת תהיה סגורה כראוי ותכנית 
הבישול הופעלה מחדש.

1

2

3
4
5

6

7

8
9

10

11

וודאו שהתנור מותקן כראוי ומחובר לשקע 
החשמל.

טבלת דרגות עוצמה
דרגות העוצמה נקבעות על ידי לחיצה על מקש העוצמה – POWER. הטבלה מציגה את העוצמה בתצוגה ואת   •

העוצמה באחוזים.

פרק זה מכיל מידע מועיל על פעולת התנור.

העוצמה באחוזים דרגת עוצמה )בתצוגה( לחצו על לחצן דרגות העוצמה
100% P-HI פעם אחת
90% P-90 פעמיים
80% P-80 3 פעמים
70% P-70 4 פעמים
60% P-60 5 פעמים
50% P-50 6 פעמים
40% P-40 7 פעמים
30% P-30 8 פעמים
20% P-20 9 פעמים
10% P-10 10 פעמים
0% P-00 11 פעמים
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הבקרים

הפשרה ע"פ זמן מוגדר
כאשר בוחרים בתכונת ההפשרה – DEFROST – המיקרוגל מחלק את זמן ההפשרה למחזורים בהם מופעלת או 

מופסקת קרינת המיקרוגל בזמנים משתנים.

לחצו על המקש DEFROST פעמיים.   .1
מצב זה משמש להפשרה ע"פ משקל.                   

לחצו על מקשי הזמן )5( לבחירת   .2
הזמן הרצוי.   

.START לחצו על המקש  .3

בתצוגה יתקבל "0:".

בתצוגה יתקבלו הנתונים שהוקשו

כאשר תלחצו על הלחצן START, בתצוגה ייראה הזמן הנותר לסיום ההפשרה. המיקרוגל יצלצל במהלך ההפשרה 
לצורך תזכורת לכך שיש להפוך או לסדר מחדש את המזון בחלל התא. כאשר זמן ההפשרה מסתיים, תשמעו 3 

צלצולים.

 הערה:  ניתן להגדיר זמן עד 59 דקות 
ו-90 שניות )59:90(.

TURNING AC POWER ON & OFF THE OVEN
When the oven is first plugged in , the display will show nothing.

1. Press and hold ZERO ON 
button until display is turned 
on and beep sounds.

 The oven is turned AC power 
on.

2. Press and hold STOP/
CLEAR button until display is 
turned off. The oven is turned 
AC power off.

NOTE :  If the AC power ever goes off, the display is disappeared until the power comes back 
on to press and hold ZERO ON button until display is turned on and beep sounds.

 The oven is turned power off automatically after 10 minutes without using.

ZERO ON

STOP/
CLEAR

Defrost
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הדלקת וכיבוי התנור

בעת החיבור לחשמל של התנור, התצוגה תהיה כבויה. 

לחצו והחזיקו את כפתור ZERO ON עד שהתצוגה תדלק ויישמע צליל פעולה. . 1
התנור נדלק.

לחצו והחזיקו את כפתור STOP/CLEAR עד שהתצוגה תכבה. התנור כבה.. 2

אם אספקת החשמל לתנור מתנתקת, התצוגה נכבית. כאשר אספקת החשמל מתחדשת, לחצו הערה
והחזיקו את כפתור ZERO ON עד שהתצוגה תדלק ויישמע צלצול. התנור כבה אוטומטית לאחר 

10 דקות העדר פעולה.
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The defrosting time is automatically determined by the weight selected.
When you touch START pad, the Timer/ g indicator goes off and the Def. indicator blinks and the 
defrosting time counts down in the display window. The oven beeps during the defrosting cycle to 
signal that the food needs to be turned or rearranged. When the defrosting time ends, you will hear 
3 beeps.

WEIGHT DEFROSTING
Auto Defrost lets you easily defrost food by eliminating guesswork in determining defrosting time.
Follow the steps below for easy defrosting.

Meat
1. Touch Meat pad.

2. Select the desired defrosting weight.
 )Refer to the weight defrost chart below.(

3. Touch START pad.

The Timer/ g indicator light and “ 500 ” is 
displayed.

The display will show what you touched.

MEAT DEFROSTING begins.

Poultry
1. Touch Poultry pad.

2. Select the desired defrosting weight.
 )Refer to the weight defrost chart below.(

3. Touch START pad.

The Timer/ g indicator light and “ 800 ” is 
displayed.

The display will show what you touched.

POULTRY DEFROSTING begins.

Fish
1. Touch Fish pad.

2. Select the desired defrosting weight.
 )Refer to the weight defrost chart below.(

3. Touch START pad.

The Timer/ g indicator light and “ 300 ” is 
displayed.

The display will show what you touched.

FISH DEFROSTING begins.

* WEIGHT DEFROST CHART

Touch pad MEAT POULTRY FISH

once 500 g 800 g 300 g

twice 800 g 1000 g 500 g

3 times 1000 g 1200 g 800 g

4 times 1200 g 1500 g 1000 g
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ההפשרה לפי משקל
הפשרה אוטומטית מאפשר להפשיר מזון בקלות לפי משקלו מבלי צורך לחשב זמן הפשרה. יש לעקוב אחר 

שלבי הפעולה הבאים:

החיווי Timer/ g מואר ומוצגת הכתובית לחצו על המקש Meat - בשר.. 1
.”500“

בחרו במשקל המזון להפשרה )התייחסו לטבלת משקלי המזון . 2
להפשרה שלמטה(

התצוגה תראה את המשקל שנבחר.

3 ..START הפשרת הבשר מתחילה.לחצו על המקש

החיווי Timer/ g מואר ומוצגת הכתובית לחצו על המקש Poultry - עוף.. 1
.”800“

בחרו במשקל המזון להפשרה )התייחסו לטבלת משקלי המזון . 2
להפשרה שלמטה(

התצוגה תראה את המשקל שנבחר.

3 ..START הפשרת העוף מתחילה.לחצו על המקש

החיווי Timer/ g מואר ומוצגת הכתובית לחצו על המקש Fish - דג.. 1
.”300“

בחרו במשקל המזון להפשרה )התייחסו לטבלת משקלי המזון . 2
להפשרה שלמטה(

התצוגה תראה את המשקל שנבחר.

3 ..START הפשרת הדג מתחילה.לחצו על המקש

טבלת משקלי המזון להפשרה
דגעוףבשרמקש

300 גרם800 גרם500 גרםלחיצה אחת

500 גרם1000 גרם800 גרםלחיצה כפולה

800 גרם1200 גרם1000 גרם3 לחיצות

1000 גרם1500 גרם1200 גרם4 לחיצות

זמן ההפשרה מחושב אוטומטית על פי סוג המזון ומשקלו.

בעת הלחיצה על המקש START, החיווי Timer/ g כבה והחיווי Def. מהבהב. על הצג מוצגת הספירה לאחור 
של משך זמן ההפשרה. במהלך הספירה לאחור התנור יצלצל במהלך ההפשרה לצורך תזכורת לכך שיש 

להפוך או לסדר מחדש את המזון בחלל התא. כאשר זמן ההפשרה מגיע לסיומו התנור משמיע 3 צלצולים.
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בישול בשלב אחד
כאשר בוחרים בתכונת ההפשרה – DEFROST – המיקרוגל מחלק את זמן ההפשרה למחזורים בהם מופעלת או מופסקת 

קרינת המיקרוגל בזמנים משתנים.

.START כאשר אתם לוחצים על המקש
 בתצוגה מתבצעת ספירה לאחור של הזמן ומוצג הזמן הנותר לבישול. כאשר מסתיים זנן הבישול שנקבע, תשמעו 

3 צלצולים.

הערה:  השימוש בדרגות עוצמה נמוכות מגדילה את זמן הבישול המומלץ עבור סוגי מזון מסוימים, כמו: גבינות, 
חלב ובישול איטי של בשרים.

בישול בשני שלבים
בכל המתכונים נדרש להפשיר לחלוטין מזון קפוא לפני בישול.

במצב הפשרה, בתצוגה ייראה הזמן שנותר לתום ההפשרה. כאשר התנור מצלצל, הפכו את המזון או פזרו אותו 
כרצונכם. בסיום תהליך ההפשרה, התנור יצלצל ויתחיל שלב הבישול בגלי מיקרוגל. בתצוגה ייראה הזמן שנותר, 

ובסיומו יישמעו 3 צלצולים. אם תלחצו על מקש DEFROST בזמן ההפשרה, תקבלו בתצוגה "dEF" למשך 3 שניות. 
ואילו אם תלחצו על המקש POWER בזמן הבישול במיקרוגל, תקבלו בתצוגה את העצמה שבחרתם למשך 3 שניות.

 .POWER לחצו על המקש  .1

הערה:  במידה ומדלגים על שלב1, המיקרוגל 
יפעל בעוצמה המקסימלית.

הערה:  ניתן להגדיר את הזמן במיקרוגל עד 
ל-59 דקות ו-90 שניות )59:90(.

בתצוגה תראה העוצמה שבחרתם.
Power X 6

לחצו על לחצני TIME SET בכדי להגדיר את זמן הבישול   .2
הרצוי.

 .START לחצו על מקש  .3

לחצו על מקשי  TIME SETכדי לבחור את המשקל או הזמן   .2
הרצויים לכם.      

לחצו על מקשי TIME SET כדי לבחור את זמן הבישול   .4
הרצוי.

.START לחצו על מקש  .5

בתצוגה ייראה הזמן שבחרתם.

Defrost
לחצו על מקש ההפשרה   .1

– DEFROST. )בחרו את 
ההפשרה על פי משקל או 

ההפשרה על פי זמן מוגדר(.

לחצו על מקש העוצמה –   .3
POWER. )בחרו את העוצמה 

הרצויה(.
 

בתצוגה ייראו הנתונים שהוקלדו.                

     "P-HI" בתצוגה יוצג

בכל לחיצה תשתנה העוצמה המוצגת.

Power X 6
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KITCHEN TIMER MODE
Timer operates as a minute timer, can be set to delay cooking and used to set a holding time after 
cooking. However delay cooking can not be programmed for defrost. Timer operates without 
microwave energy.

HOW TO USE AS A MINUTE TIMER

The Timer/ g indicator starts blinking and the display counts down the time remaining in KITCHEN 
TIMER mode. When KITCHEN TIMER mode ends, you will hear 3 beeps.

Kitchen
Timer

1. Touch Kitchen Timer pad.

2. Press the amount of time you want to delay.

3. Program the desired power level and cooking time 
for food to be cooked.

4. Touch START pad.

2. Press the amount of time you want to count down.

3. Touch START pad.

The Timer/ g indicator lights and “ : 0” is 
displayed.

The display will show what you touched.

The M/W indicator lights and the selected
power level & cooking time are displayed.

HOW TO USE TO DELAY THE START OF COOKING

When you touch START pad, the Timer/ g indicator starts blinking and the display counts down the 
time remaining in KITCHEN TIMER mode. When KITCHEN TIMER mode ends, the oven will beep. 
The Timer/ g indicator goes off and M/W indicator starts blinking. The display counts down the time 
remaining in M/W mode. When M/W cook ends, you will hear 3 beeps.

Kitchen
Timer

1. Program the desired cooking 
time.

2. Touch Kitchen Timer pad.

3. Press the amount of time you want the oven to hold.

4. Touch START pad.

The M/W indicator lights and the selected 
time is displayed.

The Timer/ g indicator lights and “ : 0” is 
displayed.

The display will show what you touched.

HOW TO USE TO SET A HOLDING TIME

The M/W indicator starts blinking and the display counts down the time remaining in M/W mode. When 
the M/W cook ends, the oven will beep. The M/W indicator goes off and Timer/ g indicator starts 
blinking.
The display counts down the time remaining in KITCHEN TIMER mode. When the KITCHEN TIMER 
mode ends, you will hear 3 beeps.

Note : Your oven can be programmed for 59 minutes 90 seconds. ) 59 : 90 (

Kitchen
Timer

1. Touch Kitchen Timer pad. The Timer/ g indicator lights and “ : 0” is
displayed.

The display will show what you touched.

TELSA_DWMW31-W_KOR1N9ZSWSL019UW00(�).indd   13 2019-10-19   �� 9:42:37

קציבת זמנים
קציבת זמנים מאפשרת לקציבת זמן תזכורת )"טיימר"(, לדחיית התחלת הפעלה או לקציבת משך זמן הפעלה. 

לא ניתן לדחות את התחלת פעולת הפשרה. כאשר קוצב הזמן פועל לפני התחלת הפעלה, אין צריכת אנרגיה.

איך להשתמש בקוצב הזמן לתזכורת

1 . - Kitchen Timer לחצו על המקש
קוצב זמן.

החיווי Timer/ g מואר ומוצגת הכתובית 
.”0“

התצוגה תראה את משך הזמן שנבחר.בחרו )בלחיצה( במשך הזמן הרצוי עד להשמעת התזכורת. . 2

3 ..START לחצו על המקש

בעת הלחיצה על המקש START, החיווי Timer/ g מתחיל להבהב. על הצג מוצגת הספירה לאחור. כאשר 
משך הזמן מגיע לסיומו התנור משמיע 3 צלצולים.

איך להשתמש בקוצב הזמן לדחיית התחלת הפעלה

1 . - Kitchen Timer לחצו על המקש
קוצב זמן.

החיווי Timer/ g מואר ומוצגת הכתובית 
.”0“

התצוגה תראה את משך הזמן שנבחר.בחרו )בלחיצה( במשך הזמן הרצוי לדחיית התחלת הפעלה. . 2

החיווי M/W מואר ומוצגים העוצמה ומשך תכנתו את עוצמת הפעולה ואת משך זמן ההפעלה.. 3
זמן הפעולה.

4 ..START לחצו על המקש

בעת הלחיצה על המקש START, החיווי Timer/ g מתחיל להבהב. על הצג מוצגת הספירה לאחור לקראת 
 M/W כבה והחיווי Timer/ g התחלת ההפעלה. כאשר משך הזמן מגיע לסיומו התנור משמיע צלצול החיווי

מתחיל להבהב. מרגע זה התנור מתחיל לפעול כרגיל.

איך להשתמש בקוצב הזמן לקציבת משך זמן הפעלה

החיווי M/W מואר ומוצג משך הזמן תכנתו את משך זמן הפעולה הרצוי.. 1
שנבחר.

החיווי Timer/ g מואר ומוצגת הכתובית לחצו על המקש Kitchen Timer - קוצב זמן.. 2
.”0“

התצוגה תראה את משך הזמן שנבחר.בחרו )בלחיצה( במשך זמן ההפעלה הרצוי.. 3

4 ..START לחצו על המקש

בעת הלחיצה על המקש START, החיווי M/W מתחיל להבהב. על הצג מוצגת הספירה לאחור של משך 
ההפעלה. כאשר משך הזמן מגיע לסיומו התנור משמיע 3 צלצולים.

  הערה: משכי הזמן המקסימליים שניתן לתכנת הם 59 דקות ו-90 שניות ) 90 : 59 (
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הערה: 1. השתמשו רק בפיצה קפואה אחת בכל פעם.
2. השתמשו רק בפיצה קפואה המיועדת למיקרוגל.

3. אם הגבינה של הפיצה הקפואה לא הותכה באופן מספק, המשיכו מספר דקות נוסף בבישול.
4. אפשרי שיידרש יותר או פחות זמן בישול בהתאם לסוג הפיצה של היצרנים השונים.

+30 שניות
+30 מאפשר לכם לחמם במשך 30 שניות בעצמה של 100% )עוצמה מרבית( על ידי לחיצה על מקש +30 שניות. 
לחיצות קצובות נוספות על לחצן זה יאפשר לכם להגדיל את זמן החימום עד 5 דקות, בקפיצות של 30 שניות בכל 

לחיצה.

+30SEC
לחצו על מקש +30 שניות                             כאשר תלחצו על המקש +30 שניות,                                                              1. 

"30:" יוצג, והתנור יחל לפעול.

Pasta
לחצו על הלחצן PASTA פעם   .1
אחת למנה אחת של פסטה או 

פעמיים  עבור שתי מנות של 
פסטה.                  

 .PASTA כאשר אתם לוחצים על המקש
פעם אחת, "1" יוצג. לאחר 1.5 שניות התצוגה 

מתחלפת לזמן בישול והתנור מתחיל לפעול.

בישול בלחיצה אחת
בישול בלחיצה אחת מאפשר לכם לבשל או לחמם סוגי מזון נבחרים באמצעות לחיצה אחת. כדי להגדיל את הכמות, 

לחצו על המקש הנבחר עד שהמספר המוצג זהה לכמות לבישול.

הערה: 1. הניחו את הפסטה בקערה עמוקה עם כמות כפולה של מים.
2. כסו את הקערה עם מכסה עם פלסטיק נצמד. בחשו לאחר הבישול.

3. אם אפשר, אפשרו זמן מנוחה של 3 עד 5 דקות או עד אשר הנוזלים נספחו.

   * PASTA *
• מנה אחת:   לחצו על המקש PASTA פעם אחת.

• שתי מנות:   לחצו על המקש PASTA פעמיים תוך 1.5 שניות.

Frozen
Pizza

 FROZEN לחצו על הלחצן  .1
PIZZA פעם אחת עבור 200 

גרם פיצה, ופעמיים עבור 400 
גרם פיצה.

כאשר אתם לוחצים על FROZEN PIZZA פעם 
אחת, "200" מופיע בתצוגה. לאחר 1.5 שניות 
התצוגה מתחלפת לזמן בישול והתנור מתחילל

בשל.                           

   * FROZEN PIZZA *
• 200 גרם: לחצו על Frozen Pizza פעם אחת.

• 400 גרם: לחצו על Frozen Pizza פעמיים תוך 1.5 שניות.

TELSA_DWMW31-W_KOR1N9ZSWSL019UW00(�).indd   14 2019-10-19   �� 9:42:38
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Beverage
 BEVERAGE לחצו על המקש  .1
פעם אחת לכוס אחת, פעמיים 

לשני כוסות או 3 פעמים לשלוש 
כוסות.

כאשר אתם לוחצים על לחצן BEVERAGE פעם 
אחת, "1" יתקבל בתצוגה. לאחר 1.5 שניות 

התצוגה מתחלפת לזמן בישול, והתנור מתחיל 
לבשל.

בישול בלחיצה אחת )המשך(

BEVERAGE – כוס של 200 מ"ל
לחצו על הלחצן BEVERAGE פעם אחת. • כוס אחת  - 

לחצו על הלחצן BEVERAGE פעמיים תוך 1.5 שניות. • 2 כוסות -  
לחצו על הלחצן BEVERAGE 3 פעמים תוך 1.5 שניות .  • 3 כוסות -  

Dish
Warmer

 Dish Warmer לחצו על המקש  .1
פעם אחת עבור צלחת מזון 

בתכולה של 350 גרם או פעמיים 
עבור צלחת בתכולה של 450 

גרם.                                         

כאשר תלחצו על המקש פעם אחת, " 350" יופיע 
 בתצוגה. 

לאחר 1.5 שניות, התצוגה מתחלפת לזמן בישול 
והתנור מתחיל לפעול.

AUTO COOK כאשר אתם לוחצים על המקש
פעם אחת, "AC-1" יוצג. על ידי לחיצות נוספות על 

מקש זה, תוכלו לבחור קטגוריות מזון אחרות
כפי שאפשר לראות בטבלה מטה.

כאשר תלחצו על לחצן START, התצוגה תתחלף 
לזמן בישול של הכמות שנבחרה, והתנור יחל 

לפעול.

   * DISH WARMER *
• 350 גרם: לחצו על DISH WARMER פעם אחת.

• 450 גרם: לחצו על DISH WARMER פעמיים תוך 1.5 שניות.

בישול אוטומטי
תכונת AUTO COOK מאפשרת לכם לבשל או לחמם סוגי מזון רבים המועדפים עליכם האמצעות לחיצות קצובות על 

.AUTO COOK המקש

.AUTO COOK לחצו על המקש  .1

                   .START לחצו על מקש  .2

Auto
Cook

לחיצה על המקשמשקלהמזוןקטגוריה

AC-1פעם אחת4 פרוסותלחם AUTO COOK לחצו על

AC-2פעמיים350 גרםמרק AUTO COOK לחצו על

AC-33 תפו"אתפו"א אפויים
לחצו על AUTO COOK שלוש פעמים)200-250 גרם ליחידה(

AC-4ארבע פעמים200 גרםירקות טריים AUTO COOK לחצו על

AC-5ארבע פעמיםאריזת 200 גרםירקות קפואים AUTO COOK לחצו על

TELSA_DWMW31-W_KOR1N9ZSWSL019UW00(�).indd   15 2019-10-19   �� 9:42:38
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LESS, MORE
To alter one touch cooking or cooking time while oven is in operation, use LESS or MORE.)except 
for defrosting( Press LESS/MORE to decrease/increase the one touch cooking and auto cook time in 
multiples of 10 seconds.
The overall one touch cooking and auto cook time can be increased to a maximum of 59 minutes 50 
seconds.
Press LESS/MORE to decrease/increase the cooking time in multiples of 1 minute.
The overall cooking time can be increased to a maximum of 59 minutes )To increase the maximum 
time of Grill is 29 minutes.(

TO SET STANDBY POWER "0" MODE
.STOP/CLEAR לחצו על המקש  .1

"0:" או שעון יופיו בתצוגה.  

.Press and hold the STOP/CLEAR button until display is turned off   . 2

 To cancel STANDBY POWER "0" mode, press and hold ZERO ON button until display is turned   . 3
 .on and beep sounds

התנור שוב זמין לפעולה רגילה.  

הפסקת פעולת התנור כאשר הוא פועל
.STOP/CLEAR לחצו על מקש  .1

START תוכלו להפעיל מחדש את התנור באמצעות לחיצה על מקש •  
• לחצו על מקש STOP/CLEAR פעם אחת נוספת למחיקת כל ההוראות.  

• יש להקליד הוראות חדשות.  

פתחו את הדלת  .2
.START תוכלו להפעיל מחדש את התנור על ידי סגירת הדלת ולחיצה על המקש •  

הערה:  התנור מפסיק לפעול כאשר הדלת נפתחת
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פחות, יותר

כדי לשנות את משך זמן הבישול תוך כדי פעולת התנור, השתמשו ב- LESS או MORE  )למעט הפשרה(. 
לחצו על LESS / MORE כדי להקטין / להגדיל את משך זמן הבישול במגע אחד ואת משך זמן הבישול 

האוטומטי בכפולות של 10 שניות.

ניתן להגדיל את משך זמן הבישול במגע אחד ואת זמן משך הבישול האוטומטי עד למקסימום של 59 דקות 
ו-50 שניות.

לחצו על LESS / MORE כדי להקטין / להגדיל את זמן הבישול בכפולות של דקה.

ניתן להגדיל את משך זמן הבישול הכולל עד 59 דקות לכל היותר )משך הזמן המקסימלי להפעלת הגריל הוא 
29 דקות(.

העברת התנור למצב המתנה "0"

לחצו על המקש STOP/CLEAR. החיווי "0" או שעון יופיעו בתצוגה.. 1

לחצו על המקש STOP/CLEAR מבלי להרפות עד שהתצוגה תכבה.. 2

כדי להפסיק את מצב המתנה "0", לחצו על מקש ZERO ON מבלי להרפות עד שהתצוגה תדלק. התנור . 3
יצלצל  וישוב לפעולה רגילה.
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תחזוקה וניקוי
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לפני פנייה לשרות
לפני פנייה לשרות, אנא בצעו את הבדיקות הבאות:

התנור אינו פועל
1.  וודאו שכבל החשמל מחובר היטב לשקע החשמל 

שבקיר.
2. וודאו שדלת התנור סגורה היטב.

3. וודאו שהגדרתם זמן בישול.
4. וודאו שלא נפל נתיך בארון החשמל.

ניצוצות בחלל התנור
1.  בדקו את הכלים בהם הנכם משתמשים. אל תשתמשו 

בכלים ממתכת או בצלחות עם קישוטי מתכת.
2.  וודאו ששיפודים ממתכת או נייר אלומיניום אינם 

נוגעים בדפנות הפנימיות של התנור.

במידה והבעיה לא נפתרה, פנו לתחנת השרות הקרובה. 
אל תנסו לתקן את התנור בעצמכם.

תחזוקה וניקוי
למרות שהתנור מצויד במנגנון בטיחות, חשוב להקפיד על הכללים הבאים:

1. אל תטפלו ואל תחבלו במנגנון בטיחות נעילת הדלת.

2.  אל תניחו עצם כלשהו בין לוח החזית של התנור 
לבין הדלת ואל תניחו לשאריות של מזון או חומרי 

ניקוי להצטבר על משטחי האטימה. נגבו את שטחי 
האטימה לעתים קרובות עם חומר ניקוי עדין, שטפו 
וייבשו. לעולם אל תשתמשו בחומרי ניקוי או הכריות 

ממרקים.

3.  כאשר הדלת פתוחה, אל תפעילו עליה לחץ. למשל, 
אל תניחו לילדים להיתלות על הדלת. אל תניחו על 

הדלת עצם כלשהו שיכול לגרום להפיכת התנור 
קדימה ולגרום לפתיעה ונזק לתנור. אל תפעילו את 

התנור כאשר הנכם מבחינים בו נזק כלשהו. מסרו את 
התנור לתיקון בתחנת השרות הקרובה. חשוב לשים 

 לב תמיד שהדלת נסגרת היטב ושאין
נזק בחלקים הבאים:
    א. בדלת )מכופפת(

    ב. צירים וסגרים )שבורים או משוחררים(
    ג. אטם הדלת ומשטחי אטימה.

4.  אל תניחו לאיש לטפל או לתקן את התנור, אלא 
לתחנת שרות מוסמכת בלבד.
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שאלות ותשובות
הפעלתי בטעות את התנור כאשר הוא ריק.  * שאלה: 

האם נגרם לו נזק?
תשובה: הפעלת התנור כאשר הוא ריק לזמן קצר, 

אינה גורמת לו נזק. יחד עם זאת, הדבר אינו 
מומלץ.

* שאלה:  האם ניתן להשתמש בתנור ללא מגש 
הזכוכית והתושבת שלו?

תשובה: לא. שני החלקים הללו חייבים להיות תמיד 
בתוך התנור לפני השימוש בו.

האם ניתן לפתוח את דלת התנור כאשר הוא  * שאלה: 
פועל?

ניתן לפתוח את הדלת בכל עת בשעה  תשובה: 
שהתנור פועל. אנרגיית המיקרוגל נפסקת מיד 
והגדרת הזמן נשמרת עד לסגירתה של הדלת 

מחדש ולחיצה על מקש הפעלה.

מדוע לאחר הבישול קיימת לחות בתוך  * שאלה: 
התנור?

תשובה: לחות בצדי התנור היא תופעה רגילה. היא 
נגרמת על ידי אדים הנפלטים מהמזון המבושל 

ובאים במגע עם הדפנות הקרות של התנור.

האם אנרגיית מיקרוגל עוברת דרך מחיצת  * שאלה: 
הזכוכית והרשת של הדלת?

תשובה: לא. רשת המתכת מחזירה את אנרגיית 
המיקרוגל בחזרה לחלל התנור. החורים 

 מיועדים לאפשר חדירה של אור.
אין הם מאפשרים חדירה של אנרגיית 

מיקרוגל.

מדוע ביצים מתבקעות לפעמים? * שאלה: 
תשובה: החלמון עשוי להתפוצץ במהלך בישול או 
שליקת ביצים כתוצאה מהצטברות אדים 

בקליפתו. למניעת תופעה זו, נקבו את החלמון 
בקיסם שיניים לפני הבישול. לעולם אל תבשלו 

ביצים מבלי לנקב את קליפתן.

* שאלה:   מדוע זמן המנוחה מומלץ לאחר סיום תהליך  
הבישול?

תשובה: זמן מנוחה חשוב מאד. בבישול במיקרוגל, 
החום נמצא במזון עצמו ולא בתנור. במזונות 

מסוימים כגון בשרים, ירקות גדולים ופשטידות, 
קיים הצורך להשאיר את המזון במנוחה מספר 
דקות כדי שהחום שאגר במיקרוגל יבשל אותו 
מבפנים. בשיטה זו ניתן להגיע למצב שהמזון 

מבושל מבפנים אך לא שרוף מבחוץ.

* שאלה: מה זה זמן מנוחה?
תשובה: "זמן מנוחה" פירושו שיש להוציא את המזון 

מהתנור ולכסות אותו על מנת לאפשר לו 
זמן נוסף להתבשל. זמן שהמזון נמצא במצב 

מנוחה, מכשיר המיקרוגל פנוי לבישולים 
נוספים.

* שאלה: מדוע מכשיר המיקרוגל מבשל לעיתים 
בצורה איטית יותר מהמפורט בחוברת זו?

תשובה: הזמנים המפורטים בחוברת זו משוערים 
בלבד ומטרתם למנוע בישול יתר. גורמים כגון 

כמות המזון וצורת המזון משפיעים על זמן 
הבישול. במקרה והמזון לא בושל מספיק, יש 

להפעיל שיקול דעת ולהמשיך לבשל אותו עוד 
מספר דקות.

* שאלה: האם הפעלת התנור כשהוא ריק גורמת לו 
נזק?

תשובה: כן. לעולם אל תפעילו את התנור כשהוא ריק.

* שאלה: האם ניתן להפעיל את התנור ללא מגש 
הזכוכית או תושבת המגש על מנת לבשל 

מנה גדולה?
תשובה: לא. תוצאות הבישול גרועות כשמסירים את 
מגש הזכוכית או כשהופכים אותו. יש לבשל 

מנות המתאימות בגודלן למגש.

* שאלה: האם זה תקין שתושבת המגש משנה כיוון 
סיבוב?

תשובה: כן. התושבת יכולה להסתובב לשני הכיוונים 
לפי תנועת המנוע במהלך הבישול.

* שאלה: האם ניתן להכין פופקורן במכשיר? איך ניתן 
להגיע לתוצאות הטובות ביותר?

תשובה: כן. יש להשתמש באריזות פופקורן מיועדות 
למכשיר מיקרוגל ולפעול לפי הוראות היצרן. 
אין להשתמש בשקיות רגילות. יש להקשיב 

לפיצוצי הפופקורן ולהפסיק את פעולת 
המכשיר כשקצב פיצוצי הפופקורן יורד עד 

לפיצוץ אחד ב 1-2 שניות. אין לנסות ולבשל 
גרעינים שלא התפוצצו. אין לבשל גרעיני 

פופקורן בכלי זכוכית.
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הוראות בישול
מדריך כלי בישול

השתמשו בכלים המתאימים לשימוש בתנורי מיקרוגל בלבד.
על מנת שהמזון יתבשל בתנור המיקרוגל, על גלי המיקרו לחדור למזון, מבלי להיות מוחזרים מכלי הבישול או להיספג 

בו. יש לנקוט משנה זהירות לפיכך בעת בחירת כלי הבישול. אינכם צריכים לדאוג כשכלי הבישול מסומן כבטוח לשימוש 
במיקרוגל. הטבלה הבאה מונה מגוון כלי בישול ומציינת האם וכיצד ניתן להשתמש בהם בתנור מיקרוגל.

הערותבטוחכלי בישול
ניתן להשתמש בנייר אלומיניום בחתיכות קטנות מאד ▲רדיד אלומיניום )נייר כסף(

ולצורך הגנה מבישול יתר בלבד. , ניצוצות עלולים 
להיגרם כשהרדיד קרוב מדי לדפנות תא התנור או 

כשמשתמשים בחתיכות גדולות מדי.

אל תחממו ליותר מ -8 דקות.●צלחת השחמה

פורצלן, כלי חרס, חמר מזוגג וחרסינה מתאימים בד"כ, ●חרסינה וחמר
אלא אם הם מעוטרים בקישוטי מתכת.

חלק ממוצרי המזון ארוזים באריזות אלה.●אריזות קרטון

אריזות מזון מהיר
• מכלי קלקר

• שקיות נייר או עיתון
• צלחות מנייר או ממתכת ממוחזרים

●

✕
✕

ניתן להשתמש לחימום מזון. חימום יתר עלול למוסס 
את הקלקר.

עלולות להידלק.
עלולות לגרום ניצוצות.

כלי זכוכית
• כלי הגשה

• כלי זכוכית עדינים

• צנצנות זכוכית

●
●

●

ניתנים לשימוש אלא אם הם מעוטרים בקישוטי מתכת.
ניתנים לשימוש לחימום סוגי מזון או נוזלים. זכוכית 

עדינה עלולה להישבר או
להיסדק כתוצאה מחימום פתאומי.

מתכת
• צלחות

• סרטי קשירה של שקיות הקפאה
✕
✕

עלולים לגרום ניצוצות או דליקה.

נייר
• צלחות, כוסות, מפיות ומגבות נייר

• נייר ממוחזר
●

✕

לזמני בישול וחימום קצרים. ניתן להשתמש בהם 
לספיחת לחות עודפת.

עלול לגרום לדליקה.

פלסטיק
• מכלים

• ניילון נצמד

• שקיות הקפאה

●

●

▲

השתמשו בכלי פלסטיק עמידים בחום. כלי פלסטיק 
אחרים עלולים להתעוות או לשנות את צבעם 

בטמפרטורות גבוהות. אל תשתמשו בפלסטיק מלמין.
ניתן להשתמש לשמירת הלחות. אל תאפשרו לו לבוא 

במגע עם המזון. היזהרו בעת הסרת הניילון הנצמד 
כתוצאה משחרור אדים לוהטים.

רק אם הן מתאימות לשימוש בתנור. עליהן להיות 
מאווררות. נקבו במזלג במידת הצורך.

ניתן להשתמש לשמירת הלחות ולמניעת התזת מזון.●נייר אפייה

: מומלץ לשימוש  ●
: שימוש מוגבל      ▲

: לא מומלץ  ✕
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בטיחות בשימוש במיקרוגל

ניצוצות
במידה ותראו ניצוצות, לחצו על מקש עצירה\איפוס ותקנו את הבעיה.

ניצוצות נגרמים על ידי:

שימוש כללי
• אין לנסות לפגוע במנגנוני הבטיחות. 

•  אין להניח חפצים בין המסגרת הקדמית של התנור 
לבין הדלת. כמו כן, אין להניח לשאריות מזון להצטבר 
על משטחי האיטום. נגבו באמצעות חומר ניקוי עדין, 

שטפו במים וייבשו. אין להשתמש באבקות או ספוגיות 
ממרקות.

•  אין להפעיל לחץ או כוח על דלת התנור. אין להניח 
לילדים להתלות על דלת פתוחה של התנור. הדבר 

עלול לגרום לנפילת התנור קדימה וכתוצאה מכך 
לפציעה או לנזק.

•  אין להפעיל את התנור במידה ואטמי הדלת או משטחי 
האיטום ניזוקו או במידה והדלת התעקמה או במידה 

והצירים השתחררו או נשברו.

•  אין להפעיל את התנור כשהוא ריק. הדבר יגרום נזק 
לתנור.

•  אין לנסות לייבש בגדים, עיתונים או חומרים אחרים 
בתנור, היות והם עלולים להתלקח.

•  אין להשתמש במוצרים מנייר ממוחזר היות והם 
עלולים להכיל חומרים שיכולים לגרום לניצוצות או 

להתלקחות.
•  אין להכות את לוח הבקרה באמצעות חפצים קשים. 

הדבר עלול לגרום נזק לתנור.

•  אין להשתמש בתנור המיקרוגל להכנת שימורים 
ביתיים. התנור אינו מיועד לכך. מזון שלא שומר כהלכה 

עשוי להתקלקל ולהיות מסוכן לאכילה.
•  השתמשו תמיד במשך הבישול הקצר ביותר המצוין 

במתכון. עדיף לא לבשל עד הסוף מאשר לבשל יותר 
מדי. מזון שלא בושל עד הסוף ניתן להחזיר לתנור 

להמשך הבישול, אך אם המזון בושל יתר על המידה 
לא ניתן לעשות שום דבר.

•  חממו כמויות קטנות של מזון או מזון עם מעט נוזלים 
בזהירות. מזון כזה עשוי להתייבש במהירות, להישרף 

להתלקח.
•  אין לחמם ביצים בקליפתן. בשל הלחץ הביצים עלולות 

להתפוצץ. 
•  תפוחי אדמה, תפוחי עץ, חלמוני ביצה ונקניקיות הם 
דוגמה למזונות עם קליפה ללא נקבוביות. יש לנקבם 

בטרם הבישול למניעת התבקעות.
•  אין לנסות לבצע טיגון עמוק בשמן בתנור המיקרוגל.

•  אפשרו תמיד זמן מנוחה של 20 שניות לפחות לאחר 
כיבוי התנור על מנת לאפשר השוואת טמפרטורה, 

ערבבו במהלך החימום, במידת הצורך וערבבו תמיד 
לאחר הבישול. למניעת רתיחה פתאומית וכוויה 

אפשרית, עליכם לשים במשקה כף או בוחשן זכוכית 
ולערבב לפני, במהלך, ולאחר החימום.

•  אין להשאיר את התנור ללא השגחה בעת הכנת 
פופקורן. 

•  אין להכין פופקורן בשקית נייר, אלא אם היא נועדה 
במפורש להכנת פופקורן. הגרגרים עלולים להתחמם 

יותר מדי ולהצית את שקית הנייר.
•  אין להניח את אריזות הפופקורן המיועדות להכנה 

במיקרוגל ישירות על המגש. הניחו את האריזה על 
צלחת זכוכית או חרס המתאימה לחימום במיקרוגל, 

למניעת חימום יתר או סדיקת מגש המיקרוגל.
•  אין לעבור את משך הזמן המומלץ על ידי יצרן 

הפופקורן. משך הכנה ארוך יותר לא ייצור יותר 
 פופקורן, אך יכול לגרום לשריפה או התלקחות. 

זכרו כי שקית הפופקורן או מגש המיקרוגל עשויים 
להיות חמים מדי למגע. הוציאו בזהירות והשתמשו 

בכפפות.

מזון

• מתכת או רדיד אלומיניום נוגעים בצד התנור.
•  רדיד האלומיניום אינו צמוד למזון )קצוות בולטים 

משמשים כאנטנות(.

•  מתכת, כגון סרטי קשירה או צלחות עם שוליים 
מוזהבים.

•  מגבות מנייר ממוחזר, המכילים פיסות קטנות של 
מתכת.
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עקרונות הבישול במיקרוגל
אנרגיית מיקרוגל משמשת לבישול ולחימום מזון מאז הניסויים הראשונים ברדאר במלחמת העולם השנייה. גלי 

מיקרו נמצאים באטמוספירה, באופן טבעי ומלאכותי. מקורות קרינה מלאכותיים כוללים רדאר, שידורי רדיו וטלוויזיה, 
טלקומוניקציה וטלפונים סלולריים.

טבלת המרה
משקל

15 גרם
25 גרם
50 גרם

100 גרם
175 גרם
25 גרם

450 גרם

חצי אונקיה
1 אונקיה
2 אונקיה
4 אונקיה
6 אונקיה
8 אונקיה
1 ליברה

נוזלים
= 240 מ"ל= 8 אונקיית נוזלכוס

= 480 מ"ל= 16 אונקיית נוזלפינט
= 960 מ"ל= 32 אונקיית נוזלקוורט

= 3840 מ"ל= 128 אונקיית נוזלגלון

נפח
30 מ"ל

100 מ"ל
150 מ"ל
300 מ"ל
600 מ"ל

1 אונקיית נוזל
3 אונקיות נוזל

5 אונקיות נוזל )רבע פינט(
10 אונקיות נוזל )חצי פינט(
20 אונקיית נוזל ) 1 פינט(

כפות
1.25 מ"ל
2.5 מ"ל
5 מ"ל

15 מ"ל

רבע כפית
חצי כפית

כפית
כף
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  קרונות הבישול במיקרוגלע
גלי מיקרו נמצאים . אנרגיית מיקרוגל משמשת לבישול ולחימום מזון מאז הניסויים הראשונים ברדאר במלחמת העולם השנייה

טלקומוניקציה וטלפונים , שידורי רדיו וטלוויזיה, מקורות קרינה מלאכותיים כוללים רדאר. באופן טבעי ומלאכותי, באטמוספירה
  .סלולריים

  

  כיצד תנורי מיקרוגל מבשלים מזון
ל בו אנרגיית תדר רדיו מיוצרת בכוונה ומשמשת בצורת קרינה " של ארגון התקינה הבינ2תנור מיקרוגל הוא ציוד מקבוצה 
 והוא מתאים לשימוש ביתי ובחיבור ישיר לרשת חשמל ביתית במתח Bהוא ציוד מדרג תנור זה . אלקטרומגנטית לטיפול בחומר

  .נמוך
מל בתנור מיקרוגל מומר החש

  .במגנטרון לגלי מיקרו
   הולכה◄

  
הם חודרים לאחר מכן דרך כלי הבישול 

כל סוגי . ונספגים במולקולות המים במזון
  .המזון מכילים מים במידה זו או אחרת

   החזרה◄
 גלי המיקרו מוחזרים מדפנות 

  .המתכת ורשת הדלת

   ספיגה◄

  
דבר הגורם ,  לרטוטגלי המיקרו גורמים למולקולות המים

גלי . חימום זה מבשל בתורו את המזון. כלומר חום, לחיכוך
ומזונות עשירים בהם , המיקרו נמשכים גם לחלקיקי שומן וסוכר

 4-5גלי המיקרו יכולים לחדור לעומק של . מתבשלים מהר יותר
מ בלבד והמזון מתבשל מבחוץ פנימה כשהחום מתפשט "ס

  . כמו בתנור רגילממש, במזון באמצעות הסעת חום
  

  טבלת המרה
  נוזלים  כפות  נפח  משקל

 אונקיית 1  ל" מ30 חצי אונקיה   גרם15
 אונקיית 8  כוס  רבע כפית  ל" מ1.25  נוזל

  ל" מ240  נוזל

 אונקיות 3  ל" מ100   אונקיה1   גרם25
 אונקיית 16  פינט  חצי כפית  ל" מ2.5  נוזל

  ל" מ480  נוזל

  ל" מ150   אונקיות2   גרם50
ת  אונקיו5

רבע (נוזל 
  )פינט

 אונקיית 32  קוורט  כפית  ל" מ5
  ל" מ960  נוזל

  ל" מ300   אונקיות4   גרם100
 אונקיות 10

חצי (נוזל 
  )פינט

  גלון  כף  ל" מ15
128 

אונקיית 
  נוזל

 ל" מ3840

  ל" מ600   אונקיות6   גרם175
 אונקיית 20

 1(נוזל 
  )פינט

          

                 אונקיות8   גרם225
                 ליברה1   גרם450

Waveguide

Magnatron

Oven Cavity

13 Amp fused socket

Turntable

Microwave Water Molecule Absorption Vibration
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  טבלת המרה
  נוזלים  כפות  נפח  משקל

 אונקיית 1  ל" מ30 חצי אונקיה   גרם15
 אונקיית 8  כוס  רבע כפית  ל" מ1.25  נוזל

  ל" מ240  נוזל

 אונקיות 3  ל" מ100   אונקיה1   גרם25
 אונקיית 16  פינט  חצי כפית  ל" מ2.5  נוזל

  ל" מ480  נוזל

  ל" מ150   אונקיות2   גרם50
ת  אונקיו5

רבע (נוזל 
  )פינט

 אונקיית 32  קוורט  כפית  ל" מ5
  ל" מ960  נוזל

  ל" מ300   אונקיות4   גרם100
 אונקיות 10

חצי (נוזל 
  )פינט

  גלון  כף  ל" מ15
128 

אונקיית 
  נוזל

 ל" מ3840

  ל" מ600   אונקיות6   גרם175
 אונקיית 20

 1(נוזל 
  )פינט

          

                 אונקיות8   גרם225
                 ליברה1   גרם450

כיצד תנורי מיקרוגל מבשלים מזון
תנור מיקרוגל הוא ציוד מקבוצה 2 של ארגון התקינה הבינ"ל בו אנרגיית תדר רדיו מיוצרת בכוונה ומשמשת בצורת קרינה 
אלקטרומגנטית לטיפול בחומר. תנור זה הוא ציוד מדרג B והוא מתאים לשימוש ביתי ובחיבור ישיר לרשת חשמל ביתית 

במתח נמוך.

גלי המיקרו מוחזרים 
מדפנות המתכת ורשת 

הדלת.

גלי המיקרו גורמים למולקולות המים לרטוט, 
דבר הגורם לחיכוך, כלומר חום. חימום זה מבשל 

בתורו את המזון. גלי המיקרו נמשכים גם לחלקיקי 
שומן וסוכר, ומזונות עשירים בהם מתבשלים מהר 

יותר. גלי המיקרו יכולים לחדור לעומק של 4-5
ס"מ בלבד והמזון מתבשל מבחוץ פנימה כשהחום 

מתפשט במזון באמצעות הסעת חום, ממש כמו 
בתנור רגיל.

החשמל בתנור מיקרוגל 
מומר במגנטרון לגלי 

מיקרו.

הם חודרים לאחר מכן 
דרך כלי הבישול ונספגים 
במולקולות המים במזון. 

כל סוגי המזון מכילים מים 
במידה זו או אחרת.

החזרה ספיגה▲ ▲
הולכה ▲
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טכניקות בישול
משך המתנה

מזונות עם מרקם צפוף כגון בשר, תפוחי אדמה 
בקליפתם ועוגות דורשים זמן המתנה לאחר בישול 

)בתנור או מחוץ לתנור( כדי לאפשר לחום לסיים את 
הכנת פנים המזון. עטפו את הבשר או את תפוחי 

האדמה ברדיד אלומיניום בזמן ההמתנה. הבשר זקוק 
לזמן המתנה של 10-15 דקות, תפוחי אדמה – 5. 

מזונות אחרים כגון מנות מוכנות בצלחת, ירקות, דגים 
וכו' דורשים זמן המתנה של 2-5 דקות. כמו כן, יש 

לאפשר זמן המתנה גם לאחר הפשרת מזון. במידה 
והמזון אינו מוכן לאחר זמן ההמתנה, החזירו אותו לתנור 

ובשלו זמן נוסף.

תכולת נוזלים
תכולת הנוזלים של מוצרי מזון טריים רבים, כגון ירקות 

ופירות, בייחוד של תפוחי אדמה בקליפתם, משתנה 
בהתאם לעונה.

בשל כך ייתכן כי יהיה צורך להתאים את זמן הבישול. 
רכיבים יבשים כגון אורז, פסטה עשויים להתייבש 

במהלך האחסון, כך שמשך הבישול עשוי להשתנות.

צפיפות
מזון אוורירי עם נקבוביות יתחמם יותר מהר מאשר מזון 

צפוף וכבד.

ניילון נצמד
ניילון נצמד עוזר לשמור על לחות המזון והאדים 

המצטברים מסייעים בזירוז הבישול. נקבו בטרם הבישול 
כדי לאפשר לאדים המיותרים להשתחרר. היזהרו בעת 
הסרת ניילון נצמד מהכלי, היות והאדים שיצטברו יהיו 

חמים מאוד.

צורה
מזון שצורתו אחידה יתבשל באופן אחיד. מזון יתבשל 

טוב יותר בכלי עגול מאשר בכלי מרובע.

ריווח
המזון יתבשל במהירות רבה יותר ובאופן אחיד יותר אם 

יופרד. אין להערים מזון זה על זה.

טמפרטורה התחלתית
ככל שהמזון קר יותר כך ייקח לו יותר זמן להתחמם. 
למזון ממקרר ייקח יותר זמן להתחמם מאשר למזון 

בטמפרטורת החדר.

נוזלים
יש לערבב את כל הנוזלים לפני ובמהלך החימום. 

בייחוד יש לערבב מים לפני ובמהלך החימום למניעת 
התפרצות. אין לחמם נוזלים שהורתחו לפני כן. אין 

לחמם יתר על המידה.

הפיכה וערבוב
מזונות מסוימים יש לערבב במהלך הבישול. בשר ועופות 

יש להפוך בחלוף מחצית מזמן הבישול.

סידור
מנות אישיות, כגון מנות עוף או צלעות בשר, יש להניח 

בכלי כך שהחלקים העבים יפנו כלפי חוץ.

כמות
כמויות קטנות מתבשלות יותר מהר מכמויות גדולות. כמו 

כן, מנות קטנות יתחממו מהר יותר מאשר מנות גדולות.

ניקוב
קליפה או קרום של מזונות מסוימים יגרמו להצטברות 

אדים במהלך הבישול. מזונות כאלה יש לנקב או לקלף 
רצועה מקליפתם בטרם הבישול כדי לאפשר לאדים 

להשתחרר. ביצים, תפוחי אדמה, תפוחי עץ, נקניקיות 
וכו' יש לנקב טרם הבישול. אין לבשל ביצים בקליפתן.

כיסוי
כסו מזון באמצעות ניילון נצמד המיועד למיקרוגל או 

באמצעות מכסה. כסו דגים, ירקות, תבשילים, מרקים. 
אין לכסות עוגות, רטבים, תפוחי אדמה בקליפתם או 

מאפים.
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מדריך הפשרה
  אין להפשיר בשר מכוסה. כיסוי עלול לגרום לבישול 

הבשר. יש להסיר את העטיפה החיצונית ואת המגש. 
השתמשו בכלים המיועדים לשימוש במיקרוגל.

   התחילו להפשיר עוף שלם עם החזה כלפי מטה. 
התחילו להפשיר צלי עם החלק השמן כלפי מטה.

  צורת האריזה משנה את משך ההפשרה. מזון בכלים 
רדודים מרובעים יפשיר מהר יותר מאשר בכלים 

עמוקים מרובעים.
  בחלוף 1/3 מזמן ההפשרה, בדקו את המזון. ייתכן כי 

יהיה צורך להפוך, להפריד, לסדר מחדש או להוריד 
חלקי מזון שהופשרו. 

  במהלך ההפשרה התנור יצפצף לציון כי להפוך את 
המזון. בנקודה זו, פתחו את דלת התנור ובדקו את 

המזון. עקבו אחר ההוראות שלהלן לתוצאות הפשרה 
מיטביות. לאחר מכן סגרו את דלת התנור, לחצו על 

מקש התחלה להשלמת ההפשרה.

  בסיום ההפשרה המזון אמור להיות קריר אך מרוכך 
בכל האזורים. במידה והמזון עדיין מעט קפוא, החזירו 

למיקרוגל לזמן קצר או הניחו לו לעמוד מספר דקות. 
בסיום ההפשרה הניחו למזון לעמוד 5-60 דקות 

 במידה וישנם עדיין אזורים קפואים.
עופות ובשר ניתן לשים מתחת למים קרים זורמים 

עד להפשרה.
  הפכו: צלי, צלעות, עוף שלם, חזה הודו, נקניקיות, 

סטייקים. 
  סדרו מחדש: הפרידו סטיקים, צלעות, קציצות 

המבורגר, בשר טחון, חתיכות עוף או פירות ים, 
חתיכות בשר כגון בקר לתבשיל.

  כסו: השתמשו ברצועות קטנות של רדיד אלומיניום 
להגנת אזורים דקים או קצוות של מזונות בעלי צורה 

בלתי אחידה, כגון כנפי עוף. למניעת ניצוצות, אין 
להניח לרדיד אלומיניום להתקרב למרחק של 2.5 

ס"מ מדפנות התנור או הדלת.
   הסירו: למניעת בישול יש להוציא את חלקי המזון 

המופשרים בנקודה זו. הדבר עלול לקצר את משך 
ההפשרה עבור המזון השוקל פחות מ -1350 גרם.

טבלת בישול

עוצמהפריט
משך בישול 
ל -450 גרם

הוראות מיוחדות

בשר
צלעות ישרות/מעוגלות - נא

 - עשוי בינוני
 - עשוי היטב

P-80
P-80
P-80

6-8 דקות
7-9 דקות
9-11 דקות

-  יש להוציא מהמקרר בשר ועופות מצוננים 
חצי שעה לפחות לפני הבישול.

-  הניחו תמיד לבשר ולעופות לעמוד מכוסים 
לאחר הבישול. עוף

שלם
חלקי עוף

חזה )עם עצם(

P-HI
P-80
P-80

4-9 דקות
5-7 דקות
6-8 דקות

דגים
פילה דג

מקרל שלם )נקי ומוכן לבישול(
פורל שלם )נקי ומוכן לבישול(

סטייק סלמון

P-HI
P-HI
P-HI
P-HI

3-5 דקות
3-5 דקות
4-6 דקות
4-6 דקות

-  משחו את הדג במעט שמן או בחמאה 
מומסת, או הוסיפו 15-30 מ"ל ) 1-2 כפות( 

מיץ לימון, יין, ציר, חלב, או מים.
-  הניחו תמיד לדגים לעמוד מכוסים לאחר 

הבישול.

הערה:  פרקי הזמן שלהלן הם להערכה בלבד. התחשבו בהבדלי טעם אישי. פרקי הזמן עשויים להיות שונים 
 בהתאם לצורה, צורך חיתוך וסידור המזון.

יש להפשיר ביסודיות בשר, עופות, ודגים לפני בישולם.
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טבלת חימום
• יש לבדוק בזהירות מזון לתינוקות לפני הגשתו, למניעת כוויות. 

•  פעלו תמיד בהתאם להוראות היצרן על גבי האריזה בעת חימום מנות מוכנות. 
•  בעת הקפאת מזון טרי או מצונן זכרו שיש להפשיר אותו ביסודיות לפני חימומו בהתאם להוראות היצרן על גבי 

האריזה. כדאי לסמן אותם בפתקית על מנת להזכיר זאת לבני הבית.
• הסירו סרטי קשירה מתכתיים והוציאו את המזון ממכלי אלומיניום לפני החימום. 

•  סוגי מזון מצוננים )מקוררים( מתחממים לאט יותר מסוגי מזון בטמפרטורת החדר )כדוגמת מזון שהוכנס למקרר זה 
עתה או מזון מהמקרר במרכול(.

• יש לחמם את כל סוגי המזון בעוצמה מרבית.

הוראות מיוחדותמשך בישולמזון
מזון תינוקות

30 שניות     צנצנת 128 גרם
• מזגו לקערית הגשה.

• ערבבו היטב פעם או פעמיים במהלך החימום.
• בדקו את הטמפרטורה לפני ההגשה.

חלב תינוקות
     100 מ"ל
     225 מ"ל

20-30 שניות
40-50 שניות

• ערבבו או נערו היטב ומזגו לבקבוק מחוטא.
• נערו היטב לפני ההגשה ובדקו את הטמפרטורה.

סנדוויץ' או לחמנייה
20-30 שניות

עטפו במגבת נייר והניחו על מגש הזכוכית של 
המיקרוגל.

הערה: אל תשתמשו במגבות נייר ממוחזר.

לזניה
• הניחו את הלזניה על צלחת לשימוש במיקרוגל.4-6 דקות     מנה אחת ) 300 גרם(

•  הניחו את הלזניה על צלחת מיקרוגל. כסו בכיסוי 
פלסטיק המאפשר אוורור.

תבשיל
     כוס אחת
     4 כוסות

1.5-3 דקות
5-7 דקות

• בשלו בכלי עם כיסוי. 
• ערבבו פעם אחת בחלוף מחצית מזמן הבישול.

מחית תפוחי אדמה )פירה(
     כוס אחת
     4 כוסות

2-3 דקות
6-8 דקות

• בשלו בכלי עם כיסוי. 
• ערבבו פעם אחת בחלוף מחצית מזמן הבישול.

שעועית אפויה
• בשלו בכלי עם כיסוי.2-3 דקות     כוס אחת

• ערבבו פעם אחת בחלוף מחצית מזמן הבישול.

רביולי או פסטה ברוטב
     כוס אחת
     4 כוסות

3-4 דקות
6-9 דקות

• בשלו בכלי עם כיסוי. 
• ערבבו פעם אחת בחלוף מחצית מזמן הבישול.
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טבלת ירקות
השתמשו בקערת פיירקס מתאימה עם מכסה. הוסיפו 30-45 מ"ל )2-3 כפות( מים קרים לכל 250 גרם אלא אם צוין 
אחרת בטבלה. בשלו עם מכסה למשך הזמן המינימלי המצוין בטבלה. המשיכו בבישול עד לקבלת התוצאה הרצויה. 

ערבבו פעם אחת במהלך הבישול ולאחריו. הוסיפו מלח, תבלינים או חמאה לאחר הבישול. הניחו מכוסה במשך 3 
דקות.

עצה: חתכו את הירקות לחתיכות שוות בגודלן. ככל שהחתיכות קטנות יותר כך הן מתבשלות מהר יותר.
יש לבשל את כל הירקות בעוצמה מרבית.

טבלת בישול לירקות קפואים

טבלת בישול לירקות טריים
הערותזמןמשקלירקות

250 גרםברוקולי
500 גרם

2-3 דקות
4-6 דקות

חתכו לתפרחות שוות בגודלן. סדרו את הגבעולים במרכז.

הוסיפו 60-75 מ"ל )5-6 כפות( מים.3-4 דקות250 גרםכרוב ניצנים
חתכו את הגזר לפרוסות שוות בגודלן.2-3 דקות250 גרםגזר

250 גרםכרובית
500 גרם

2-3 דקות
4-6 דקות

חתכו לתפרחות שוות בגודלן. חתכו תפרחות גדולות 
לשתיים. סדרו את הגבעולים במרכז.

חתכו את הקישואים לפרוסות. הוסיפו 30 מ"ל )2 כפות( 2-3 דקות250 גרםקישואים
מים או פרוסת חמאה. בשלו עד לריכוך.

חתכו את החצילים לפרוסות דקות והתיזו כף מיץ לימון.2-3 דקות250 גרםחצילים
חתכו את הכרישה לפרוסות עבות.2-3 דקות250 גרםכרישה
125 גרםפטריות

250 גרם
1-2 דקות
2-4 דקות

השתמשו בפטריות שלמות או פרוסות. אל תוסיפו מים. 
התיזו מיץ לימון. תבלו במלח ובפלפל. נקזו את המיץ לפני 

ההגשה.

חתכו את הבצל לפרוסות או לחצאים. הוסיפו רק 15 מ"ל 2-3 דקות250 גרםבצל
)כף( מים.

חתכו את הפלפלים לפרוסות דקות.2-4 דקות250 גרםפלפל
250 גרםתפוחי אדמה

500 גרם
4-6 דקות
7-9 דקות

שקלו את תפוחי האדמה המקולפים וחתכו אותם לחצאים 
או לרבעים דומים בגודלם.

חתכו את הכרוב הסיני לקוביות קטנות.4-6 דקות250 גרםכרוב סיני

הערותזמןמשקלירקות
הוסיפו 15 מ"ל )כף( מים קרים.1-2 דקות125 גרםתרד

הוסיפו 30 מ"ל ) 2 כפות( מים קרים.2.5-4 דקות250 גרםברוקולי
הוסיפו 15 מ"ל )כף( מים קרים.2.5-4 דקות250 גרםאפונה

הוסיפו 30 מ"ל ) 2 כפות( מים קרים.3-5 דקות250 גרםשעועית ירוקה
הוסיפו 15 מ"ל )כף( מים קרים.2.5-4 דקות250 גרםלקט ירקות )גזר/אפונה/תירס(

הוסיפו 15 מ"ל )כף( מים קרים.3-5 דקות250 גרםלקט ירקות לבישול סיני
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מתכונים
מרק עגבניות ותפוזים

25 גרם חמאה
1 בצל בינוני, חתוך

1 גזר גדול, חתוך
1 תפוח אדמה גדול, חתוך

800 גרם של עגבניות חתוכות מקופסא
מיץ וגרידה של 1 תפוז קטן

900 מ"ל של ציר מרק ירקות
מלח ופלפל לפי הטעם

1. המסו בקערה כגולה בעוצמה P-HI במשך דקה אחת.
2.  הוסיפו את הבצל, הגזר ותפוח האדמה ובשלו 

בעוצמה P-HI במשך 4 דקות. ערבבו בחלוף מחצית 
מזמן הבישול.

3.  הוסיפו את העגבניות, מיץ תפוזים, גרידת תפוז ואת 
ציר המרק. תבלו במלח ופלפל לפי הטעם. כסו את 
הכלי ובשלו בעוצמה P-HI במשך 15 דקות. ערבבו 

2-3 פעמים במהלך הבישול עד שהירקות יתרככו.
4. ערבלו והגישו מיד.

מרק בצל צרפתי
1 בצל גדול, חתוך

1 כף ) 15 מ"ל( שמן תירס
50 גרם קמח רגיל

1.2 ליטר ציר בשר או ירקות
מלח ופלפל לפי טעם

2 כפות ) 30 מ"ל( פטרוזיליה, קצוצה
4 פרוסות עבות של לחם צרפתי

50 גרם גבינה, מגוררת

1.  הניחו את הבצל והשמן בכלי, ערבבו היטב ובשלו 
בעוצמה P-HI במשך 1 דקות.

2.  הוסיפו תוך ערבוב את הקמח ליצירת מרקם סמיך 
והוסיפו בהדרגה את הציר. תבלו והוסיפו את 

הפטרוזיליה.
3. כסו את הכלי ובשלו בעוצמה P-70 במשך 16 דקות.

4.  מזגו את המרק לקערות הגשה, הניחו בפנים את 
הלחם ופזרו בנדיבות גבינה.

5.  בשלו בעוצמה P-70 במשך 2 דקות עד להמסת 
הגבינה.

עוף בדבש
4 יח' חזה עוף ללא עצמות

2 כפות ) 30 מ"ל( דבש טהור
1 כף ) 15 מ"ל( חרדל

1/2 כפית ) 2.5 מ"ל( טרגון מיובש ½
1 כף ) 15 מ"ל( רסק עגבניות

150 מ"ל ציר מרק עוף

1. הניחו את חזה העוף בכלי לבישול.
2.  ערבבו את יתר המרכיבים ומזגו על העוף. הוסיפו 

מלח ופלפל לפי הטעם.
3.  בשלו בעוצמה P-HI במשך 13-14 דקות. סדרו 
מחדש ומשכו את העוף ברוטב פעמים במהלך 

הבישול.

ירקות מוקפצים
1 )15 מ"ל( כף שמן חמניות

2 כפות ) 30 מ"ל( רוטב סויה
1 כף ) 15 מ"ל( שרי

2.5 ס"מ שורש זנגביל, קלוף ומגורר דק
2 גזרים בינוניים חתוכים לרצועות דקות.
100 גרם של פטריות משומרות, קצוצות

500 גרם תרמילי אפונה
100 גרם אפונה סינית

1 פלפל אדום ללא גרעינים, חתוך דק
4 בצל ירוק, קצוץ

100 גרם ערמוני מים משומרים, חתוכים
1/4 ראש כרוב סיני, חתוך דק

1.  מזגו את השמן ואת רוטב הסויה בכלי גדול. הניחו 
שרי, זנגביל, שום וגזר. ערבבו היטב.

2.  כסו ובשלו בעוצמה P-HI במשך 3-5 דקות. ערבבו 
פעם אחת.

3.  הוסיפו את הפרטיות, תרמילי שעועית, אפונה סינית, 
פלפל אדום, בצל ירוק, ערמוני מים וכרוב סיני. ערבבו 

היטב.
4.  בשלו בעוצמה P-HI במשך 5-6 דקות עד להתרככות 

הירקות. ערבבו פעמים- שלוש במהלך הבישול.

מומלץ להגיש ירקות מוקפצים עם בשר או דגים.
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גבינה כחולה עם עירית
2 תפוחי אדמה לאפיה )כ -250 כל אחד(

50 גרם חמאה
100 גרם גבינה כחולה, קצוצה

1 כף ) 15 מ"ל( עירית טרייה קצוצה
50 גרם פטריות חתוכות

מלח ופלפל לפי הטעם

1.  נקבו את תפוחי האדמה במספר מקומות. בשלו 
בעוצמה P-HI במשך 7-9 דקות. חתכו לחצי והוציאו 

את הליבה לתוך קערה. הוסיפו חמאה, גבינה, עירית, 
פטריות, מלח ופלפל. ערבבו היטב.

2.  הכניסו את התערובת לקליפות תפוחי האדמה 
והכניסו למיקרוגל בתוך תבנית.

3. בשלו בעוצמה P-50 במשך 10 דקות.

ריבת תות שדה
675 גרם תותי שדה, ללא עלים

3 כפות ) 45 מ"ל( מיץ לימון
675 גרם אבקת סוכר

1.  הניחו את התותים ואת מיץ הלימון בקערה גדולה 
מאוד. חממו בעוצמה P-HI במשך 4 דקות או עד 

להתרככות הפרי. הוסיפו סוכר, ערבבו היטב.
2.  בשלו בעוצמה P-70  במשך 20-25 דקות עד לנקודת 

קרישת הריבה*, ערבבו כל 4-5 דקות.
3. מזגו לצנצנות חמות ונקיות. סגרו היטב.

*  נקודת קרישה: לבדיקת קרישה, הניחו כפית אחת 
של ריבה ) 5 מ"ל( על צלוחית קרירה. הניחו למשך 

דקה 1. געו בעדינות בריבה באצבע. אם שטח הפנים 
מתקמט, הריבה הגיעה לנקודת הקרישה.

עוגת מיקרוגל פשוטה
100 גרם מרגרינה

100 גרם סוכר
1 ביצה

100 גרם קמח תופח, מסונן
2-3 כפות ) 30-45 מ"ל( חלב

1.  הניחו על תחתית תבנית אפיה בקוטר 20.4 ס"מ נייר 
אפיה.

2.  ערבבו ביחד את המרגרינה והסוכר עד לקבלת מרקם 
אוורירי. הוסיפו ביצה והוסיפו את הקמח והחלב 

לסירוגין.
3.  מזגו לתבנית האפייה. בשלו בעוצמה P-HI במשך 

4-5 דקות, עד שהקיסם יוצא נקי.
4.  הניחו לעוגה לעמוד במשך 5 דקות טרם הוצאתה 

מהתבנית

חביתות
15 גרם חמאה

4 ביצים
6 כפות ) 90 מ"ל( חלב

מלח ופלפל

1. הקציפו ביחד חלב וביצים. תבלו.
2.  הניחו חמאה בתבנית אפייה בקוטר של 26 ס"מ. 
בשלו בעוצמה P-HI במשך דקה 1 עד שהחמאה 

תימס. מרחו את החמאה על פני התבנית.
3.  מזגו את תערובת החביתה לתוך התבנית. בשלו 

 בעוצמה P-HI במשך 2 דקות. 
הקציפו את תערובת ובשלו שוב בעוצמה P-HI במשך 

דקה 1.

רוטב לבן
25 גרם חמאה

25 גרם קמח רגיל
300 מ"ל חלב

מלח ופלפל לפי טעם

 P-HI 1 .  הניחו את החמאה בקערה ובשלו בעוצמה
במשך דקה 1 עד שהחמאה תימס.

2 .  הוסיפו תוך ערבוב את הקמח והוסיפו את החלב. 
בשלו בעוצמה P-HI במשך 3-4 דקות. ערבבו כל 

2 דקות עד לקבלת תערובת סמיכה ואחידה. תבלו 
במלח ופלפל לפי הטעם 
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ביצה מקושקשת
15 גרם חמאה

2 ביצים
2 כפות ) 30 מ"ל( חלב

מלח ופלפל

 1.  המסו את החמאה בקערה בעוצמה P-HI במשך 
דקה 1.

2. הוסיפו את הביצים והחלב. תבלו וערבבו היטב.
3.  בשלו בעוצמה P-HI במשך 3 דקות. ערבבו כל 30 

שניות.

רוטב עשבי תיבול
1 בצל קטן, קצוץ

1 שן שום, מעוכה
1 כפית ) 5 מ"ל( שמן

200 גרם עגבניות משומרות קצוצות
1 כף ) 15 מ"ל( רסק עגבניות

1 כפית ) 5 מ"ל( תערובת עשבי תיבול
250 גרם בקר טחון

מלח ופלפל

1.  הניחו בצל, שן שום ושמן בכלי בישול. בשלו בעוצמה 
P-HI במשך 2 דקות או עד להתרככות.

2. הניחו את יתר הרכיבים לתוך הכלי. ערבבו היטב.
3.  כסו ובשלו בעוצמה P-HI במשך 5 דקות. לאחר 

מכן, בשלו בעוצמה P-50 במשך 8-13 דקות או עד 
שהבשר מוכן.
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