


Produk kami mudah digunakan

dan tanpa kuatir

Terimakasih telah memilih tecnogas. Buku pandan umum ini 

memuat semua informasi yang anda butuhkan untuk memakai 

pemanas air listrik anda dengan benar dan aman.Mohon mem-

baca semua instruksi sebelum memakai alat ini, dan simpan 

buku ini pada tempat yang aman untuk referensi di masa men-

datang. Mohon untuk tidak melepaskan label identifikasi per-
ekat terlampir yang berisi kode, nomor model dan informasi lain 

dari alat ini. Label ini akan digunakan oleh wakil layanan resmi 

Tecnogas pada saat pemanas air listrik anda membutuhkan 

pelayanan.
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Alat ini telah dirancang dan dibuat sesuai dengan Standar Europian EN 60 335-1 and EN 60 

335-2-6 (elektris) ditambah amandemen relatif.

Alat ini memenuhi preskripsi arahan Europian seperti yang tercantum dibawah ini:

•2006/95 EC berkenaan dengan keamanan listrik (BT)

•2004/108 EC berkenaan dengan kompatibilitas elektromagnetik (EMC)

dan melaporkan pada label dan kemasannya simbol

Aksesoris oven yang dapat berkontak dengan makanan dibuat dengan bahan yang sesuai 

dengan ketentuan 89/109 EC arahan bertanggal 21/1288

Produk ini sesuai dengan EU arahan 2002/96/EC.

Simbol tempat sampah yang dicoret pada alat mengindikasi bahwa alat ini harus dibuang 

secara terpisah dari sampah domestik lainnya pada akhir masa kegunaannya. Karena itu alat ini 

harus dikirim ke pusat daur ulang khusus untuk peralatan elektronik atau dikembalikan ke pada 

pengecer pada saat pembelian alat yang setara. Pengguna bertanggung jawab untuk mengirim 

alat ini ke pusat pengumpulang yang sesuai pada akhir masa kegunaannya. Kegagalan untuk 

melakukannya dapat mengakibatkan denda, sebagaimana diatur oleh undang-undang yang 

mengatur pembuangan limbah. Koleksi produk limbah yang berbeda-beda untuk pendauran 

ulang, perawatan dan pembuangan ramah lingkungan membantu mengurangi kemungkinan 

efek negatif pada lingkungan dan kesehatanm dan juga memungkinkan bahan-bahan dalam 

pembuatan produk ini untuk didaur ulang.

Untuk informasi lebih lanjut tentang sistem pengumpulan sampah yang tersedia, mengaculah 

pada pusat pembuangan sampah kota setempat atau toko dimana produk ini dibeli.

Produsen dan importir bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka perihal daur 

ulang, perawaatan dan pembuangan ramah lingkungan baik dengan secara langsung atau tidak 

langsung berpartisipasi dalam sistem pengkoleksian.

Bantuan dan Suku Cadang

Alat ini sudah lulus uji dan disetel dengan baik oleh personil ahli khusus 

sebelum meninggalkan pabrik supaya dapat menjamin hasil fungsi terbaik.

Setiap perbaikan atau penyesuaian yang mungkin harus diperlukan ha-

rus dilakukan dengan perawatan dan perhatian maksimal oleh personil  

yang berkualitas.

Untuk alasan ini kami mengrekomendasikan anda untuk selalu menghubun-

gi  dealer lokal anda atau pusat pelayanan terdekat kami, menentukan mer-

ek, model, nomor serial dan tipe masalah yang di hadapi. Seluruh data yang 

berhubungan dengan alat anda tercetak pada label modal yang terletak 

disamping alat dan juga pada kemasan paket asli.

Sebuah label data duplikat juga dimuat dalam buklet ini. Mohon melampir-

kan label ini pada  buku petunjuk atau pada permukaan yang terjangkau 

dekat pada alat untuk mudah mereferensi. Informasi ini memungkinkan 

asisten teknis untuk datang dengan suku cadang yang tepat dan menjamin 

layanan yang cocok dan tepat. Anda hanya akan menemukan suku cadang 

asli di pusat bantuan teknis kami atau dealer resmi.
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1.Petunjuk Oven Tanam - TECNOGAS - AZALEA 2.CATATAN PENTING DAN PENCEGAHAN UNTUK DIGUNAKAN

Cara Pakai / Penggunaan (Gambar 1 - 8)

Deskripsi umum

Untuk mencegah Oven menjadi “terlalu panas, oven ini telah 

dilengkapi oleh alat pengaman suhu yang bekerja otomatis pada 

saat termostat/ pengukur panas gagal bekerja. Pada saat itu, 

aliran listrik untuk sementara diputuskan.

Jangan mencoba untuk memperbaiki sendiri, tapi matikan 

oven dan laporkan pada teknisi atau pusat servis.

Untuk keterangan lebih lanjut, perlengkapan pada oven tersebut 

adalah kipas pendingin untuk mendinginkan panel depan, 

kenop-kenop, pegangan pintu oven dan komponen listrik.

Kipas pendingin dapat:

• Otomatis menyala pada saat oven dihidupkan dan otomatis 

padam pada saat dimatikan.

Atau

Tetap nyalakan oven selama 10-15 menit untuk mempercepat 

proses pendingin dan tetap aktifkan untuk kurang lebih 25-30 

menit setelah oven dimatikan.

Ada beberapa model yang dilengkapi dengan tombol 

“tekan”. Untuk menggukan oven ini - tekan terlebih 

dahulu maka tombol akan keluar dengan sendirinya. 

(lihat gambar Gambar 7 & 8)

Anda telah membeli salah satu dari produk kami dan kami sangat 

berterimakasih. Kami sangat yakin bahwa alat baru yang modern ini, 

berfungsi dan praktis, terbuat oleh bahan-bahan kualitas terbaik, akan 

memenuhi segala kebutuhan anda.

Alat baru ini mudah digunakan tetapi sebelum memasang dan meng-

gunakannya, sangatlah penting untuk membaca seluruh buku 

ini dengan seksama. Buku ini menyediakan informasi untuk pema-

sangan, penggunaan dan pemeliharaan yang aman. Simpan buku ini 

pada tempat yang aman untuk referensi di masa mendatang.

Produsen berhak untuk membuat modifikasi pada produk-produknya 
yang dianggap perlu atau berguna, dan juga minat anda, tanpa men-

gurangi fungsi dan keamanan yang esensial. Produsen tidak dapat 

bertanggung jawab atas segala ketidakakuratan yang disebabkan oleh 

percetakan atau kesalahan transkripsi yang mungkin ditemukan di 

buku ini. N.B.: Seluruh gambar yang ditunjukan dalam buku ini adalah 

murni indikatif.

• Instalasi, penyesuaian, konversi dan operasi pemeliharaan yang 

terdaftar di bagian <<INSTRUKSI UNTUK INSTALTUR>> hanya 

boleh dilakukan oleh personil yang berwenang.

• Pemasangan semua peralatan gas harus sesiao dengan standar 

yang berlaku.

• Alat ini hanya untuk digunakan untuk tujuan aslinya, itu adalah, 

memasak untuk penggunaan domestik.Segala penggunaan lain 

dianggap tidak tepat dan berbahaya.

• Produsen tidak dapat bertanggung jaeab atas segala kerusakan 

pada orang atau properti yang disebabkan oleh kesalahan instala-

si, pemeliharaan atau penggunaan alat.

• Setelah kemasan telah dipisahkan dari permukaan luar dan berb-

agai bagian dalam, periksa dengan menyeluruh dan pastikan alat 

dalam kondisi sempurna. Jikalau anda mendapati keraguan, jan-

gan memakai alat dan panggilah orang yang berwenang.

• Bahan kemasan yang digunakan (kardus/karton, kantong plastik, 

busa polystyrene, paku-paku, dll.) tidak boleh ditinggalkan dalam 

jangkauan yang mudah untuk anak-anak karena berpotensi menja-

di sumber bahaya. Seluruh bahan kemasan yang digunakan ramah 

lingkungan dan dapat di daur ulang.
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• Keamanan listrik alat ini hanya dijamin bila disambungkan den-

gan benar pada sistem bumi yang cocok, seperti yang ditentukan 

oleh standar keamanan listrik. Produsen akan menolak semua 

tanggung jawab apabila semua instruksi ini tidak diikuti. Bila anda 

mendapati keraguan, carilah bantuan dari orang yang berwenang.

• BUKAN UNTUK DIGUNAKAN DI KAPAL LAUT, KAFILAH, 

ATAU RUMAH MOBIL KECUALI SETIAP PEMBAKAR DILENG-

KAPI DENGAN PENGAMAN API.

• JANGAN MEMODIFIKASI ALAT INI.

• HANYA UNTUK PENGGUNAAN DOMESTIK.

• Sebelum memasak untuk pertama kalinya, pastikan bahwa oven 

kosong dan pintunya tertutup, panaskan oven pada suhu mak-

simum selama 2 jam. Ini akan membuat lapisan pelindung pada 

bagian interior oven untuk dibakar dan menghilangkan bau yang 

terkait. Pastikan ventilasi yang memadai pada alat pemasak saat 

membakar dan jangan khawatir dengan sedikit asap dalam proses 

ini.

• Instruksi untuk oven yang memiliki rak-rak akan menunjukan 

dengan rinci cara memasang rak-rak dengan benar. Sumbat pada 

bagian belakang fari oven harus diposisikan menghadap keatas.

• Memasak dengan minyak tanpa pengawasan di hob berbahaya 

dan dapat menyebabkan kebakaran.

• Jangan pernah mencoba untuk memadamkan api dengan air, teta-

pi matikan alat lalu tutupi api dengan selimut api.

• Bahaya api: Jangan menyimpan barang-barang diatas permukaan 

pemasak.

• Jangan menggunakan pembersih yang kasar atau pengeruk besi 

yang tajam untuk membersihkan pintu kaca oven karena dapat 

menyebabkan kelecetan, yang mungkin bisa menyebabkan kere-

takan kaca.

• Jangan pernah menggunakan sepon atau produk kasar dan laru-

tan untuk menghilangkan noda atau perekat pada permukaan cat 

atay baja tahan karat.

• Matikan oven sebelum memindahkan penjaga kipas untuk dibersi-

hkan. Pasang kembali penjaga setelah dibersihkan sesuai dengan 

instruksi.

• Oven ini bisa diperlengkapi dengan pemeriksa suhu/ Hanya gu-

nakan pemeriksa suhu yang dianjurkan oleh Pusat Servis kami.

• Buang tumpahan apapun dari penutup sebelum membuka.

• Alat ini tidak dimaksudkan untuk dioperasikan dengan timer ek-

sternal atau sistem pengendali jarak jauh yang terpisah.

• Pastikan bahwa alat ini telah dimatikan sebelum mengganti lampu 

untuk menghindari kemungknan terjadinya kejutan listrik.

• Pemasak ini dapat diperlengkapi dengan kompartemen kecil d 

bawah oven yang bisa dipakai untuk menyimpan barang-barang. 

Ingat bahwa permukaan akan menjadi panas, sangat dilarang 

untuk menaruh bahan mudah terbakar di dalamnya.

• Jangan menggunakan pembersih uap untuk membersihkan hob, 

oven atau kompor.

PERINGATAN - Alat ini dan bagian bagian yang dapat diakses akan-

menjadi panas saat digunakan. waspada untuk menghindaelemen 

pemanas. Anak-anak dibawah 8 tahun harus dijauhkan kecuali 

terus dalam pengawasan.

• Pintu kaca oven akan menjadi panas saat digunakan. Untuk 

menghindari luka bakar anak-anak harus dijauhkan.

• Jangan menggunakan alat ini untuk jadi penghangat ruangan.

• Jangan menyentuh peralatan listrik apapun jika tangan atau kaki 

basah atau lembab.

• Jangan memakai alat tanpa alas kaki.

• Jangan menarik kabel listrik untuk mengambil steker dari soket.

• Jangan meninggalkan alat ini di luar ruangan di bawah matahari, 

hujan, dll.

• Anak-anak harus diawasi dan dipastikan untuk tidak bermain den-

gan alat ini.

• Alat ini dapat digunakan oleh anak dari yang berusia 8 tahun keat-

as dan orang dengan kekurangan fisik, indrawi atau kapabilitas 
mental, atau yang kurang pengalaman dan pengetahuan jikalau 

mereka sudah diberikan pengawasan dan instruksi mengenai 

pemakaian alat ini dengan cara yang aman dan mengerti akan 

bahaya yang terlibat. Anak-anak dilarang untuk bermain dengan 

alat ini. Pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh 

dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.

• PERINGATAN - Untuk mencegah alat terjungkir balik dengan 

tidak disengaja, contohnya akibat anak memanjati pintu oven yang 

sedang terbuka, atau berat yang terlalu berat disandarkan pada 

saat pintu oven terbuka, dua rantai harus dikotot di belakang alat 

pemasak tertuju pada dinding dengan kait. Pastikan rantai ken-

cang. Mohon mengacu pada bagian Instruksi untuk instalasi.
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• Alat ini harus dipasang langsung di atas lantai dan bukan dipas-

ang di pangkalan

• Jikalau alat ini dipasangkan dengan penutup kaca, ini bisa retak 

sewaktu dipanasi. Matikan semua pembakar atau copoti semua  

piringan dan biarkan mereka mendingin terlebih dahulu sebelum 

menutup penutup.

• Hindari menggunakan oven untuk sebagai lemari makan atau 

lemari panci waktu anda tidak memakainya untuk memasak; jika 

oven menyala secara tidak sengaja dapat menyebabkan keru-

sakan dan kecelakaan,

• Jika anda menggunakan soket listrik dekat alat ini, pastikan 

bahwa kabel tidak menyentuh pemasak dan cukup jauh dari 

semua bagian yang panas.

• Waktu anda telah selesai memakai alat ini, periksa semua 

tombol-tombol kontrol dan pastikan mereka dalam kondisi mati, 

memeriksa bahwa simbol “0” yang ada di kenop sesuai dengan 

simbol “•” yang ada di panel depan.

• Matikan persediaan listrik sebelum anda mulai membersihkan 

atau mengservis alat ini.

• Dalam hal kegagalan atau kegagalan fungsi, matikan alat ini 

dan matikan persediaan listrik dan jangan mengutak-atiknya. 

Semua perbaikan atau penyesuaian harus dilakukan dengan 

perhatian maksimal dan perhatian yang tepat oleh personil yang 

berwenang.

• Untuk alasan ini kami menganjurkan anda untuk memanggil 

Pusat Servis kami.

3. DESKRIPSI UNTUK ALAT

DESKRIPSI UMUM

Untuk mencegah oven menjadi terlalu panas, alat ini 

telah diperlengkapi dengan perangkat suhu kea-

manan yang secara otomatis akan mematikan oven 

jika termostat utama gagal bekerja. Dalam peristiwa 

demikian, listrik sementara diputus; jangan mencoba 

untuk memperbaikinya sendiri, melainkan mati-

kanlah alat dan laporkan kepada Dealer lokal atau 

Pusat Servis.

Terlebih lagi, alat ini dipassangkan dengan kipas 

pendingin untuk mendinginkan panel depan, kenop-

kenop, pegangan pintu oven dan komponen listrik.

Kipas pendingin dapat:

• Menyala otomatis saat oven dinyalakan dan mati 

saat oven dimatikan;

atau

• menyala sampai 10 ~ 15 menit setelah oven un-

tuk mempercepat waktu pendinginan, dan tetap 

aktif sampai kurang lebih 25 ~ 30 menit setelah 

alat dimatikan.

Oven mungkin dilengkapi dengan bar panduan, an-

tara dengan tetap (gambar 1) atau teleskopis (gambar 

2) yang memungkinkan untuk merumahi sejumlah 

aksesoris, tipe dan kuantitas dapat bervariasi ter-

gantung pada modelnya. (gambar 4)

• Oven rak

• Panci tetes + tatakan kaki tiga (*) Panci panggan-

gan (*))

• nampan kue-kue atau nampan oven pizza (*)

• Pendukung tempat pemanggang + tempat pe-

manggang + garpu-garpu + kenop (*)

(*) hanya versi atau pasaran tertentu

Beberapa model dapat dipasang dengan kenop-

kenop <<push push>>. Untuk menggunakan oven. 

diperlukan untuk ekstrak kenop-kenopnya: dorong 

dan lepaskan. (gambar 3)

Selama pemakaian oven, pastikan bahwa semua 

kenop-kenop dalam posisi eksternal.
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KENOP KENDALI

KENOP TERMOSTAT (gambar A)
Putar kenop oven searah jarum jam dan pasang 

suhu pembakaran oven (50°C sampai panas 

maksimum).

KENOP PEMILIH 6 FUNGSI (gambar B)
Putar kenop oven antara arah jarum jam atau 

berlawanan arah jarum jam, simbol fungsi yang 

tersedia adalah sebagai berikut:

0 = Oven on

= Lampu oven on (tetap on dengan 

semua fungsi)

= Kipas on

= Elemen pemanas atas dan bawah 

on

= Elemen pemanas atas dan bawah 

on + kipas

panggangan + elemen pemanas pem-

bakar on (*)

= Elemen pemanas panggangan on + 

kipas

KENOP PEMILIH 8 FUNGSI (gambar C)
Putar kenop oven antara arah jarum jam atau 

berlawanan dengan arah jarum jam, simbol fungsi 

yang tersedia adalah sebagai berikut:

0 = Oven off

= Lampu oven on (tetap on dengan 

semua fungsi)

= Kipas on

= Elemen pemanas atas dan bawah 

on

= Elemen pemanas atas dan bawah 

on + kipas

= Elemen pemanas bawah on + kipas

= Elemen pemanas belakang on + 

kipas

= Elemen pemanas panggangan on 

(*)

= Elemen pemanas panggangan on 

+ kipas

KENOP PEMILIH FUNGSI UNTUK OVEN 

KONVENSIONAL (gambar D)
Putar kenop oven antara arah jarum jaram atau 

berlawanan arah jarum jam,  fungsi simbol yang 

tersedia adalah sebagai berikut:

0 = Oven off

= Elemen pemanas atas dan bawah on

= Elemen pemanas atas on

= Elemen pemanas bawah on

= Elemen pemanas panggangan on (*)

KENOP PEMBALIK/TERMOSTAT UNTUK 

OVEN LISTRIK KONVENSIONAL (gambar E)
Putar kenop oven searah jarum jam, fungsi simbol 

yang tersedia adalah sebagai berikut:

0 = Oven off

= Lampu oven on (tetap on dengan 

semua fungsi)

dari 50°C 

sampai 

max 

= nilai suhu oven yang berbeda

= Elemen pemanas panggangan on

= Elemen pemanas atas on

LAMPU BELAKANG/LED MENANDAKAN PENGAKTIFAN TERMOSTAT

Saat menyala itu menandakan bahwa oven atau panggangan sedang dipa-

kai. Selama waktu memasak, lampu LED akan mati saat suhu yang disetel 

sudah tercapai. Oleh karena itu jika lampu kuning/LED terus menyala dan 

mati beberapa kali sesuai dengan proses pemanasan adalah wajar.

LAMPU BELAKANG/LED MENANDAKAN PENGAKTIFAN KOMPONEN 

LISTRIK OVEN

Jika ada, sewaktu menyala itu menandakan bahwa komponen listrik telah dimasuk-

kan.
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PENGATUR WAKTU / TIMER (gambar 5)
Untuk mengatur waktu memasak, pertama putar 

habis timer sekali dari kiri ke kanan lalu kembali ke 

angka menit yang diindingkan. Timer akan berdering 

saat waktu yang diatur telah berlalu.

PENGHITUNG WAKTU ELEKTRIS
Aksesoris ini mempunyai fungsi ganda: menandakan 

berapa banyak waktu yang telah berlalu dan juga 

mematikan oven secara otomatis. Waktu tidak digu-

nakan pastikan telah kembali ke posisi manual.

Operasi semi-otomatis
Dengan memutar kenop searah jarum jam, anda 

dapat mengatur waktu memasak dari 0 ke 120 menit 

dan oven akan menyala. Setelah waktu yang dipro-

gram telah berlalu, bel akan berdering dan perangkat 

akhir waktu memasak terpicu.

Operasi Manual
Jika waktu memasak lebih dari 2 jam, atau jika anda 

ingin memakai oven tanpa timer, putar kenop dari 

kanan ke kiri sampai penunjuk sampai ke simbol

Waktu masakan telah matang ingatlah untuk me-

mindahkan penunjuk kenop ke posisi <<0>>.

N.B: Saat penunjuk kenop berada di posisi <<0>>, 

oven tidak bisa bekerja.

MENGATUR PERINGATAN MENIT
Program peringatan menit memungkinkan anda untuk mempunyai alarm yang mudah 

setelah jadwal waktu yang disetel tanpa mengaktifkan mode peringatan menit. Un-

tuk menjadwalkan “alarm” (mode peringatan menit), tekan kenop 3 kali sampai ikon 

“ALARM”  berkedip.

Pengaturan peringatan menit identik dengan pengaturan akhir memasak (lihat paragraf 

berikut). Peringatan menit hanya dapat digunakan saat tidak ada program memasak 

yang sedang aktif.

MEMASAK SEMI-OTOMATIS; MATI PADA SAAT AKHIR YANG DITENTU-

KAN.
Program akhir memasak memungkinkan untuk segera memulai dan berhenti memasak 

secara otomatis berdasarkan waktu yang dijadwalkan. Untuk memprogram waktu akhir 

memasak, tekan kenop 2 kali secara singkat sampai ikon “AKHIR MASAK”  

berkedip. Untuk menambahkan atau mengurangi waktu memasak, putar kenop kearah 

jarum jam atau kearah melawan jarum jam.

Ikon “AKHIR MASAK”  berkedip untuk beberapa detik setelah rotasi terakhir. 

Program dapat dikonfirmasi dengan menekan kenop (setidaknya 2 menit dari waktu me-

masak). Setelah program dikonfirmasi, memasak dimulai dan alarm otomatis diaktifkan. 
Memasak berhenti saat = “Waktu Program akhir = Saat ini”.

Untuk melihat programnya, tekan dan lepaskan kenop dan timer akan memperlihatkan 

program yang terpilih.

Waktu memasak berakhir, ikon “AKHIR MASAK” akan berkedip dan alarm akan 

berdering. Setelah 1 menit deringan akan dimatikan dan ikon “AKHIR MASAK” 

akan terus berkedip sampai kenop ditekan.

Untuk membatalkan program sebelum berakhir, tekan kenop untuk beberapa 

detik dan program akan dibatalkan dan timer akan kembali pada mode mem-

sak secara manual.

MEMASAK OTOMATIS SEPENUHNYA
Program memulai memasak memampukan untuk memulai dan mengakhiri memasak 

otomatis berdasarkan dari waktu yang sudah dijadwalkan. Untuk memprogram waktu 

mulai memasak, tekan kenop sekali dengan singkat sampai ikon “MULAI MASAK”         

berkedip.Tambahkan atau kurangi waktu memasak dengan memutar kenop serarah 

jarum jam atau berlawanan jarum jam. Berkedipnya ikon “MULAI MASAK”        akan 

lanjut sampai beberapa detik setelah rotasi terakhir. Jika dalam jangka waktu ini kenop 

tidak diputar atau ditekan, tangan penunjuk akan otomatis kembali menunjukan waktun-

ya dan program dibatalkan. Jika kenop ditekan, waktu mulai memasak akan disimpan 

(ikon “MULAI MASAK”         akan menyala) dan timer akan beralih ke program akhir 

memasak (ikon “AKHIR MASAK”        dari mati menjadi berkedip).

Pemrograman akhir waktu memasakan akan mengikuti prosedut di bagian sebelumnya.

Memasak akan dimulai pada saat “Waktu Program Memasak = Waktu Saat Ini”.

PROGRAMMER ANALOGIK
OPERASI UMUM

Dengan menekan tombol kenop, waktu dapat disesuaikan, setel waktu mulai dan akhir 

memasak, setel alarmnya. (Peringatan Menit)

PENGATURAN WAKTU PADA HARI
Untuk menyesuakan jam, tekan kenop secara singkat 4 kali sampai ikon “JAM”

berkedip. Maka untuk menambah atau mengurangi waktu jamnya, putar kenopnya ke 

arah jarum jam atau melawan arah jarum jam. Setelah 10 detik dari penyesuaian terakh-

ir, pengatur waktu elektronik akan secara otomatis keluar dari mode pengaturan waktu.

MEMASAK SECARA MANUAL
Dalam kondisi default, pengatur waktu (timer) mengijinkan memakai oven secara manual 

dengan menggunakan tombol oven umum (di luar dari timer).

PERHATIAN: Setelah menyediakan catu daya ke pengatur waktu, akan membutuhkan 

sekitar beberapa detik sebelum energi tersampaikan.
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INDIKASI PEMADAMAN LISTRIK (OPSIONAL)

Timer menandai setiap kekurangan sumber daya listrik 

dengan mengkedipkan simbol “JAM”.     

Dalam kasus ini untuk mematikannya cukup untuk 

menekan kenop dengan singkat.

PROGRAMMER ELEKTRONIK “SENTUHAN”

Mengatur waktu

Setelah tersambung ke sumber listrik atau setelah pe-

madaman listrik, simbol “A” dan “0.00” keduanya akan 

menyala bersamaan di layar.

Tetap ditekan untuk beberapa detik secara bersamaan tombol + dan - atau tombol 

MODE saja, sampai simbol “A” padam dan simbol menyala.

Waktu dapat disetel pada saat dot di bawah simbol berkedip.

Waktu tidak dapat disesuaikan pada saat program memasak sedang berjalan.

Waktu yang terpilih pada saat program memasak otomatis sedang berjalan akan 

terhapus.

Pemilihan program
Tetap tekan tombol MODE untuk beberapa detik lalu tekan secara bergilir dan program 

program berikut akan terpilih:

1. Peringatan Menit

       Ketika waktu telah terhenti, simbol akan menyala dan dengan tombol + dan - 

dapat memilih waktu alarm. Pada akhir dari waktu yang disetel, bel akan berder-

ing dan simbol akan berkedip. Untuk mematikan bel, tekan dan tahan tombol 

MODE untuk beberapa detik. Program peringatan menit berjalan secara indipen-

den dari program memasak lainnya.

2.    Program Semi-otomatis dengan Durasi atau Akhir Waktu Memasak.

       Pilih durasinya dengan tombol + dan -. Pada saat durasi waktu yang dipilih be-

rakhir, bel akan berdering dan simbol “A” akan berkedip. Untuk mematikan bel, 

tekan tombol MODE. Sekarang oven dalam posisi mati. Tekan dan tahan tombol + 

dan - secara bersamaan atau tombol MODE untuk beberapa detik dan simbol            

       akan menyala.

3.    Program Otomatis Sepenuhnya dengan Durasi atau Akhir Waktu Memaasak.

       Pilih durasi dan waktunya dengan tombol + dan -. Simbol       akan menyala saat 

memasak dimulai. Pada saat durasi waktu yang dipilih berakhir, simbol “A” akan 

menyala dan berkedip, dan simbol       akan padam dan bel berdering. Untuk 

mematikan bel, tekan tombol MODE. Sekarang oven dalam posisi mati. Untuk 

menyetel program dalam operasi manual, tekan tahan tombol + dan - atau tombol 

MODE saja dan simbol       akan menyala.

Mengubah/ Menghapus Program

Setiap program dapat dihapus dengan menekan 

tahan tombol + dan - secara bersamaan dan 

simbol “A” akan padam.

Setiap program dapat diubah dengan menekan 

tahan tombol MODE lalu menekannya sesuai 

urutan untuk mengubah-ubah fungsi. Perubahan 

dapat dilakukan dengan tombol + dan -.

Progres dari program dapat kapan saja dipantau 

dengan menekan tahan tombol MODE untuk 

beberapa detik lalu tekan sesuai urutan untuk 

memantau fungsi.

Program Digital

Program ini mengoperasikan fitur-fitur berikut:
• Jam

• Timer

• Waktu memasak

• Akhir waktu memasak

• Operasi pengaturan 

manual

• Mengatur waktu ke 

(tombol 2 dan 3)

(tombol 1)

(tombol 2)

(tombol 3)

(tombol 2 dan 3)

(tombol 4)

(tombol 5)

Tampilan digital selalu menunjukan waktu dan dapat disetel untuk menunjukan waktu 

memasak atau hitungan mundur akhir waktu memasak cukup dengan menekan tombol 

yang sesuai.

Perlu diperhatikan: Pada saat waktu memasak selesai dan program mematikan 

oven secara otomatis (kecuali timernya). Jika anda ingin melanjutkan pemakaian 

oven secara manual di pemakaian berikutnya, pastikan anda mengatur operasi 

manualnya. (lihat instruksi lebih lanjut).

Pengaturan waktu (0:01 ke 24:00 = jj:mm)

Pada saat mencolokkan alat untuk pertama kalinya atau setelah pemadaman listrik, 

tampilan akan menunjukan tanda “A” dan “0.00” (atau menit-menit setelah kegagalan 

daya) keduanya berkedip.

Untuk mengatur ulang waktunya, tekan tombol 2 dan 3 secara bersamaan lalu tekan 

tombol 4 dan 5 sampai anda mencapai waktu yang tepat saat ini. Ketika selesai, simbol 

“A” akan padam dan simbol       akan menyala.

Operasi manual

Setiap kali waktunya diatur, program akan dengan otomatis menjadi kerja manual. 

Satu-satunya kasus di mana ini terjadi adalah pada saat program otomatis selesai, atau 

telah dibatalkan dengan tombol 2 dan 3 secara bersamaan. Simbol “A” akan padam dan 

simbol       akan menyala.
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Pengaturan waktu (0:01 ke 0:59 = jj:mm)

Tekan tombol 1 dan pilih waktu memasak dengan menekan tombol 4 atau 5 dan sim-

bol  akan menyala. Sekali waktu yang telah ditetapkan kadaluwarsa, bel akustik 

akan berdering dan simbol akan padam.

Urutan kerja semi-otomatis (periode memasak dari 0:01 ke 23:59 = jj:mm)

Tekan tombol 2 dan atur waktu memasak dengan tombol 4 atau 5; simbol “A” dan  

akan menyala, Sekali periode yang diatur telah usai, simbol padam, “A” berkedip 

dan bel berdering.

Urutan kerja semi-otomatis (pengaturan waktu akhir memasak dari 0:01 ke 

=23:59 = jj:mm)

Tekan tombol 3 dan atur akhir sesi waktu memasak dengan tombol 5: simbol “A” 

dan  akan menyala. Sekali jam yang diatur telah sampai, simbol padam, “A” 

berkedip dan bel berdering.

Operasi otomatis (dengan awal yang tertunda)

Atur periode memasak terlebih dahulu (simbol “A” dan  akan menyala) lalu atur 

akhir waktu memasak ( padam) seperti yang dijelaskan sebelumnya. Simbol  

menyala kembali pada saat awal sesi memasak. Pada saat waktu memasak telah 

berkahir, simbol padam, “A” berkedip dan bel berdering memberitahu penyelesa-

ian masakan.

Bel

Bel akan berdering  pada saat sesi memasak telah mencapai penyelesaian atau 

hitung mundur timer telah usai. Ini dapat berdering hingga 7 kali. Tekan tombol fungsi 

apapun untuk membuatnya berhenti terlebih dahulu.

Memulai program dan kontrol

Program akan langsung berjalan setelah pengaturan. Untuk memeriksa pengaturan 

program tekan tombol yang sesuai.

Mengubah atau membatalkan pengaturan program

Seandainya pukul waktu yang ditampilkan di jam berada dalam periode memasak 

yang diatur, kesalahan (error) pada fungsi otomatis akan terjadi, simbol “A” akan 

berkedip dan bel akan berdering untuk mengambil perhatian anda. Kesalahan seper-

ti ini dalam pengaturan dapat diubah dengan memvariasikan lama waktu memasak 

atau akhirnya. Setiap set program dapat dimodifikasi kapan saja dengan terlebih 
dahulu menekan tombol program yang sesuai, lalu tekan tombol 4 atau 5. Untuk 

membatalkan program, atur waktu ke “0.00”. Ketika waktu berfungsi dibatalkan dan 

juga sebaliknya, oven akan mati secara otomatis dan simbol “A” berkedip. 

4. INSTRUKSI UNTUK PENGGUNA

CATATAN UMUM UNTUK PENGGUNA

• Jangan pernah meninggalkan oven tanpa pengawasan pada saat digunakan. 

Pastikan anak-anak tidak bermain dengan alat ini.

• Untuk membuka pintu oven, pegang pegangan pintu pada bagian tengah. 

Hindari memaksa pintu oven ketika terbuka.

• Jangan khawatir bila kondensasi uap terakumulasi pada pintu dan pada dalam 

dinding oven pada digunakan. Ini tidak mempengaruhi cara kerjanya.

• Waspada terhadap uap panas pada saat membuka pintu oven.

• Alat ini akan menjadi panas saat digunakan. Jangan memegang elemen pema-

nas didalam oven. Kenakan sarung tangan pada saat menaruh atau mengambil 

panci/wajan dari dalam oven.

• Pada saat mengambil nampan dari dalam oven, selalu gunakan pegangannya 

(lihat gambar 4 bagian D). Kaitkan pegangan pada ujung nampan dan tarik kelu-

ar dengan sedikit mengangkatnya.

• Dalam menaruh makanan kedalam atau mengambilnya dari oven, pastikan tidak 

ada saus/kuah yang meleler ke piringan panas oven (minyak dan lemak yang 

menjadi terlalu panas gampang terbakar).

• Hanya gunakan peralatan oven yang tahan terhadap kisaran suhu yang tertera 

pada kenop termostat.

• Selama memanggang, hindari menutupi piringan bagian bawah oven atau 

kisinya dengan kertas timah atau bahan lainnya. Panci, penampan oven dan 

peralatan oven lainnya harus selalu ditempatkan di atas kisi oven.

• Setelah memakai alat, pastikan kalau semua tombol dan kenop kendali dalam 

posisi off atau tertutup.
• PERINGATAN PENTING: Selama dan sesudah memakai oven, pintu kristal 

dan segala permukaan mungkin menjadi sangat panas. Jauhkan anak-anak dari 

oven!

PENTING!! Pintu oven harus selalu dalam keadaan tertutup 

pada saat menggunakan oven dan panggangan.

Sebelum pembersihan apapun, putuskan sambungan alat dari 

stopkontak listrik.
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CARA MEMAKAI MULTIFUNGSI OVEN

MENCAIRKAN (DEFROSTING) DALAM SUHU RUANGAN. (kenop 

pemilih gambar B-C)
Putar kenop pemilih ke simbol berikut dan taruh makanan yang ingin anda cairkan 

(defost) kedalam oven. Jangka waktu yang dibutuhkan tergantung pada kualitas dan 

tipe makanannya.

Memilih fungsi ini hanya akan mengaktifkan kipas. Sirkulasi udara ringan pada sekitar 

akan dengan perlahan mencairkan makanan yang beku. Fungsi ini sangat cocok teru-

tama untuk buah-buahan dan kue-kue.

MENCAIRKAN (DEFROSTING) + MENGHANGATKAN DENGAN UDARA 

PANAS (kenop pemilih gambar C)

Putar kenop pemilih ke simbol berikut dan atur suhu pada kenop termostat (gambar 

A), sekarang taruh makanan kedalam oven. Memilih fungsi ini akan mengaktifkan unit 

pemanas bagian bawah dan panasnya disebarkan dengan kipas. Fungsi ini terutama 

direkomendasikan untuk mencairkan (defrost) dan menghangatkan makanan siap saji.

MEMASAK TRADISIONAL (kenop pemilih gambar B-C-D)

Putar kenop ke simbol berikut dan sesuaikan kenop termostat (gambar A) untuk 

menyesuaikan dengan suhu yang diinginkan, Jika pra-pemanasan dianjurkan maka 

tunggu sampai LED kuning termostat padam sebelum menaruh makanan kedalam 

oven.Opsi ini akan menyalakan unit pemanas atas dan bawah, menyebarkan suhu 

panas secara menyeluruh kepada makanan.Tipe memasak seperti ini sangat ideal 

untuk semua jenis makanan (daging, ikan, roti, pizza, kue-kue..).

MEMANGGANG DENGAN ELEMEN PEMANAS BAWAH (kenop gambar D)

Putar kenop pemilih ke simbol berikut dan sesuaikan kenop termostat (gambar A) ke-

suhu yang diinginkan. Tunggu selama 10 menit sebelum menaruh makanan kedalam 

oven. Elemen pemanas bagian bawah akan menyala. Fungsi ini secara khusus cocok 

untuk memasak makanan yang membutuhkan suhu permukaan panas yang moderat 

(contoh.; selai atau buah tart, roti berbasis keju, keju parut...) atau kapanpun sentuhan 

terakhir dibutuhkan, tanpa mengkompromikan hasil pencoklatan yang sudah sempur-

na. Ini juga ideal untuk memanaskan makanan siap saji.

        MEMBERI WARNA COKLAT DENGAN ELEMEN PEMANAS BAGIAN ATAS 

(kenop D)

Putar kenop pemilih ke simbol berikut dan sesuaikan kenop termostat ke suhu mak-

simum. Fungsi ini menaktifkan elemen pemanas perifer, yang menyebarkan panas 

secara menyeluruh pada bagian permukaan makanan yang tak terlindungi. Ideal untuk 

menambahkan sentuhan emas pada makanan.

KOMBINASI TRADISIONAL + MEMASAK DENGAN KIPAS (kenop B-C)

Putarkan kenop pemilih ke simbol berikut dan sesuaikan kenop termostat (gambar A) 

untuk menyesuaikan ke suhu yang diinginkan. Jika Pra-pemanasan dianjurkan maka 

tunggu sampai LED kuning termostat padam sebelum menaruh makanan kedalam 

oven. Opsi ini menyalakan unit pemanas bagian atas dan bawah, dan panas disebar-

kan dengan kipas ventilasi. Kombinasi ini cocok untuk memasak cepat dan mengijink-

an penggunaan piring di posisi tingkat yang berbeda-beda dalam oven. (gambar 7)

KOMBINASI MEMASAK DENGAN KIPAS + PEMANAS BELAKANG (kenop 

gambar C)

Putarkan kenop pemilih ke simbol berikut dan atur kenop termostat (gambar A) ke 

suhu yang diinginkan, lalu masukan makanan kedalam oven. Jika oven membutuh 

pra-pemanasan, tunggu sampai LED kuning termostat padam sebelum memasukan 

makanan kedalam oven. Fungsi ini menaktifkan unit pemanas belakang dan kipas 

menyebarkan panas yang diproduksi. Kombinasi ini memungkinkan untuk memasak 

cepat dan rata untuk beberapa jenis makanan yang berbeda-beda yang ditaruh pada 

tingkatan oven. (gambar 7)

MEMASAK DENGAN PANGGANGAN KONVENSIONAL (kenop gam-

bar B-C-D)

Putarkan kenop pemilih ke simbol berikut dan atur termostatnya (gambar A) ke suhu 

yang diinginkan. Memilih fungsi ini akan menyalakan elemen pemanas bagian atas 

dan panas akan disebarkan langsung pada permukaan makanan. Untuk memanggang 

makanan dalam jumlah kecil, gunakan jaringan pendukung (C), panci panggangan 

(B), yang ditaruh diatas rak (gambar 4) atau gunakan panci panggangan (B) langsung 

dibawah rak (A) (gambar 8) untuk memanggang jumlah makanan yang banyak. Selain 

dari memanggang, fungsi ini ideal untuk menambahkan panggang emas ke resep 

atau memanggang potongan roti. Fungsi panggang secara otomatis menaktifkan 

pembakaran yang rata. Pada saat menggunakan panggangan, ingat untuk menaruh 

panci tetes dibawahnya untuk mengumpulkan kuah/saus yang menetes/meleler, 

seperti yang disarankan dalam bagian “TIPS MEMASAK”.
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MEMANGGANG DENGAN KIPAS (kenop gambar B-C)

Putarkan kenop pemilih ke simbol berikut dan atur termostatnya (gambar A) ke suhu 

yang diinginkan (maksimum 200°C). Memilih fungsi ini, elemen pemanas bagian ten-

gah atas akan menyala dan panas disebarkan dengan kipas. Prosedur ini meringank-

an panas langsung pada permukaan makanan dan menggunakan suhu yang ringan. 

Ini memungkinkan untuk memberikan sentuhan terakhir yang lebih emas dan renyah, 

ideal untuk daging ikan utuh atau daging unggas utuh, Pada saat menggunakan 

panggangan, ingat untuk menaruh panci tetes dibawahnya untuk mengumpul-

kan kuah/saus yang menetes/meleler, seperti yang disarankan dalam bagian “TIPS 

MEMASAK”.

 

CARA MENGGUNAKAN OVEN KONVENSIONAL

MEMASAK TRADISIONAL

Putarkan kenop termostat ke simbol berikut. Jika pra-pemanasan dianjurkan maka 

tunggu sampai lampu kuning termostat padam sebelum menaruh makanan kedalam 

oven. Elemen pemanas bagian atas dan bawah akan menyala dan menyebarkan 

panas kepada makanan dari atas dan bawah. Tipe memanggang seperti ini ideal 

untuk segala jenis makanan (daging, ikan, pizza, kue-kue..).

MEMASAK PANGGANG

Putar kenop termostat ke simbol berikut. Elemen pemanas bagian atas akan men-

yala dan menyebarkan panas langsung kepada makanan. Selain memanggang, ini 

bisa digunakan untuk mencapai akhir emas ke masakan atau potongan roti pang-

gang anda. Pada saat memakai panggangan, ingat untuk menaruh panci tetes 

dibawahnya untuk mengumpulkan kuah/saus yang menetes/meleler, seperti 

yang disarankan dalam bagian “TIPS MEMASAK”.

MEMBERI WARNA COKLAT DENGAN ELEMEN PEMANAS BAGIAN ATAS

Putarkan kenop termostat ke simbol berikut. Elemen pemanas bagian perifer atas 

akan menyala dan menyebarkan panas langsung kepada makanan. Fungsi ini secara 

khusus cocok untuk memberikan warna coklat dengan hati-hati pada bagian atas 

makanan atau untuk memanggang roti.

CARA MEMAKAI PEMBAKAR
(opsional, hanya ada dibeberapa versi) (gambar 9)

• Kaitkan ayam atau daging cincang pada 

panggangan dengan erat diantara kedua cukit, 

pastikan seimbang untuk menghindari penegan-

gan mesin.

• Sesuaikan pegangan pembakar pada tempatnya 

pada level yang tepat, lalu taruh pembakar kepa-

da pemegang dan dorong ujungnya (A) sampai 

ketempatnya didalam mesin (E).

• Selalu gunakan panci tetes untuk mengumpulkan 

kuah/saus yang menetes/meleler, seperti yang 

disarankan dalam bagian “TIPS MEMASAK”.

• Buka dan keluarkan tangkai dari pembakar dan tutup pintu oven.

• Putaran kenop pemilih (gambar B-C) ke simbol yang tepat dan sesuaikan termo-

statnya (gambar A) menurut tabel pada halaman 20-21. Pada saat pemanggang 

menyala pemabakar juga akan menyala.

TIPS MEMASAK YANG BERGUNA

Kue-kue dan roti:

• Panaskan oven setidaknya 15 menit sebelum memanggang roti atau kue.

• Jangan membuka pintu oven selama memanggang karena udara dingin dapat menghenti-

kan ragi mengembang.

• Pada saat kue telah matang matikan oven dan tinggalkan untuk kira-kira 10 menit.

• Jangan menggunakan penampan oven atau panci tetes yang dilapisi oleh porselen, yang 

disediakan dengan oven untuk memanggang kue.

• Untuk mengetahui jika kue sudah matang, kira-kira 5 menit sebelum akhir dari waktu 

memasak, taruh penguji kue atau tusukan pada bagian paling atas dari kue. Jika hasilnya 

bersih maka berarti sudah matang.

• Jika kue tenggelam, lain kali gunakan cairan lebih sedikit atau kurangi suhu 10°C.

• Jika kue terlalu kering, buat lobang-lobang kecil dengan tusuk gigi dan tuang beberapa 

tetes jus buah atau alkohol kedalamnya. Pada waktu berikutnya, naikan suhu 10°C dan 

pasang waktu memasak yang lebih pendek.

• Jika kue terlalu gelap pada bagian atas, lain kali taruh kue pada rak yang lebih rendah, 

panggang di suhu yang lebih rendah dan dengan waktu yang lebih panjang.

• Jika bagian atas kue terbakar, potong lapisan yang terbakar dan tutupi dengan gula atau 

dekorasikan dengan krim, selai, krim manisan, dll.

• Jika kue terlalu gelap pada bagian bawah, lain kali taruh kue pada rak oven yang lenih 

tinggi dan panggan dengan suhu yang lebih rendah.

• Jika kue atau roti terpanggang dengan baik diluar tetapi masih belum matang didalam, lain 

kali gunakan cairan lebih sedikit, panggang lebih lama dengan suhu yang lebih rendah.

• Jika kue tidak mau keluar dari timah, gunakan pisau pada sekitar pinggirannya, taruh kain 

basah diatas kue dan putar balikan timahnya. Lain kali olesi timah dengan baik dan tabur-

kan dengan tepung atau remah roti.

• Jika biskuit tidak hilang dari nampan panggangan, taruh nampan kembali kedalam oven 

untuk sementara dan angkat biskuit sebelum mendingin. Lain kali gunakan selembar kertas 

roti untuk menghindari ini terjadi kembali.

Daging:

• Jika pada saat memasak daging waktu yang dibutuhkan lebih dari 40 menit, matikan oven 

10 menit sebelum akhir dari waktu memasak untuk memanfaatkan sisa panas. (hemat 

energi).

• Daging panggang anda akan lebih segar jika dipanggang dalam nampan tertutup; akan 

lebih renyah jika dipanggang tanpa penutup.

• Biasanya daging putih, unggas dan ikan membutuhkan suhu yang medium (kurang dari 

200°C).

• Untuk memanggang daging merah, dibutuhkan suhu yang tinggi (diatas 200°C) dan waktu 

memanggang yang pendek.

• Jika dangging panggang anda terlalu gelap pada bagian atas atau bawah,lain kali taruh 

pada rak oven bagian yang lebih tinggi atau lebih rendah, turunkan suhu dan panggang 

lebih lama.

• Jika daging panggang anda kurang matang, potong dalam irisan, atur irisan pada nampan 

panggangan dengan saus dan selesaikan panggangannya.
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:Memanggang:

• Beri sedikit minyak dan bumbui makanan sebelum memanggangnya.

• Selalu gunankan panci tetes untuk menampung segala tetesan saus dari daging selama 

pemanggangan. (gambar 4) atau geser kedalam salah satu tingkat oven di bawah pemang-

gang (gambar 8) atau taruh di bagian bawah oven (gambar 9). Selalu tuang sedikit air pada 

panci tetes. Ini akan mencegah minyak dan saus dari terbakar dan menghindari bau bakar 

dan asap. Tambahkan lebih banyak air selama memanggang untuk mengingmbangi pengua-

pan.

• Putar balik makanan pada saat setengah jalan memanggang.

Aluminium dapat mudah berkarat jika bersentuhan dengan asam organik yang ada pada 

makanan atau yang ditambahkan selama memasak (cuka, jus lemon). Maka dari itu 

sangat dianjurkan untuk tidak menaruh langsung makanan pada nampan aluminium atau 

porselen tapi SELALU gunakan kertas oven yang sesuai.

JADWAL MEMASAK / MEMANGGANG
*1) OVEN TRADISIONAL

*2) OVEN KOMBINASI (BERVENTILASI KIPAS)

MAKANAN BERAT 

(kg)

NAM-

PAN

POSISI 

RAK 

OVEN 

DARI 

BAWAH

1)SUHU 

DALAM 

°C

1)WAKTU 

MEMA-

SAK 

DALAM 

MENIT

2)SUHU 

DALAM 

°C

2)WAKTU 

MEMA-

SAK 

DALAM 

MENIT

DAGING CIN-

CANG

Daging Sapi 

Panggang

Babi Panggang

Sapi Panggang

Kambing pang-

gang

1

1

1.15

2

1

1

1

1

2

2

1 atau 2

1 atau 2

200-220

200-220

220

220

100-90

120-100

60

165

200-220

200-220

=

=

100-90

120-100

=

=

UNGGAS

Ayam Panggang

Kalkun Panggang

Bebek Panggang

1

6

1.5

1

1

1

2

2

2

200-220

220

=

100-90

150

=

=

=

200-220

=

=

150-120

IKAN

Ikan Panggang 

Utuh

1 1 2 200 30-35 = =

PIZZA 1 1 2 225-Max 25-30 220 20

ROTI 1 1 2 200-229 27-20 = =

KUE-KUE

Kukis

Biskuit

Biskuit Kelapa

Biskuit Lemon

Muffin
Roti Manis Gulung

1

2

2

2

2

1

2

1 dan 3

1 dan 3

1 dan 3

1 dan 3

2

180

=

=

=

180

225

20-25

=

=

=

30-35

18

190

170-190

170-190

170-190

160-170

=

15

18-15

25-20

27-23

30-25

=

PUDING KARA-

MEL

Kue Spons

Puding Apel 

Karamel

Buah Tar

0.8

=

=

1

1

1

2

2

2

190

190

=

52

60

=

190

=

190

45

=

45

Nilai yang ditunjukkan dalam tabel (suhu dan waktu memasak) adalah perkiraan dan 

dapat bervariasi tergantung kebiasaan memasak masing-masing orang.

JADWAL MEMANGGANG

*1) OVEN TRADISIONAL

*2) OVEN KOMBINASI (BERVENTILASI KIPAS)

*3) WAKTU MEMASAK DALAM MENIT

MAKANAN BERAT 

(kg)

JUM-

LAH 

POTON-

GAN

POSISI 

RAK 

OVEN 

DARI 

BAWAH

1) 

SUHU 

DA-

LAM 

°C

1)+3) 

1ST 

SIDE

1)+3) 

2ND 

SIDE

2) 

SUHU 

DALAM 

°C

2)+3) 

1ST 

SIDE

2)+3) 

2ND 

SIDE

DAGING

Steak T-Bone

Steak

Ayam 

(Potong 

Setengah)

0.50

0.15

1

2

1 atau 2

4

4

3 atau 4

225-Max

200-225

225

12-15

5

20

12-15

5

20

200

=

=

15

=

=

10

=

=

IKAN

Ikan forel

Sea Bass

Sole

0.50

0.50

1

2

1

2

4

4

4

=

=

=

=

=

=

=

=

=

200

200

200

10

10-19

8-9

10

10-19

8-9

*Ayam 

(Bakar)

1.3 1 2 225-Max 60-80 60-80 = = =

*Opsional, hanya beberapa versi

Nilai yang ditunjukkan dalam tabel (suhu dan waktu memasak) adalah perkiraan dan dapat bervariasi tergantung 

kebiasaan memasak masing-masing orang. Pada saat memanggang potongan daging, nilai tergantung pada 

ketebalan potongan daging dan selera pribadi masing-masing orang.

PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN

BAGIAN-BAGIAN EXTERIOR (LUAR)

Semua bagian luar oven (besi tahan karat, panel samping, pintu kaca) harus kerap kali 

dibersihkan dengan deterjen ringan dan sedikit air lalu keringkan dengan kain lembut.

JANGAN menggunakan pembersih abrasif keras atau pengikis besi tajam untuk mem-

bersihkan pintu kaca oven karena dapat menggores permukaannya yang dapat menye-

babkan kaca retak. JANGAN PERNAH menggunakan spons atau produk kasar, cairan 

aromatik atau alifatik untuk menghilangkan noda atau perekat pada permukaan bagian 

yang dicat atau dibesi tahan karat.

• Sebelum pembersihan atau perawatan apapun, putuskan alat dari stopkontak listrik.

• Jangan menggunakan pembersih uap untuk membersihkan papan besi di sisi tungku, 

oven atau kompor.

• Jangan mencuci suku cadang bila masih panas.

• Jangan menggunakan bantalan logam, bubuk abrasif atau produk semprot korosif 

untuk pembersihan.

• Jangan meninggalkan cuka, kopi, susu, air asin, atau jus lemon atau tomat pada per-

mukaan porselen untuk jangka waktu apapun. 
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BAGIAN-BAGIAN INTERIOR (DALAM)

Rongga oven harus dibersihkan setelah setiap pemakaian untuk menghilangi 

sisa sisa pemasakan, minyak, atau gula yang, kalau terbakar pada saat oven 

digunakan kembali, akan membuat pengendapan atau noda yang tak dapat 

dihilangkan dan juga bau tak sedap.

Untuk menjaga kilap dari bagian porselen, bersihkan dengan air sabun hangat, bilas 

dan keringkan secara menyeluruh. SELALU mencuci aksesoris yang digunakan.

SEGEL OVEN

Kondisi segel oven sangat penting untuk kinerja oven berfungsi dengan benar

Kami menganjurkan anda untuk:

• Bersihkan, hindari produk dan alat-alat yang kasar.

• Memeriksa keadaannya kadang-kadang.

Jika segel telah menjadi kaku atau menyajikan kerusakan, hubungi Pusat Servis 

terdekat anda dan hindari menggunakan oven sampai sudah diperbaiki.

BAGIAN INTERNAL PINTU KACA OVEN - hanya versi-versi tertentuMEN

Salah satu fitur dari oven kami adalah bagian dalam pintu kaca oven dapat dicopoti 
dengan mudah untuk pembersihan tanpa bantuan personel khusus.

Hanya cukup membuka pintu dan cabut penyangga yang melekat pada kaca. (gam-

bar 10 atau 11)

Jangan menyemprot atau mencuci elemen pemanas listrik atau bohlam termo-

stat dengan deterjen berbasis asam (periksa label informasi pada produk yang 

anda gunakan). Produsen tidak bertanggung jawab atas kerusakan apapun oleh 

pembersihan yang tidak benar.

PERHATIAN!! Operasi ini juga dapat dilaksanakan pada saat pintu dirakit pada 

alat. Namun dalam kasus ini, dengan pintu dipasang dengan sekeri secara hori-

sontal, berhati-hatilah pada saat mencabut kaca keatas karena kekuatan engsel 

dapat tiba-tiba mengunci pintu.

KISI-KISI DINDING SAMPING OVEN (gambar 12)

Untuk pembersihan kisi samping yg lebih baik, anda 

dapat mencabutnya dengan cara-2 berikut:

• Dorong dengan satu jari pada slot terakhir un-

tuk melepaskan kisi dari pegangannya.

• Angkat ke arah atas dan cabut kisinya.

Untuk menaruh kembali, balik urutan dari operasi 

ini.

MENGGANTI LAMPU OVEN

Dalam kasus dimana 1 atau 2 lampu oven butuh diganti, lampu baru harus memenuhi 

persyaratan berikut:

15W - 220 V~ - 50 Hz - E 14 - dan harus tahan terhadap suhu tinggi (300°C).

Perhatian!! Sebelum mengganti lampu oven , cabut alat dari stopkontak listrik.

Alat ini dapat memiliki hingga 2 jenis dudukan lampu 

yang berbeda:

Dudukan lampu tipe 1 (gambar 13):

Cabut kisi samping seperti yang ditunjukkan pada 

paragraf sebelumnya. Lalu, lepaskan tutup pelindung 

kaca (V) dari pemegang bohlam dengan mengang-

katnya dengan obeng (C) ke dinding bagian dalam 

oven. Ganti bohlam dan reposisi semua elemen 

kembali dengan mengikuti operasi ini secara urutan 

berbalik.

Dudukan lampu tipe 2 (gambar 14):

Putar tutup pelindung kaca (C) melawan arah jarum 

jam dan ganti lampunya (L). Pasang kembali penutup 

pelindung kaca, memutarnya kembali dengan searah 

jarum jam.

MASALAH YANG TERJADI SOLUSI

Oven tidak bekerja • Periksa apakah steker terhubung

• Periksa apakah program / jam terpasang pada operasi manual

• Periksa sistem listrik (sekering papan listrik). Jika ada kegagalan 

dalam sistem, hubungi montir listrik.

Ketika memasak lampu LED termo-

stat tidak menyala kembali.

• Putar kenop termostat ke suhu yang lebih panas.

• Putar kenop pemilih ke fungsi yang berbeda.

Lampu oven tidak menhyala • Putar kenop pemilih ke fungsi yang berbeda.

• Periksa apakah bohlam oven terpasang dengan benar.

• Jika meledak, beli bohlam khusus untuk suhu tinggi di Pusat 

Servis dan pasang sesuai dengan paragraf MENGGANTI 

LAMPU OVEN.

Jika alat gagal berfungsi dengan benar hubungi Pusat Servis kami.

Perhatian: Servis hanya boleh dilakukan oleh personel berwenang.

PENYELESAIAN MASALAH
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5. INSTRUKSI UNTUK INSTALATUR (PEMASANG)

INFORMASI TEKNIKAL
• Pemasangan, perubahan, konversi, dan perawatan yang dicantumkan disini hanya 

boleh dilaksanakan oleh yang berijazah. Produsen tidak bertanggung jawab untuk 

segala kerusakan baik kepada orang atau hal dari akibat pemasangan alat yang 

tidak benar.

• Perangkat penyesuaian keselamatan otomatis dari alat ini, hanya boleh dimodifika-

si oleh produsen atau pemasok resmi yang sah.

• Semua gas dan alat kombi dapat dipasang sebagai “kelas 3” (pas/cocok) sesuai 

dengan standar gas.

• Dinding belakang dan permukaan yang berdekatan dan yang mengelilingi alat 

harus bisa tahan terhadap suhu 95°C sesuai dengan standar listrik. Setiap dinding 

samping tidak boleh memproyeksikan lebih jauh dari bagian depan alat yang dipas-

ang.

• Semua gas dan alat kombi harus dipasang dan dipakai hanya dalam ruangan yang 

terventilasi secara permanen sesuai dengan standar yang berlaku.

• Alat ini tidak terhubungkan dengan cerobong untuk pembuangan produk pem-

bakaran; karena itu alat ini harus terhubung sesuai dengan aturan instalasi yang 

disebutkan diatas. Perhatian khusus harus diberikan pada instruksi untuk ventilasi 

dan penganginan yang diberikan dibawah ini.

VENTILASI

Ruangan dimana alat ini dipasang harus diventilasi secara per-

manen untuk menjaminkan alat berfungsi dengan benar. Kadar 

udara yang dibutuhkan untuk pembakaran gas biasa tidak boleh 

kurang dari 20 m3. Peraliran udara yang alami harus langsung 

melalui celah permanen pada dinding (yang tembus keluar) 

ruangan untuk diventilasi dengan persilangan minimum 100 m2 

(gambar 15). Celah-celah ini harus diposisikan supaya mereka 

tidak bisa terhambat.

Ventilasi secara tidak langsung juga diperbolehkan dengan 

mengambil udara dari ruangan yang berdekatan dengan 

ruangan yang diventilasikan. Patuhi dengan ketat standar yang 

berlaku.

LOKASI DAN PENGANGINAN

Oven gas harus selalu membuang produk hasil pembakaran 

melalui ekstraktor yang terhubung pada cerobong asap atau 

langsung ke luar (gambar 16).

Bila tidak memungkinkan untuk menggunakan ekstraktor, kipas 

yang dipasang pada jendela atau pada dinding yang mengh-

adap ke luar diperbolehkan dan harus dinyalakan setiap kali 

alat digunakan (gambar 17), asalkan mengikuti sesuai dengan 

aturan dan regulasi yang berlaku mengenai ventilasi.

(*) JALAN MASUK ANGIN MIN, SECT. 100 cm2

MEMBUKA ALAT DARI KEMASAN
• Sekali dibuka dari kemasan, periksa secara menyeluruh apakah alat dalam 

kondisi sempurna atau tidak. Jika anda mendapati keraguan, jangan gunakan 

alat dan hubungi Pusat Layanan kami.

• Jangan memindahkan alat dengan pegangannya.

• Beberapa bagian yang dipasang pada alat ini dilindungi oleh film plastik. Perlind-

ungan ini harus dilepaskan sebelum alat digunakan. Kami menganjurkan untuk 

menggorok sepanjang tepi film plastik dengan pisau tajam atau jarum.

Seluruh bahan kemasan yang digunakan (kotak kardus, kantung, busa polysty-

rene, paku, dll.) harus disimpan jauh dari jangkauan anak-anak karena mereka 

bisa menjadi sumber bahaya. Seluruh bahan kemasan yang digunakan ramah 

lingkungan dan dapat didaur ulang (potongan kayu bebas dari kimia, kardus 

80-100% didaur ulang, kantung pelindung terbuat dari polyethylene (PE), karet 

dari polypropylene (PP) dan bahan pengisi dari busa polystyrene (PS) tanpa 

kloro-fluoro-karbida. Bahan limbah dapat melewati perawatan dan didaur ulang 
dan menghemat bahan baku baru dan pada jumlah volume yang terbuang. Un-

tuk tujuan ini kami anjurkan anda mengambil bahan kemasan kembali ke toko 

dimana anda membeli alat ini atau ke sebuah layanan pengumpulan. Tanyakan 

layanan lokal anda untuk layanan terdekat.

INSTALASI DAN MEMPERBAIKI OVEN

• Oven ini dirancang untuk pas di dalam unit atau modul dasar tinggi penuh, pada 

furnitur kayu, plastik laminasi atau bata , mengikuti instruksi berikut:

• Perekat yang digunakan untuk menempelkan plastik laminasi pada perabot ha-

rus bisa tahan terhadap suhu minimal 150°C supaya plastik laminasi tidak lepas.

• Buat lubang-lubang pada unit untuk mengambil oven dan penganginan. Jika 

oven dipasang pas dengan tinggi penuh unit, sesuai dengan standar keaman-

an, perlindungan harus dijaminkan untuk menghindari ketidaksengajaan kontak 

dengan bagian bawah oven yang menjadi sangat panas pada saat digunakan. 

Perlindungan ini tidak boleh dilepas tanpa alat bantuan.

• Amankan oven ke unit dengan sekrup (V) (gambar 18).

KONEKSI GAS

Sebelum menghubungkan alat, periksa apa-

kah data pada pelat perangkat yang ditempel-

kan pada alat, sesuai dengan induk pipa gas.

Label di belakang oven memberitahukan 

kondisi pengaturan alat, yaitu jenis gas dan 

tekanan operasi.

Setelah dipasang, periksa bahwa tidak ada ke-

bocoran dengan menggunakan larutan sabun 

(tidak nyala api).
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Pemasangan saluran masuk gas pada alat ialah 1/2” laki-laki jenis gas silinder 

berulir sesuai dengan standar ISO 228-1.

Pada saat gas didistribusikan melalui saluran, alat harus tersambungkan dengan 

pipa gas induk dengan:

• Beja tahan karat yang fleksibel, pipa yang mulus, dengan perpanjangan mak-

simum 2 meter dan segel sesuai dengan standar. N.B.: Setelah alat terpasang, 

pastikan bahwa pipa tidak ada kontak dengan bagian mobil dari unit di mana oven 

dipasang (seperti laci misalnya) atau digencet.

• Pipa baja yang kaku, persediannya harus dibuat menggunakan berulir yang tepat 

sesuai dengan standar ISO 7/1. Penggunaan rami dengan perekat yang sesuai 

atau pita teflon sebagai sealant diperbolehkan.
• Pipa tembaga yang persendiannya dibuat dengan fiting yang disegel sesuai den-

gan standar,

Pada saat gas di suplai langsung dari silinder gas, alat diberikan tekanan dari pen-

gatur tekanan yang sesuai dengan standar, harus terhubungkan dengan:

• Baja tahan karat yang fleksibel, pipa yang mulus yang sesuai dengan standar, 
dengan perpanjangan maksimum 2 meter dan segel sesuai dengan standar. N.B.: 

Setelah alat terpasang, pastikan bahwa pipa tidak ada kontak dengan bagian 

mobil dari unit di mana oven dipasang (seperti laci misalnya) atau digencet. Kami 

menganjurkan menempelkan adaptor khusus ke pipa fleksibel, gampang ditemu-

kan di pasar, untuk menfasilitasi koneksi ke selang pengatur tekanan pada silinder.

SAMBUNGAN LISTRIK

Sebelum menyambungkan oven, periksa terlebih dahulu daftar berikut ini:

• Sistem dan arus listrik dari soket listrik cukup untuk tenaga maksimum dari alat. 

(lihat label data yang tertempel pada alat dan juga buku panduan alat)

• Soket atau sistem mempunyai koneksi bumi yang efektif sesuai dengan standar 

saat ini dan preskripsi hukum. Semua tanggung jawab akan disangkal jika ini tidak 

dikompilasikan.

• Steker dan soket atau saklar multipolar harus dapat diakses setelah instalasi alat.

Pada saat menyambungkan pada listrik utama dengan soket:

Colok dengan steker standar, cocok untuk bebannya, yang ditunjukkan pada pelat 

peringkat, ke kabel listrik. Hubungkan kabelnya pastikan mereka pas dengan indikasi 

dibawah ini. Perhatikan kawat bumi harus lebih panjang dari kawat fase:

letter L (phase) = brown wire

letter N (neutral) = blue wire

symbol       (earth) = green/yellow wire

• Kabel listrik harus jauh dari sumber panas dan suhunya harus tetap di bawah 

75°C.

• Hindari penggunaan adaptor karena dapat menyebabkan kontak yang tidak seha-

rusnya yang menghasilkan kepanasan yang berbahaya.

PERINGATAN!! - lakukan koneksi dengan menghindari semua jenis stres ke alat.

Sambungan listrik harus dilaksanakan sesuai dengan standar saat ini.

Pada saat menghubungkan langsung pada listrik utama:

• Pasang saklar multipolar yang dapat menahan beban alat, dengan celah minimum 

antara 3 mm. Ingatlah bahwa kabel bumi tidak boleh di potong oleh saklar.

PENYESUAIAN

Sebelum penyesuaian apapun dilakukan, yang mungkin diperlukan pada saat 

pemasangan pertama kali atau pada saat mengubah jenis gas, cabut kabel ste-

ker dari soket listrik.

Pada saat penyesuaian atau pra pengaturan telah dibuat, teknisi harus melaku-

kan segala penyegelan kembali.

Sesuaikan “Minimum” hanya pada saat pembakar bekerja pada gas alam semen-

tara dalam kasus dimana pembakar membakar gas butana dan propana, sekrup 

harus diputar kebawah (dengan memutar searah jarum jam)

TERMOSTAT OVEN (gambar 19)
Untuk pengaturan Minimum teruskan seperti 

berikut:

Nyalakan pembakar oven dengan memutar kenop 

ke posisi maksimum lalu tunggu sekitar 10 menit.

Putar kenop perlahan ke posisi minimum, cabut 

kenopnya, lepaskan sekrup tangan kanan yang 

menjaga termostat, taruh obeng kecil pada (C) 

lubang (F), putar (V) sekrup searah jarum jam un-

tuk mengecilkan api atau melawan arah jarum jam 

untuk memperbesar api.

Api harus singkat untuk Minimum yang efektif, mer-

eka harus stabil untuk menghindari pemadaman 

secara tidak sengaja dan untuk menahan pembu-

kaan dan penutupan pintu oven yang normal.

PEMBAKAR OVEN (gambar 20)

Pembakar ada di bagian bawah oven dan ditutupi 

oleh nampan dasar yang harus selalu tetap pada 

posisinya setiap saat pada waktu oven digunakan.

Untuk mengatur udara utama, nyalakan pem-

bakar, longgarkan sekrup (V), putar lengan (M), 

posisikan penunjuk yang dicetak padanya dekat 

sekrup (V), seperti yang dijelaskan dibawah (gam-

bar 21):

• Penunjuk LPG ketika alat bekerja menggu-

nakan gas butana atau propana.

• Penunjuk N ketika alat bekerja menggunakan 

gas alami.

Setelah disesuaikan, ingat untuk mengencangkan 

sekrup (V).
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PEMBAKAR PANGGANGAN (gambar 22)

Untuk mengatur udara utama, nyalakan 

pembakar, longgarkan sekrup (V), dan tangani 

lengan (M), untuk mendapatkan celah.

Setelah disesuaikan, kencangkan sekrup (V).

KONVERSI

MENGGANTI INJEKTOR

• Pembakar dapat diadaptasikan kepada tipe gas yang berbeda-beda hanya 

dengan memasang injektor yang cocok untuk gas yang ingin dipakai.

• Untuk mengganti injektor (BF) pembakar oven, anda harus terlebih dahulu 

membukanya, lepaskan sekrup (V) (gambar 18).

• Untuk mengganti injektor (BG) pembakar panggangan, anda harus terlebih 

dahulu membukanya dengan melepaskan sekrup (P) (gambar 22).

Setelah injektor telah diganti, teknisi harus menyesuaikan pembakar seperti 

yang dijelaskan di paragraf sebelumnya, segel segala perubahan atau bagian 

pra pengaturan dan menempelkan label pada alat menggantikan yang lama, 

sesuai dengan pengaturan gas yang baru. Label ini ada di dalam tas injektor 

cadangan.

PERAWATAN

Sebelum mengganti sukucadang apapun, sangat vital untuk memutuskan alat dari 

sumber listrik.

MENGGANTI TERMOSTAR (gambar 23)

• Untuk mengganti termostat ikuti langkah 

berikut:

• Keluarkan oven dari kediamannya dengan 

melepaskan sekrup (V) (gambar 18).

• Cabut kenop.

• Lepaskan panel depan dengan melepaskan 

sekrup (V) (gambar 24).

• Bongkar kotak perlindungan (S) (gambar 

25).

• Lepaskan mur (D) dari rel suplai dan 

termokopel keamanan.

• Lepaskan sekrup (V) untuk melepaskan 

termostat (T).

• Ganti segel (G) setiap kali termostat diganti. 

Ini untuk menjamin segel yang sempurna di 

antara termostat dan rel.

MENGGANTI KOMPONEN LISTRIK

Untuk mengganti lampu oven, mohon untuk men-

gacu pada instruksi pada bagian “MENGGANTI 

LAMPU OVEN”

Untuk mengakses komponen listrik lain, oven ha-

rus dikeluarkan dari tempat kediamannya dengan 

melonggarkan sekrup-sekrupnya (V) (gambar 18).

Hanya dengan menarik oven keluar, anda dapat 

bekerja secaara langsung pada papan terminal 

dan kabel listrik. (gambar 25)

Jika kabel listrik perlu diganti, sambungkan 

kabel dengan penampang yang cocok dan 

tetapkan kawat bumi lebih panjang dari kawat 

fase. Sebagai tambahan, ikuti instruksi yang 

diberikan pada bagian SAMBUNGAN LISTRIK.

Untuk mengganti dudukan lampu (P), copot 

proteksi superior (A) dan panel samping, lalu 

gunakan obeng untuk mendorong kedua kunci tab 

(M) (gambar 26) dan copoti dudukan lampu dari 

dalam oven.

Untuk mengganti komponen listrik lainnya (alat 

penyala api, perangkat pembatas suhu, kipas tan-

gensial, perlengkapan motorik, lampu peringatan, 

jam elektronik dan saklar) anda harus mencopoti 

penjaga belakang (Q) dan kotak (S) dan juga 

cangkang pelindung (A) (gambar 25).

Untuk melepas panel kontrol, copoti kenop dan 

lepaskan sekrup (V) (gambar 24).




