Produk kami mudah digunakan
dan tanpa kuatir

DAFTAR ISI

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 membaca semua instruksi sebelum memakai alat ini, dan simpan
buku ini pada tempat yang aman untuk referensi di masa mendatang. Mohon untuk tidak melepaskan label identifikasi perekat 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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Halaman

Menurut direktif dari Waste of Electrical and Electronical
Equipment (WEEE), WEEE harus dikumpulkan dan diperlakukan secara terpisah. Jika pada suatu saat nanti anda
harus membuang produk ini, mohon untuk TIDAK membuang produk ini dengan sampah rumah. Mohon mengirim
produk ini ke tempat pengumpulan WEEE dimana tersedia.

1. TINDAKAN PENCEGAHAN KEMUNGKINAN EKSPOSUR PADA
ENERGI MICROWAVE YANG BERLEBIHAN
(a) Jangan mencoba untuk mengoperasikan oven ini dengan pintu oven terbuka
karena dapat menyebabkan eksposur pada energi microwave yang berbahaya, Penting untuk tidak merusak keamanan interlock.
(b) Jangan menaruh barang apapun di antara muka depan oven dan pintu atau membiarkan kotoran atau sisa pembersih mengumpul pada permukaan penyegelan.
(c) PERINGATAN: Jika pintu atau segel pintu rusak, oven tidak boleh dioperasikan
sampai sudah direparasikan oleh teknisi atau orang yang kompeten.

TAMBAHAN
Jika perlengkapan peralatan tidak dirawat dalam kondisi kebersihan yang baik, permukaan dapat terdegradasi dan mempengaruhi jangka hidup perlengkapan peralatan
dan menuju ke situasi yang berbahaya.

2. PERINGATAN PENTING INSTRUKSI KEAMANAN
Untuk mengurangi risiko bahaya api, kejutan listrik, cedera, atau eksposur terhadap
energi oven microwave yang berlebihan pada saat alat digunakan, ikuti tindakan
pencegahan dasar berikut:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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Peringatan: Makanan atau cairan lain jangan dihangatkan dalam wadah yang
tersegel karena mereka dapat berkemungkinan untuk meledak.
Peringatan: Berbahaya untuk siapapun selain orang yang kompeten untuk
melakukan servis atau operasi reparasi yang melibatkan melepaskan penutup
yang memberikan perlindungan dari eksposur pada energi mircorwave.
Alat ini dapat digunakan oleh anak berusia mulai dari 8 tahun keatas dan orang
dengan kekurangan fisik, pancaindra atau kekurangan mental, atau kurang
pengalamanan dan pengetahuan jika mereka telah diberikan instruksi dan
pengawasan mengenai cara menggunakan alaat dengan aman dan mengetahui
potensi bahaya-bahaya yang terlibat. Anak-anak tidak diperbolehkan bermain
dengan alat. Pembersihan dan perawatan jangan dilaksanakan oleh anak-anak
kecuali mereka sudah berusia diatas 8 tahun dan diberikan pengawasan.
Jauhkan alat dan kabel dari jangkauan anak-anak dibawah usia 8 tahun.
Hanya gunakan peralatan yang sesuai digunakan untuk oven microwave.
Oven harus dibersihkan secara teratur dan makanan yang mengendap apapun
harus dibersihkan.
Baca dan ikuti: TINDAKAN PENCEGAHAN KEMUNGKINAN EKSPOSUR PADA
ENERGI MICROWAVE YANG BERLEBIHAN.
Pada saat menghangatkan makanan dalam wadah plastik atau kertas, awasi
oven karena kemungkinan terjadinya pengapian.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
•
•
•
•
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

Jika keluar asap, matikan atau cabut kabel alat dan biatkan pintunya tertutup untuk
menahan api.
Jangan memasak/menghangatkan makanan terlalu lama.
Jangan menggunakan ruang oven untuk penyimpanan. Jangan menyimpan barang
seperti roti, kukis, dll, di dalam oven.
Lepaskan ikatan kawat putar dan pegangan logam dari wadah kertas atau plastik
sebelum menaruhnya kedalam oven.
Pasang atau tempatkan oven ini sesuai dengan instruksi pemasangan/instalasi
yang disediakan.
Telur dalam kulit dan telur rebus utuh tidak boleh dipanaskan dalam oven micrwave
karena dapat meledak, walaupun setelah penghangatan microwave telah usai.
Alat ini dimaksudkan untuk digunakan dalam rumah tangga dan tempat-tempat
yang serupa seperti:
tempat dapur pegawai pada toko, pekantoran, dan lingkungan kerja lainnya;
klien di hotel, motel atau tempat penginapan lainnya.
rumah pertanian;
Lingkungan tidur dan sarapan pagi.
Jika kabel listrik rusak, harus digantikan oleh manufaktur, agen servis, atau orang
berijazah yang serupa untuk menghindari bahaya.
Jangan menyimpan atau menggunakan alat ini di luar ruangan.
Jangan menggunakan oven ini dekat dengan air, ruang bawah tanah yang basah
atau kolam renang.
Suhu pada pemukaan yang terjangkau akan panas pada saat alat sedang beroperasi. Jauhkan kabel dari permukaan panas, dan jangan menutupi segala ventilasi
yang ada pada oven.
Jangan membiarkan kabel bergantungan di tepi ujung meja atau konter.
Gagal untuk memelihara oven dalam kondisi yang bersih dapat menyebabkan
pemburukan dari permukaan yang dapat mempengaruhi dan merugikan masa
hidup dari alat dan berkemungkinan menyebabkan situasi yang berbahaya.
Isi dari botol menyusui dan toples makanan bayi harus diaduk atau dikocok dan
suhunya diperiksa terlebih dahulu sebelum dikonsumsi untuk menghindari luka
bakar.
Memanaskan minuman dengan microwave dapat menyebabkan letusan meletus
yang tertunda, maka pada saat menanganani wadah harus dengan hati-hati.
Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan kekurangan fisik, pancaindra, atau kapabilitas mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberikan pengawasan atau instruksi
mengenai pemakaian alat dari orang yang bertanggung jawab atas keamanan
mereka.
Anak-anak harus diawasi untuk tidak bermain dengan alat ini.
Alat ini tidak dimaksudkan untuk dioperasikan dengan pengatur waktu eksternal
atau sistem kontrol jarak jauh yang terpisah.
Bagian-bagian yang terjangkau dapat menjadi panas pada saat digunakan. Anakanak kecil harus dijauhkan.
Dilarang menggunakan pembersih uap.
Pada saat digunakan alat akan menjadi panas. Berhati-hati untuk tidak menyentuh
bagian yang memanas di dalam oven.
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30. Hanya gunakan pengukur suhu yang direkomendasikan untuk oven ini. (untuk
oven yang disediakan dengan fasilitas menggunakan pengukur suhu.
31. PERINGATAN: Alat dan bagian yang terjangkau menjadi panas pada saat digunakan. Berhati-hati untuk tidak menyentuh bagian yang memanas. Anak-anak
berusia dibawah 8 tahun harus dijauhkan kecuali terus diawasi.
32. Oven microwave harus dioperasikan dengan pintu dekoratif terbuka. (untuk oven
dengan pintu dekoratf.)
33. Permukaan lemari penyimpanan dapat menjadi panas.

BACA DENGAN SEKSAMA DAN SIMPAN
UNTUK REFERENSI DI MASA KELAK
3. Untuk mengurangi resiko cedera pemasangan landasan
BAHAYA

Bahaya kejutan listrik
Menyentuh beberapa komponen bagian dalam alat ini dapat menyebabkan cedera
yang serius atau bahkan kematian.
Jangan membongkar alat ini.

PERINGATAN

Bahaya kejutan listrik
Penggunaan landasan yang tidak tidak benar dapat menyebabkan kejutan listrik.
Jangan mencolok pada stopkontak sampai alat sudah terpasang dengan benar.
Alat ini harus dilandaskan. Pada saat korsleting listrik terjadi, pelandasan mengurangi
resiko kejutan listrik dengan menyediakan kabel pelepasan arus listrik. Alat ini diper
lengkapi dengan kabel yang dibumikan dan stopkontak yang membumi. Colokkan
harus dicolokkan pada stopkontak yang terpasang dengan benar.
Berkonsultasi dengan montir listrik yang memenuhi syarat atau tukang listrik jika
instruksi landasan pembumian tidak sepenuhnya dimengerti atau jika ada keraguan
apakah alat telah dilandaskan dengan benar. Jika perlu gunakanlah perpanjagan
kabel, hanya gunakan 3-kabel perpanjangan.

PEMBERSIHAN

Pastikan alat sedang tidak tersambung dengan sumber daya listrik.
1. Bersihkan ruang oven setelah digunakan dengan menggunakan kain yang sedikit
basah dan lembab.
2. Bersihkan aksesoris dengan cara biasa dengan air sabun.
3. Kusen dan segel pintu dan bagian-bagian sekitarnya harus dibersihkan dengan
seksama dengan kain yang basah dan lembab pada saat mereka kotor.
4. Jangan menggunakan pembersih yang kasar atau pengeruk logam yang tajam
untuk membersihkan pintu kaca oven karena dapat menyebabkan keretakan
kaca.
5. Tip membersihkan --- Untuk pembersihan ruang dinding oven yang lebih mudah
yang dapat disentuh oleh makanan yang telah matang.
6. Taruh setengah lemon dalam mangkuk, tambahkan 300ml (1/2 pint) air dan
hangatkan dalam 100% tenaga microwave selama 10 menit. Hapus bersih oven
dengan menggunakan kain lembut yang kering.

PERABOT
Bahaya Cedera Pribadi
Adalah berbahaya untuk siapapun selain orang yang kompeten untuk melakukan
servis atau reparasi apapun yang melibatkan melepaskan penutup yang memberikan
perlindungan dari energi microwave.
Lihat pada “Materi yang dapat digunakan dan harus dihindari dengan microwave”
Mungkin akan ada perabot terntentu yang bukan logam yang tidak aman untuk
digunakan dengan microwave. Jika ragu, anda dapat menguji perabot yang diragukan
dengan mengikuti prosedur dibawah berikut.

PENGUJIAN PERABOT
1.
2.
3.
4.

Isi wadah aman untuk microwave dengan 1 cangkir air dingin (250ml) bersama
dengan perabot yang diragukan.
Masak dengan tenaga maksimum selama 1 menit.
Rasakan perabot dengan hati-hati, jika hangat maka jangan memakainya untuk
microwave.
Jangan melebihi waktu memasak dari 1 menit.

1. Kabel sumber daya listrik pendek tersediakan untuk mengurangi resiko terjerat
kabel atau tersandung dari kabel yang lebih panjang.
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2. Jika kabel panjang atau kabel perpanjangan digunakan:
•
Tanda peringkat listrik dari set kabel atau kabel perpanjangan harus setidaknya
sama
•
kuatnya dengan peringkat listrik dari alat.
•
Kabel perpanjangan harus tipe pembumian kabel 3 kawat.
•
Kabel panjang harus diatur supaya tidak menggantung diatas alat sehingga
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MATERI YANG DAPAT DIGUNAKAN DENGAN MICROWAVE
Perabot

Komentar

Perabot

Komentar

Pelapis Aluminium

Hanya untuk melindungi. Potongan halus kecil dapat digunakan
untuk menutupi bagian daging atau unggas yang tipis untuk
menghindari memasak terlalu lama. Pencetusan dapat terjadi jika
pelapis terlalu dekat dengan dinding oven. Pelapis harus setidaknya 1 inci (2.5cm) dari dinding oven.

Nampan Aluminium

Dapat menyebabkan pencetusan. Pindahkan makanan ke
piring aman untuk microwave.
Dapat menyebabkan pencetusan. Pindahkan makanan ke
piring aman untuk microwave.

Hidangan
Kecoklatan

Ikuti instruksi dari pemanufaktur. Bagian bawah dari hidangan kecoklatan harus setidaknya 3/16 inci (5mm) di atas dari piring putar.
Penggunaan yang salah dapat menyebabkan piring putar pecah.

Karton makanan
dengan pegangan
logam
Perabot logam atau
perabot trim logam

Logam melindungi makanan dari energi microwave. Trim logam
dapat menyebabkan pencetusan.

Alat Makan

Hanya yang aman untuk microwave. Ikuti instruksi dari pemanufaktur. Jangan menggunakan piring yang pecah atau terkelupas.

Ikatan sentuhan
logam

Dapat menyebabkan pencetusan dan api dalam oven.

Toples Kaca

Selalu buka tutupnya. Gunakan hanya untuk menghangatkan
makanan. Kebanyakan toples kaca tidak tahan panas dan dapat
pecah.

Kantong kertas

Dapat menyebabkan api dalam oven.

Busa plastik

Busa plastik dapat meleleh atau mengkontaminasi cairan di
dalam pada saat terkena suhu yang tinggi.

Kayu

Kayu akan menjadi kering pada saat digunakan di dalam oven
microwave dan dapat terbelah atau retak.

Barang Pecah Barang pecah belah yang tahan panas saja. Pastikdan tidak ada
Belah
trim logam. Jangan menggunakan piring yang pecah atau terkelupas.
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MATERI YANG HARUS DIHINDARI DI DALAM OVEN MICROWAVE

Tas Memasak
Oven

Ikuti instruksi dari pemanufaktur. Jangan menutup dengan ikatan
logam. Buat celah untuk mengijinkan uap keluar.

Piring dan
Gelas Kertas

Hanya gunakan untuk memasak/menghangatkan jangka pendek.
Jangan meninggalkan oven tidak terawasi saat memasak.

Kertas Tisu

Gunakan untuk menutupi dan menghangatkan makanan kembali
atau menyerap minyak lemak. Gunakan dengan pengawasan
untuk memasak jangka pendek saja.

Kertas Perkamen

Gunakan sebagai penutup untuk menghindari cipratan atau untuk
membungkus untuk mengukus.

Plastik

Hanya yang aman untuk microwave saja. Ikuti instruksi dari pemanufaktur. Harus dilabelkan “Aman untuk Microwave”. Beberapa
wadah plastik melunak pada saat makanan di dalamnya menjadi
panas. “Tas mendidih” dan kantung plastik yang ditutup dengan
rapat harus dilubangi sesuai arahan dari kemasan.

Bungkus
Plastik

Hanya aman untuk microwave saja. Gunakan untuk menutupi
makanan selama memasak untuk mempertahankan kelembapan.
Jangan biarkan bungkus plastik mengenai makanan.

Termometer

Hanya yang aman untuk microwave saja (termometer daging dan
permen)

Kertas Lilin

Gunakan sebagai penutup untuk menghindari cipratan dan mempertahankan kelembapan.

MENYIAPKAN OVEN ANDA
Nama-nama dari bagian oven dan aksesoris

Lepaskan oven dan segala bahan dari karton dan rongga oven.
Oven anda dilengkapi dengan aksesoris berikut:
Nampan kaca
1
Unit cincin meja putar 1
Instruksi manual
1
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a. Jangan pernah meletakkan nampan
kaca terbalik. Nampan kaca tidak boleh
dibatasi.
b. Nampan kaca dan pemasangan
cincin meja putar keduanya harus selalu
digunakan selama memasak.
c. Semua makanan dan wadahnya harus selalu ditempatkan di nampan kaca
untuk memasak.
d. Jika nampan kaca atau pemasangan
cincin meja putar retak atau pecah,
hubungi layanan pusat servis resmi
terdekat anda.

INSTRUKSI INSTALASI
Mohon membaca manual dengan seksama sebelum instalasi
Tolong diperhatikan
Koneksi listrik

Soket harus dipasang dan kabel sambungan hanya harus digantikan dengan tukang
listrik yang memenuhi syarat. Jika steker tidak lagi dapaat diakses setelah instalasi,
perangkat pemutus semua kutub harus ada di sisi instalasi dengan celah kontak
setidaknya 3mm.
Kabinet yang terpasang tidak boleh memiliki dinding belakang di belakang alat.
Tinggi minimum instalasi: 85 cm.
Jangan menutupi slot ventilasi dan lubang isap.
Perhatikan:
Jangan menjepit atau menekuk kabel listrik.

INSTALASI DAN KONEKSI UNTUK OVEN MICROWAVE TANAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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Alat ini hanya ditujukan untuk pemakaian domestik
Oven ini dimaksudkan untuk penggunaan tanam saja, tidak dimaksudkan untuk
penggunan atas meja atau penggunaan di dalam lemari.
Mohon memperhatikan instruksi insalasi khusus
Alat ini dapat dipasang dalam lemari dinding yang lebar selebar 60cm (setidaknya kedalaman 55cm dan 85cm dari lantai).
Alat ini dilengkapi dengan steker dan hanya harus disambung dengan soket
yang dipasang dengan benar.
Tegangan listrik harus sesuai dengan tegangan listrik yang ditentukan pada plat
peringkat.
Soket harus dipasang dan kabel sambungan hanya harus digantikan dengan
tukang listrik yang memenuhi syarat. Jika steker tidak lagi dapaat diakses
setelah instalasi, perangkat pemutus semua kutub harus ada di sisi instalasi
dengan celah kontak setidaknya 3mm.
Adaptor, strip multi-arah dan ekstensi tidak boleh digunakan. Memberi muatan
melebihi kekuatan dapat menyebabkan risiko kebakaran.
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Instalasi Oven Meja

Instruksi Operasi

Lepaskan segala bahan kemasan dan aksesoris. Periksa oven apakah ada kerusakan seperti penyok atau kerusakan pintu. Jangan pasang oven jika oven rusak.

1. Pengaturan Jam
Pada saat oven microwave dialiri listrik, tampilan LED akan menampilkan “0:00”, bel
akan berdering sekali.

Kabinet: Lepaskan segala film pelindung yang ada pada permukaan kabinet oven
microwave. Jangan melepas penutup mika coklat muda yang terpasang pada rongga
oven untuk melindungi magnetron oven.

Instalasi

1. Pilih level permukaan yang menyediakan tempat terbuka yang cukup untuk ventilasi masuk dan keluar.

1) Tekan “Clock/Kitchen Timer” sekali untuk memilih fungsi jam, angka jam akan
berkedip.
2) Putar “
0--23.

” untuk mengatur angka jam, waktu yang dimasukkan harus diantara

3) Tekan “Clock/Kitchen Timer”, angka menit akan berkedip.
Permukaan belakang dari alat harus
ditempatkan di dinding.
Jarak minimum setidaknya 3 inci
(7.5cm) dibutuhkan di antara oven
dan dinding yang berdekatan. Satu
sisi harus terbuka.

Tinggalkan jarak minimum 12 inci (30cm) di atas oven.
Jangan melepaskan kaki-kaki dari bawah oven.
Menghalangi pembukaan saluran masuk/keluar dari oven dapat meruksa oven.
Tempatkan oven sejauh mungkin dari radio atau TV. Operasi dari oven microwave
dapat menyebabkan gangguan pada resepsi TV atau radio anda.
2. Pasang oven anda ke saluran listrik rumah tangga yang standar. Pastikan tegangan
listrik dan frekeuensi sesuai dengan yang ada pada label.
PERINGATAN: Jangan memasang oven di atas kompor tanam atau alat penghasil
panas lainnya. Jika dipasang dekat atau di atas sumber panas, oven bisa rusak dan
garansi akan tidak berlaku.
Permukaan yang terjangkau mungkin menjadi panas pada saat alat beroperasi.

4) Putar “
0--59.

” untuk mengatur angka menit, waktu yang dimasukkan harus diantara

5) Tekan “Clock/Kitchen Timer” untuk mengakhiri pengaturan jam. “:” akan berkedip
dan waktu akan menyala.
Perhatikan:
1) Jika jam tidak diatur, jam tidak akan berfungsi pada saat dinyalakan.
2) Selamam proses pengaturan jam, jika “Stop/Clear” ditekan, oven akan kembali ke
status sebelumnya secara otomatis.
2. Pengatur Waktu Dapur (Kitchen Timer)
1) Tekan “Clock/Kitchen Timer” dua kali, layar LED akan menampilkan 00:00.
2) Putar “
” untuk memasukkan pengaturan waktu yang benar. (Waktu memasak
maksimum adalah 95 menit.)
3) Tekan “Start/+30Sec./Conffirm” untuk konfirmasi pengaturan.
4) Pada saat waktu dapur telah tercapai.indikator timer akan padam. Bel akan berdering sebanyak 5 kali.
Jika jam di pasang (sistem 24-jam),layar LED akan menampilkan waktu pada itu.
Perhatian: Waktu Dapur berbeda dari sistem 24-jam, Pengatur Waktu Dapur adalah
timer.
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3. Memasak dengan Microwave

4. Memasak Panggang atau Kombi

Tekan “Microwave/Grill/Combi” tampilan LED akan menampilkan “P100”. Tekan “Micro-

Tekan “Microwave./Grill/Combi.” layar LED akan menampilkan “P100”, lalu tekan “Mi-

wave/Grill/Combi” empat kali atau putar “
” untuk memilih power yang diinginkan
dan “P100”, “P80”, “P50”, “P30” atau “P10” akan tertayang setiap tekanan tambahan.

crowave./Grill/Combi.” empat kali atau putar “
” untuk memilih power yang anda
inginkan dan “G”, “C-1”, atau “C-2” akan tampil setiap tekanan tambahan. Lalu tekan
“Start/+30Sec./Confirm” lagi untuk memulai memasak.

Lalu tekan “Start/+30Sec./Confirm” untuk konfirmasi, dan putar “
” untuk mengatur waktu memasak dari 0:05 kw 95:00. Tekan “Start/+30Sec./Confirm” lagi untuk
memulai memasak.
Contoh: Jika anda ingin menggunakan 80% tenaga microwave untuk memasak selama 20 menit, anda dapat mengoperasikan oven dengan langkah-langkah berikut.

1) Tekan “Microwave./Grill/Combi.” sekali, layar akan menampilkan “P100”.

1) Tekan “Microwave/Grill/Combi” sekali, layar akan menampilkan “P100”.
2) Tekan “Microwave/Grill/Combi” sekali lagi atau putar “
tenaga microwave.

” untuk memilih 80%

3) Tekan “Start/+30Sec.Confirm” untuk konfirmasi dan layar akan menampilkan “P80”.
4) Putar “

Contoh: Jika anda ingin menggunakan 55% tenaga microwave dan 45% tenaga tenaga memanggang (C-1) untuk memasak selama 10 menit, anda dapat mengoperasikan
oven dalam langkah langkah berikut.

” untuk mengatur waktu memasak sampai oven menampilkan “20:00”.

2) Tekan “Microwave.Grill/Combi.” empat kali atau putar “
mode 1.

” untuk memilih kombi.

3) Tekan “Start/+30Sec./Confirm” untuk konfirmasi, dan layar akan menampilkan “C-1”.
4) Putar “
“10:00”.

” untuk mengatur durasi waktu memasak sampai oven menampilkan

5) Tekan “Start/+30Sec./Confirm” untuk memulai memasak.

5) Tekan “Start/+30Sec./Confirm” untuk mulai memasak.

Perhatikan: Jumlah langkah untuk pengaturan waktu dari tombol coding adalah sebagai berikut:

Perhatikan: Jika setengah waktu memanggang telah berlalu dan oven berbunyi
dua kali, ini adalah normal. Untuk mendapatkan efek memanggang makanan yang
lebih baik, anda harus membalikkan makanannya, tutup pintu oven dan tekan
“START/+30SEC./Confirm” untuk melanjutkan. Jika tidak ada operasi, oven akan lanjut
bekerja.

0 --- 1 menit
1 --- 5 menit
5 --- 10 menit
10 --- 30 menit
30 --- 95 menit

: 5 detik
: 10 detik
: 30 detik
: 1 menit
: 5 menit

5. Memasak multi-bagian

Grafik Daya Microwave
Tekan
Power Microwave

1 kali

2 kali

3 kali

4 kali

5 kali

100%

80%

50%

30%

10%

Paling banyak 2 bagian dapat diatur untuk memasak. Dalam memasak multi-bagian,
jika 1 bagian adalah menghilangkan bekuan es, maka menghilangkan bekuan es
harus diempatkan di bagian pertama.
Contoh:: Jika anda ingin menghilangkan bekuan es makanan selama 5 menit lalu memasak dengan 80% tenaga microwave selama 7 menit, operasikan seperti berikut:
1) Tekan “Weight/Time Defrost” 2 kali, dan oven akan menampilkan ‘dEF2”.
2) Putar “
tampil.

” untuk memilih durasi waktu menghilangkan bekuan es sampai “5:00”

3) Tekan “Microwave./Grill/Combi.” sekali, layar akan menampilkan “P100”.
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4) Tekan “Microwave./Grill/Combi.” sekali lagi atau putar “
power microwave.

” untuk memilih 80%

5) Tekan “Start/+30Sec./Confirm.” untuk konfirmasi, dan layar akan menampilkan
“P80”.
6) Putar “
“7:00”.

” untuk mengatur durasi waktu memasak sampai oven menampilkan

2) Tekan “Start/+30Sec./Confirm.” untuk konfirmasi.
3) Putar “

” untuk memilih berat dari ikan sampai “350” ditampilkan.

4) Tekan “Start/+30Sec./Confirm.” untuk memulai memasak.

Prosedur menu otomatis:

7) Tekan “Start/+30Sec./Confirm untuk mulai memasak, bel akan berdering sekali
untuk bagian pertama, menghitung mundur waktu menghilangkan bekuan es; bel akan
berdering sekali lagi memasuki memasak yang ke 2, waktu memasak telah selesai,
bel akan berdering 5 kali.
6. Mulai Cepat (Quick Start)
1) Dalam keadaan menunggu, tekan “Start/+30Sec./Confirm.” untuk memulai memasak dengan tenaga 100%, setiap tekanan tambahan akan menambahkan durasi
waktu memasak selama 30 detik hingga 95 menit.
2) Dalam memasak microwave atau keadaan menghilangkan bekuan es, setiap
tekanan “Start/+30Sec./Confirm” dapat menambahkan durasi waktu memasak selama
30 detik.
3) Dalam keadaan menunggu, putar “
” ke kiri untuk mengatur waktu memasak
dengan 100% tenaga microwave, lalu tekan “Start/+30Sec./Congirm” untuk memulai
memasak.
7. Menu Auto
1) Putar “
’ ke kanan untuk memilih menu dan “A-1” ke “A-8” akan tampil, yang
adalah auto menghangatkan, sayuran, ikan, daging, pasta, kentang, pizza dan sup.
2) Tekan “Start/+30Sec./Confirm” untuk konfirmasi.
3) Putar “

” untuk memilih berat bawaan seperti di bagan menu.

4) Tekan “Start/+30Sec./Confirm.” untuk memulai memasak.
Contoh: Jika anda ingin menggunakan “Menu Auto” untuk memasak ikan 350g.
1) Putar “

16

” searah jarum jam sampai “A-3’ ditampilkan.

17

8. Menghilangkan Beku Es dengan Waktu
1) Tekan “Weight/Time Defrost” dua kali dan oven akan menampilkan “dEF2”.
2) Putar “
” untuk memilih durasi waktu menghilangkan beku es. Waktu maksimum adalah 95 menit.
3) Tekan “Start/+30/Sec./Confirm” untuk mulai menghilangkan beku es. Kekuatan

3) Setelah program memasak telah di atur, jika “START/+30SEC./CONFIRM” tidak
ditekan dalam 1 meenit, waktu saat itu akan ditampilkan dan pengaturan akan dibatalkan.
4) Bel akan berdering sekali dengan tekanan yang efisien, tekanan yang tidak efisien
tidak akan ada respon.
5) Bel akan berdering hingga 5 kali untuk memperingati anda bahwa memasak telah
selesai.

PENYELESAIAN MASALAH

menghilangkan beku es adalah P30 dan ini tidak akan berubah.

9. Menghilangkan Beku Es dengan Berat

Normal
Oven microwave mengganggu resepsi TV

Resepsi TV dan radio dapat terganggu pada saat
microwave beroperasi. Mirip dengan gangguan alat
listrik kecil seperti pengaduk, penyedot debu, dan
kipas angin listrik. Ini semua wajar.

Lampu oven redup

Dalam memasak dengan tenaga rendah, lampu oven
dapat menjadi redup dan ini normal.

Uap mengumpul di pintu,
udara panas keluar dari
ventilasi

Dalam memasak, uap dapat keluar dari makanan.
Kebanyakan akan keluar melalui ventilasi, namun
beberapa dapat mengumpul di tempat dingin seperti
pintu oven. Ini normal.

Oven berjalan tanpa
sengaja tanpa makanan di
dalamnya

Menjalankan oven tanpa makanan apapun di dalamnya sangatlah dilarang dan ini sangatlah berbahaya.

1) Tekan “Weight/Time Defrost” sekali dan oven akan menampilkan “dEF1”
2) Putar “

” untuk memilih berat makanan dari 100 ke 2000g.

3) Tekan “Start/+30Sec./Confirm” untuk memulai menghilang beku es.

10. Fungsi Bertanya
1) Pada saat microwave dalam keadaan memanggang atau mmemasak kombinasi,
tekan “Microwave./Grill/Combi”. tenaga pada saat itu akan ditampilkan selama 3 detik.
Setelah 3 detik, oven akan kembali ke keadaan sebelumnya.
2) Dalam keadaan memasak, tekan “Clock/Kitchen Timer” untuk mengetahui waktu dan
waktunya akan ditampikan selama 3 detik.

Masalah

Kemungkinan Penyebab

Solusi

Oven tidak dapat menyala

1) Kabel listrik tidak tersambung dengan kuat.
2) Pemutus sekering atau
sirkuit sedang bekerja.
3) Masalah dengan stopkontak.

1) Cabut kabel, lalu sambung kembali setelah 10
detik.
2) Ganti sekering atau
atur ulang pemutus
sirkuit ( reparasi dengan
personel profesional dari
perusahaan kami).
3) Coba uji stopkontak
dengan alat listrik lain.

Oven tidak memanaskan

Pintu tidak ditutup dengan
benar.

Tutup pintu dengan benar.

Mejaputar kaca membuat
suara saat microwave
beroperasi

Tumpuan pemutar kotor
dan bagian bawah oven
kotor.

Mengacu pada “Pemeliharaan Microwave” untuk
membersihkan bagian
yang kotor.

12. Fungsi Larangan Bekerja/terkunci untuk Anak-anak
Terkunci: Dalam keadaan menunggu, tekan “Stop/Clear” selama 3 detik, akan ada
bunyi tit yang panjang yang menunjukkan memasuki keadaan children-lock dan waktu
pada saat itu akan ditampilkan jika waktu sudah diatur, jika tidak, layar LED akan
menampilkan “
“.
Keluar dari Terkunci: Dalam keadaan terkunci, tekan “StopClear” selama 3 detik, akan
ada bunyi tit yang panjang yang menunjukkan bahwa kunci telah dibebaskan.

13. Spesifikasi
1) Bel akan bunyi sekali pada saat memutar kenop di awal.
2) “START/+30 SEC./CONFIRM” harus ditekan untuk melanjutkan memasak jika pintu
oven terbuka saat memasak.
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