


Petunjuk Keselamatan
Petunjuk penting
PERINGATANñ Untuk mengurangi resiko terbakar, kesetrum,
kebakaran, kecelakaan pada manusia atau energi yang berlebihan
dari Microwave Oven ini:
1. Baca seluruh petunjuk pada buku ini sebelum anda menggunakan

alat ini.
2. Beberapa produk seperti telur dan botol tertutup rapat (sebagai

contoh, botol dari gelas yang tertutup dan juga botol susu bayi
berikut dotnya yang tertutup rapat), dapat mengakibatkan ledakan
sehingga tidak diperkenankan untuk dipanaskan didalam
microwave oven. Mengacu pada buku panduan memasaik
(cookbook) untuk lebih jelasnya.

3. Gunakan Microwave Oven ini hanya sesuai dengan petunjuk
yang ada dalam buku ini.

4. Sama seperti peralatan lain, penggunaan oven ini oleh anak-
anak harus dalam pengawasan seksama.

5. Dilarang mengoperasikan Microwave Oven ini, apabila oven ini
tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau apabila oven ini
mengalami kerusakan atau terjatuh.

6. Dilarang menyimpan oven ini pada ruangan terbuka.
7. Dilarang mencelupkan kabel atau steker ke dalam air.
8. Jauhkan kabel dari permukaan yang panas.
9. Tidak boleh menggantungkan kabel melampui ujung dari meja

atau kounter (meja pajang).
10. Untuk mengurangi terjadinya kebakaran pada rongga oven.

a. Dilarang memasak makanan hingga gosong . Selalu awasi
oven ini apabila anda menggunakan kertas, plastik atau
peralatan yang mudah terbakar sebagai pembungkus atau
alas pada makanan didalam oven.

b. Pindahkan gulungan kabel dari kantung sebelum meletakan
kantung didalam oven

c. Apabila ada bahan/materi yang menimbulkan nyala api
didalam oven, tutup oven nya segera, matikan dengan cara
mencabut steker dari saklarnya atau matikan segera aliran
listrik dengan mencabut sekeringnya atau langsung matikan
sakelar pemutusnya.

11. Dilarang melepas panel luar (outer) dari oven.
12. Petunjuk ini menyatakan bahwa alat ini tidak diperuntukkan untuk

dioperasikan dengan menggunakan timer eksternal atau remote
kontrol

Aliran listrik (circuit)
Microwave anda harus menggunakan aliran listrik (circuit) tersendiri
dan terpisah dari alat-alat lainnya. Voltase yang ada dirumah anda
harus sesuai dengan spesipikasi yang sama dg voltase pada oven
ini. Apabila voltase keduanya berbeda maka akan mengakibatkan
sekering listrik meledak dan/atau oven ini akan beroperasi tidak
sempurna/berjalan lamban.
Dilarang menggunakan sekering yang lebih besar dayanya kedalam
sekering listrik.

Petunjuk ìEarthingî
Microwave Oven ini harus dihubungkan ke tanah. Pada saat terjadi
arus pendek pada listrik, tanah (ground) akan menyerap/mengurangi
efek kesetrum. Caranya adalah dengan memasang kabel tambahan
untuk arus listrik. Microwave Oven ini diperlengkapi oleh kabel yang
siap dihubungkan dengan tanah. Kabel tersebut harus terpasang
pada outlet yang telah terpasang dengan benar dan earthed.
PERHATIAN ñ Penggunaan kabel earthing yang tidak benar dapat
menyebabkan kesetrum.
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Petunjuk Keselamatan
Petunjuk keselamatan ini harus diperhatikan
bilamana anda akan menggunakan Microwave
Oven ini untuk menghangatkan masakan.

Pemeriksaan Kerusakan:
Microwave Oven ini harus siap digunakan apabila telah diperiksa
secara menyeluruh terhadap :
1. Pintunya pas dan tepat pada posisinya dan halus ketika dibuka

dan ditutup
2. Engsel pintu dalam kondisi baik
3. Pelat metal yang ada  pada seal metal di pintu tidak bengkok atau

cacat
4. Segel pintu tidak tertutup oleh makanan maupun terdapat tanda

terbakar yang cukup besar.

Perhatian :
Radiasi akan timbul dari penggunaan Microwave Oven ini apabila
anda tidak memperhatikan hal-hal dibawah ini:
1. Dilarang merusak atau mematikan alat yang saling berhubungan

pada pintu oven
2. Dilarang menaruh/menyimpan benda, khususnya benda-benda

terbuat dari bahan metal, juga pemanggang atau antara pintu dan
 oven pada saat oven ini tengah beroperasi

3. Dilarang  menyimpan panci bergagang kaleng yang belum dibuka
atau benda-benda berbahan metal lainnya pada saat oven ini
beroperasi

4. Jangan biarkan barang-barang terbuat dari logam lainnya seperti
kertas timah pembungkus makanan, menyentuh bagian sisi/dinding
dari oven

5. Bersihkan setiap rongga pada oven ini, pintu dan seal dengan air
dan detergen halus pada jangka waktu yang berkala. Jangan
menggunakan ampelas atau bahan yang kasar untuk
membersihkan karena akan menimbulkan goresan atau
menggosok-gososk  permukaan  sek i ta r  p in tunya .

6. Selalu gunakan oven dengan baki didalamnya atau peralatan
masak yang direkomendasikan oleh pabrik.

7. Dilarang mengoperasikan oven dalam keadaan kosong (contoh,
material yang mudah menyerap seperti makanan dan air) didalam
rongga oven kecuali jika disebutkan dalam buku petunjuk ini.

8. Untuk engsel pintu berbentuk memanjang, di larang
menggantungkan objek yang berat seperti wadah makanan pada
pintu selagi pintu tersebut terbuka.

9. Dilarang menyimpan botol tertutup ke dalam botol susu bayi yang
berulir atau juga dot bayi di anggap sebagai botol tertutup.

10. Alat ini tidak diperuntukan bagi anak-anak atau orang yang lemah
tanpa pengawasan dari orang tua

11. Anak-anak tidak diperbolehkan menggunakan oven ini sebagai
alat bermain orang tua harus tetap mengawasi mereka

Petunjuk penting
PERINGATANñ Untuk mengurangi resiko terbakar, kesetrum,
kebakaran, kecelakaan pada manusia atau energi yang berlebihan
dari Microwave Oven ini:
1. Baca seluruh petunjuk pada buku ini sebelum anda menggunakan

alat ini.
2. Beberapa produk seperti telur dan botol tertutup rapat (sebagai

contoh, botol dari gelas yang tertutup dan juga botol susu bayi
berikut dotnya yang tertutup rapat), dapat mengakibatkan ledakan
sehingga tidak diperkenankan untuk dipanaskan didalam
microwave oven. Mengacu pada buku panduan memasak
(cookbook) untuk lebih jelasnya.

3. Gunakan Microwave Oven ini hanya sesuai dengan petunjuk
yang ada dalam buku ini.

4. Sama seperti peralatan lain, penggunaan oven ini oleh anak-
anak harus dalam pengawasan seksama.

5. Dilarang mengoperasikan Microwave Oven ini, apabila oven ini
tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau apabila oven ini
mengalami kerusakan atau terjatuh.

6. Dilarang menyimpan oven ini pada ruangan terbuka.
7. Dilarang mencelupkan kabel atau steker ke dalam air.
8. Jauhkan kabel dari permukaan yang panas.
9. Tidak boleh menggantungkan kabel melampui ujung dari meja

atau kounter (meja pajang).
10. Untuk mengurangi terjadinya kebakaran pada rongga oven.

a. Dilarang memasak makanan hingga gosong . Selalu awasi
oven ini apabila anda menggunakan kertas, plastik atau
peralatan yang mudah terbakar sebagai pembungkus atau
alas pada makanan didalam oven.

b. Pindahkan gulungan kabel dari kantung sebelum meletakan
kantung didalam oven

c. Apabila ada bahan/materi yang menimbulkan nyala api
didalam oven, tutup oven nya segera, matikan dengan cara
mencabut steker dari saklarnya atau matikan segera aliran
listrik dengan mencabut sekeringnya atau langsung matikan
sakelar pemutusnya.

11. Dilarang melepas panel luar (outer) dari oven.
12. Petunjuk ini menyatakan bahwa alat ini tidak diperuntukkan untuk

dioperasikan dengan menggunakan timer eksternal atau remote
kontrol

Aliran listrik (circuit)
Microwave anda harus menggunakan aliran listrik (circuit) tersendiri
dan terpisah dari alat-alat lainnya. Voltase yang ada dirumah anda
harus sesuai dengan spesifikasi yang sama dengan voltase pada
oven ini. Apabila voltase keduanya berbeda maka akan mengakibatkan
sekering listrik meledak dan atau oven ini akan beroperasi tidak
sempurna/berjalan lamban.
Dilarang menggunakan sekering yang lebih besar dayanya kedalam
sekering listrik.

Petunjuk ìEarthingî
Microwave Oven ini harus dihubungkan ke tanah. Pada saat terjadi
arus pendek pada listrik, tanah (ground) akan menyerap/mengurangi
efek kesetrum. Caranya adalah dengan memasang kabel tambahan
untuk arus listrik. Microwave Oven ini diperlengkapi oleh kabel yang
siap dihubungkan dengan tanah. Kabel tersebut harus terpasang
pada outlet yang telah terpasang dengan benar dan earthed.
PERHATIAN ñ Penggunaan kabel earthing yang tidak benar dapat
menyebabkan kesetrum.
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b) Dilarang menempatkan oven ini pada permukaan yang
panas, atau alat-alat yang mengandung gas seperti kompor
gas, kompor listrik atau bak cuci piring dan lain sebagainnya.

c) Jangan mengoperasikan oven ini apabila suhu dalam ruangan
terlalu lembab atau panas.

2. Oven ini digunakan untuk keperluan dalam rumah tangga saja.

Makanan
1. Dilarang menggunakan oven ini untuk memanaskan makanan

berkaleng atau botol-botol yang tertutup rapat. Tekanan pada
botol akan sangat tinggi dan mengakibatkan terjadinya ledakan.
Akibatnya Microwave Oven ini tidak dapat mengatur suhunya
secara benar. Makanan kaleng yang tidak layak akan basi dan
berbahaya untuk dikonsumsi.

2. Dilarang menggoreng apapun didalam Microwave Oven.
3. Dilarang merebus telur yang belum di kupas (kecuali dicantumkan

dalam buku memasak). Tekanan yang tinggi akan mengakibatkan
telur itu pecah/meledak.

4. Kentang, apel, kuning telur labu dan sosis adalah contoh-contoh
makanan yang berkulit tebal. Sebelum memasak makan tersebut
pastikan anda mengulitinya agar tidak retak.

5. Apabila sedang memanaskan cairan sepeti sup, saus dan
minuman didalam oven, pada titik tertentu cairan diatas akan
menjadi overheating tanpa gejala berbuih. Untuk mengatisipasinya
anda harus mengikuti cara-cara seperti ini:
a. Hindari pemakaian alat memasak yang pada bagian atasnya

menyempit.
b. Jangan sampai terjadi over heat.
c. Aduk dahulu sebelum dimasukan kedalam oven, ulangi lagi

mengaduknya pada pertengahan waktu sesuai dengan waktu
yang anda butuhkan dalam memasak.

d. Setelah memanaskan, biarkan dulu di oven untuk beberapa
saat, aduk sekali lagi dan angkat secara hati-hati

6. Dilarang menggunakan termometer tradisional yang biasa
digunakan untuk memasak daging. Untuk memastikan pada
suhu berapa memanggang daging atau ayam silahkan
gunakan MICROWAVE THERMOMETER. Sebagi alternatif lain,
termometer tradisional dapat digunakan setelah makanan
dikeluarkan dari oven. Apabila masih mentah, masukan kembali
daging atau ayam kedalam oven untuk beberapa menit sesuai
dengan power level yang rekomendasikan. Sangat penting untuk
memastikan bahwa daging atau ayam yang anda panggang telah
matang secara menyeluruh.

7. Waktu untuk memasak yang ada dalam buku memasak adalah
perkiraan atau rata-rata. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu
memasak banyak dipengaruhi oleh tingkat kelembaban, suhu
saat pertama dinyalakan, ketinggian , volume, ukuran, bentuk
dari makan tersebut dan peralatan yang dipergunakan. Sejalan
dengan pengetahuan anda dengan oven ini, anda akan dapat
mengatur sendiri faktor-faktor tersebut diatas.

8. Lebih baik memasak dalam kondisi belum matang daripada
memasaknya kelewat matang. Apabila memasak belum matang,
tinggal masukan kembali kedalam oven. Tetapi jika memasaknya
sudah kelewat matang, tidak ada yang bisa anda lakukan.
Dianjurkan untuk selalu mulai memasak dengan menggunakan
waktu yang minimum.

9. Ekstra hati-hati sangat diperlukan apabila anda memasukan
popcorn ke dalam Microwave Oven. Gunakan waktu yang
minimum sesuai yang direkomendasikan oleh pabrik. Gunakan
petunjuk watt yang cocok untuk Microwave Oven anda. Jangan
meninggalkan oven anda apabila tengah memanaskan popcorn.

10. Ketika memanaskan makanan yang berada di kantong plastic
atau wadah/kantong kertas, periksa oven sesering mungkin untuk
menghidari  kemungkinan adanya api (pengapian).

11. Isi daripada botol dan makanan yang dipergunakan untuk bayi
lebih  baik diaduk dahulu atau dikocok dan suhu pada makanan
tersebut harus diperiksa oleh anda sebelum diberikan kepada
bayi. Untuk menghindarkan dari panas yang berlebih.

Pemasangan dan Petunjuk Umum
Penggunaan secara umum
1. Untuk mendapatkan kualitas yang baik, dilarang menggunakan

oven ini dalam keadaan kosong. Energi microwave akan terus
menerus berada di dalam oven sepanjang tidak ada makanan
atau air di dalam oven tersebut untuk menyerap energi.

2. Apabila timbul asap, tekan tombol STOP/REST dan tutuplah
pintunya. Cabut kabel dari sakelarnya atau cabut sekeringnya.

3. Jangan memasukan pakaian yang kering, kotoran-kotoran atau
benda-benda lainnya kedalam oven. Benda-benda tersebut
sangat mudah terbakar.

4. Dilarang menggunakan kertas-kertas produk daur ulang, karena
produk tersebut mengandung bahan yang sudah bukan aslinya
yang dapat mengakibatkan terjadinya percikan api atau kebakaran
saat digunakan.

5. Dilarang menggunakan Koran atau kantung-kantung kertas
sebagai pembungkus makanan untuk memasak didalam oven
ini.

6. Dilarang memukul-mukul panel pengontrol. Akan terjadi kerusakan
pada pengontrol.

7. POT HOLDERS dapat digunakan sebagai penghantar panas
yang kemudian ditransfer kepada wadah masakan. Kemudian
kepada baki kaca (Glass tray). Glass tray akan menjadi panas
saat anda mengambil makanan yang telah matang didalam oven.

8. Dilarang menempatkan/menyimpan material yang mudah
meledak, disebelah, diatas atau didalam oven. Akan
mengakibatkan kebakaran.

9. Dilarang menyimpan masakan langsung diatas baki kaca (Glass
tray) kecuali disebutkan dalam buku-buku masakan (resep).
Masakan harus ditempatkan pada peralatan masak yang
tepat/cocok.

10. DILARANG menggunakan oven ini untuk memanaskan bahan-
bahan kimia atau apapun selain makanan . DILARANG
membersihkan oven ini dengan   produk yang berisi cairan kimia
yang akan merusak oven ini. Memanaskan cairan kimia dengan
menggunakan oven akan mengakibatkan kobocoran dan terjadi
radiasi.

12. Selama memasak, beberapa uap akan berkondensasi didalam
dan atau di pintu oven. Ini adalah normal dan aman. Uap akan
hilang setelah oven dalam keadaan dingin.

Penempatan Oven
1. Oven ini harus disimpan pada permukaan yang datar, stabil.

Untuk pengoperasian yang benar, oven ini harus didukung oleh
sirkulasi udara yang baik. Buat lah jarak sekitar 15 cm dari atas
oven. 10 cm dari  belakang dan 5 cm dari setiap sisinya. Apibila
pada satu sisi jaraknya terlalu dekat dengan dinding, sisi  yang
lainnya atau bagian atasnya tidak boleh terhalangi oleh dinding.
Tidak boleh melepas kaki-kakinya.
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a) Udara tidak boleh terhalangi oleh benda apapun. Apabila
terjadi selama pengoperasian ini, maka oven ini akan
mengalami overheat. Apabila oven ini mengalami overheat,
alat pengaman panas (Thermal safety device) akan
mematikan oven ini secara otomatis. Oven ini akan tetap
tidak beroperasi sebelum oven ini dingin  kembali.

Pemasangan dan Petunjuk Umum
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a) Udara tidak boleh terhalangi oleh benda apapun. Apabila
terjadi selama pengoperasian ini, maka oven ini akan
mengalami overheat. Apabila oven ini mengalami overheat,
alat pengaman panas (Thermal safety device) akan
mematikan oven ini secara otomatis. Oven ini akan tetap
tidak beroperasi sebelum oven ini dingin  kembali.
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Label PeringatanSistem kunci pengaman pada pintu

Jendela ovenSistem kunci pengaman pada pintu

Ventilasi udara

Ventilasi udara

Ventilasi udara

Tombol pembuka pintu
Tekan tombol ini untuk membuka pintu. Membuka pintu
oven selagi oven ini beroperasi akan mengakibatkan
oven ini berhenti beroperasi tetapi tidak akan mengganggu
program yang telah anda pilih. Oven kembali akan
beroperasi segera setelah anda kembali menutup pintunya
dan tombol start ditekan. Lampu oven akan menyala dan
akan terus menyala. Cukup aman untuk membuka pintu
oven selama memasak dan tidak ada resiko membuat
microwave meledak

Panel Kontrol

Susunan Tampilan
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Label PeringatanPlat Identifikasi Sistem kunci pengaman pada pintu

Jendela ovenSistem kunci pengaman pada pintu

Ventilasi udara

Ventilasi udara

Ventilasi udara

Tombol pembuka pintu
Tekan tombol ini untuk membuka pintu. Membuka pintu
oven selagi oven ini beroperasi akan mengakibatkan
oven ini berhenti beroperasi tetapi tidak akan mengganggu
program yang telah anda pilih. Oven kembali akan
beroperasi segera setelah anda kembali menutup pintunya
dan tombol start ditekan. Lampu oven akan menyala dan
akan terus menyala. Cukup aman untuk membuka pintu
oven selama memasak dan tidak ada resiko membuat
microwave meledak

Panel Kontrol

Kabel listrik

PERINGATAN
a) Seal pintu dan daerah sekitarnya harus selalu dibersihkan setiap saat dengan lap yang kering. Oven ini harus selalu diperiksa apabila ada

kerusakan pada seal pintu dan daerah sekitarnya dan apabila anda menemukan adanya kerusakan, oven ini tidak boleh dioperasikan
sampai oven ini selesai diperbaiki oleh mekanik yang telah dididik oleh pihak pabrik.

b) Sangat berbahaya bagi orang yang belum berpengalaman untuk memperbaiki oven ini selain mekanik yang telah dididik oleh pihak pabrik.
c) Apabila kabel listrik pada oven ini mengalami kerusakan, harus diganti dengan kabel yang khusus yang mana tersedia di pabriknya.
d) Sebelum penggunaan, anda harus pastikan bahwa peralatan yang akan anda gunakan sudah sesuai untuk digunakan pada Microwave

Oven.
e) Tidak boleh memanaskan cairan atau makanan ke dalam oven ini dengan menggunakan pembungkus yang terlalu rapat karena dapat

mengakibatkan terjadinya ledakan, yang mana juga akan menghindarkan anda dari percikan pada cairan yang tengah dipanaskan tersebut.
f) Hanya anak-anak yang telah diberi petunjuk penggunaan oven ini yang dapat mengoperasikan oven tanpa pengawasan dari orang tua.

Anak-anak yang telah diberi petunjuk penggunaan akan mengetahui cara-cara penggunaan oven ini dan bahaya yang akan ditimbulkan
apabila oven ini disalahgunakan.

g) Beberapa bagian pada oven ini akan mudah menjadi panas apabila COMBINATION/GRILL sedang dipergunakan. Anak-anak harus dijauhkan
dari oven.

h) Anak-anak harus dalam pengawasan, dilarang bermain dengan alat ini.
i) Alat ini tidak dioperasikan dengan menggunakan remote kontrol atau eksternal timer.

Flat table (tanpa piring putar)
1. Jika flat table panas, biarkan sampai dingin sebelum dibersihkan.
2. Jangan memasak langsung pada flat table, selalu tarus makanan didalam wadah atau rak.

Note
ilustrasi diatas hanya untuk referensi



Panel Kontrol
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Note:
Jika dalam keadaan beroperasi tombol start tidak tertekan, setelah 6 menit oven akan membatalkan program tersebut secara
otomatis. Tampilan akan kembali ke Mode

Panel Kontrol
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1. Jendela Display
2. Tombol waktu
3. Tombol micro power
4. Tombol Auto Menu
5. Tombol recipe store 
6. Tombol turbo defrost
7. Tombol timer
8. Tombol clock
9. Stop/Reset Pad

Sebelum memasak : 1 Ketukan hapus instruksi
Setelah memasak   : 1 Ketukan akan menghentikan
operasi. Ketukan yang lain akan menghapus semua
instrusi anda dan tanda titik dua (:) akan timbul
lagi untuk memulai beroperasi pada jendela display

10  Tombol start
Satu ketukan akan dimulai berproses memasak
untuk sesaat. Apabila pintu terbuka atau tombol
Stop/Reset diketuk sekali selama oven ini
beroperasi, tombol start harus ditekan kembali
untuk mengoperasikan oven ini.

Suara Beep
Apabila tombol ditekan secara benar, suara beep akan
terdengar. Apabila tombol ditekan dan tidak terdengar
suara beep oven belum menerima instruksi yang anda
inginkan. Setiap anda selesai memprogram telah selesai
maka akan terdengar beep sebanyak lima kali.



Jendela Display
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Tingkat suhu

Pengaturan untuk mengunci

Tampilan display

Rak
Timer [menit]

Daya microwave

No. [waktu / berat]

Waktu [ detik]

Defrost [mencairkan
Grill

Berat

TIMER/SETELAN WAKTU

Mengatur waktu :      contoh 11:25am

sekali sekali

Dua kali 5 kali

1. Tekan sekali
Tanda Titik dua akan
Muncul pada jendela
display

2. Masukkan waktu dengan menggunakan
tombol time / weight .
Waktu akan tampil pada jendela display,
tanda titik dua berkedip

3. Tekan sekali tanda titik dua
akan berhenti berkedip Waktu
dimasukan dan terkunci pada
Jendela display.
Hitungan waktu dihitung dalam
menit

Note:
1. Jika anda ingin meyetel ulang. Ulangi langkah 1 ñ 3
2. Jam akan tersimpan selama daya terhubung dan tersedia
3. Jam akan tampil selama 12 jam
4. Oven tidak akan beroperasi selama tanda titik dua berkedip

Cara penggunaan Child Safety Lock

Cara menyetel
Tekan tombol Start 3 kali.

tampil pada display window

Cara membatalkan
Tekan tombol Stop/Reset 3 kali.

Tanda titik dua atau waktu tampil pada
display window

Jendela Display
IN

D
O

N
E

S
IA

- Ind-5 -

Tingkat suhu

Pengaturan untuk mengunci

Tampilan display

Rak
Timer [menit]

Daya microwave

No. [waktu / berat]

Waktu [ detik]

Defrost [mencairkan
Grill

Berat

TIMER/SETELAN WAKTU

Mengatur waktu :      contoh 11:25am

sekali sekali

Dua kali 5 kali

1. Tekan sekali
Tanda Titik dua akan
Muncul pada jendela
display

2. Masukkan waktu dengan menggunakan
tombol time / weight .
Waktu akan tampil pada jendela display,
tanda titik dua berkedip

3. Tekan sekali tanda titik dua
akan berhenti berkedip Waktu
dimasukan dan terkunci pada
Jendela display.
Hitungan waktu dihitung dalam
menit

Note:
1. Jika anda ingin meyetel ulang. Ulangi langkah 1 ñ 3
2. Jam akan tersimpan selama daya terhubung dan tersedia
3. Jam akan tampil selama 12 jam
4. Oven tidak akan beroperasi selama tanda titik dua berkedip

Cara penggunaan Child Safety Lock (kunci pengaman)

Cara menyetel
Tekan tombol Start 3 kali.

tampil pada display window

Cara membatalkan
Tekan tombol Stop/Reset 3 kali.

Tanda titik dua atau waktu tampil pada
display window

Catatan:
1. Child Safety Lock (Sistem kunci pengaman)  dapat disetel saat tanda titik dua atau waktu hari ini ditampilkan.
2. Fitur ini digunakan untuk mencegah penggunaan microwave oleh anak-anak; akan tetapi pintu oven akan terbuka.
3. Untuk menyetel atau membatalkan Child Safety Lock, tombol Start atau Stop/Reset harus ditekan 3 kali dalam waktu 10 detik.



Menghangatkan / Mencairkan / Memasak dengan mengatur Suhu dan Waktu
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Apabila anda ingin menghangatkan/mencairkan/memasak sendiri, bagaimana cara memprogram suhu dan waktu

1.  Simpan makanan ke dalam oven.

2.  Pilih tingkatan suhu yang anda inginkan pada oven

Tekan Daya Microwave Display

1 kali

2 Kali

3 Kali

4 Kali

5 Kali

6 Kali

3.  Atur waktu memasak

Contoh. Pilih 12 menit dan 30 detik

Sekali

dua kali

tiga kali

4.  Tekan
      Waktu pada jendela display akan dimulai berhitung mundur

Tekan Power level Contoh penggunaan

1 kali

2 Kali

3 Kali

4 Kali

5 Kali

6 Kali

Merebus air, memasak buah-buahan segar, sayuran segar dan minuman non susu

Memasak ikan, kerang, kue, daging, ayam, telur dan keju

Membuat pudding dan casserol, mentega cair dan coklat

Memasak daging setengah matang, mendidihkan sup dan merebus dan melembutkan mentega dan krim keju

Mencairkan makanan

Membuat makanan tetap hangat, ragi, mencirkan es krim dan membuat yoghurt.

Menghangatkan / Mencairkan / Memasak dengan mengatur Suhu dan Waktu
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Apabila anda ingin menghangatkan/mencairkan/memasak sendiri, bagaimana cara memprogram suhu dan waktu

1.  Simpan makanan ke dalam oven.

2.  Pilih tingkatan suhu yang anda inginkan pada oven

Tekan Daya Microwave Display

1 kali

2 Kali

3 Kali

4 Kali

5 Kali

6 Kali

3.  Atur waktu memasak
(Suhu tinggi : diatas 30 menit)
(suhu lain : diatas 90 menit dan 59 detik)

Contoh. Pilih 12 menit dan 30 detik

Sekali

dua kali

tiga kali

4.  Tekan
      Waktu pada jendela display akan dimulai berhitung mundur

Tekan Power level Contoh penggunaan

1 kali

2 Kali

3 Kali

4 Kali

5 Kali

6 Kali

Merebus air, memasak buah-buahan segar, sayuran segar dan minuman non susu

Memasak ikan, kerang, kue, daging, ayam, telur dan keju

Membuat pudding dan casserol, mentega cair dan coklat

Memasak daging setengah matang, mendidihkan sup dan merebus dan melembutkan mentega dan krim keju

Mencairkan makanan

Membuat makanan tetap hangat, ragi, mencirkan es krim dan membuat yoghurt.

TINGGI

SEDANG - TINGGI

SEDANG

SEDANG - RENDAH

MENCAIRKAN

RENDAH

TINGGI

SEDANG - TINGGI

SEDANG

SEDANG - RENDAH

MENCAIRKAN

RENDAH



Catatan:
1. Fungsi kontrol otomotis tidak bisa diprogram kedalam Recipe Store.
2. Program Recipe Recipe Store baru akan menghilangkan program sebelumnya.
3. Program Recipe Store akan hilang jika oven tidak tersambung dengan aliran listrik

2. Tekan. Pengoperasian
memasak akan berhitung
mundur
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Menghangatkan / Mencairkan / Memasak dengan mengatur Suhu dan Waktu

Memasak menggunakan Tombol Recipe Store

1. Tekan 2. Tekan 3 kali. Set
program cooking
yang diinginkan
[lihat hal. 7 untuk
petunjuk]

3. Set program cooking yang
diinginkan

4. Tekan tombol Recipe Store.
Pengoperasian waktu akan berhitung
mundur.Pengoperasian akan dimulai
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Menghangatkan / Mencairkan / Memasak dengan mengatur Suhu dan Waktu

Memasak menggunakan Tombol Recipe Store
Fitur ini diperuntukkan bagi anda satu resep ke dalam memori

Mengatur program resep:

Contoh : Program ñ 1 menit dan 30 detik pada MEDIUM power ke dalam tombol Recipe Store

Memulai program Recipe Store

1. Tekan. Program akan
tampil pada display

Note:
Jika memungkinkan untuk memprogram tidak lebih dari 3 tahap memasak sekaligus. Untuk 2 atau 3 tahap memasak, ulangi langkah 2 dan 3 diatas
sebelum menekan tombol Start. Ketika beroperasi bunyi beep akan terdengar di setiap tahap. Fitur ini tidak tersedia pada Auto Menu dan Turbo
Defrost

Contoh : Mengatur terus menerus (suhu sedang) 2 menit, (sedang - suhu rendah) 3 menit dan (suhu rendah) 8 menit.

1. Tekan 3 kali
Atur program
memasak yang
diinginkan.

2. Tekan 2 kali
Atur waktu yang
diinginkan.

3. Tekan sekali
(Lihat halaman 10
untuk petunjuk)

4. Tekan  3 kali
Atur waktu sesuai yang
diinginkan.

5. Tekan  2 kali
(Lihat halaman 9
untuk petunjuk)

7. Tekan
Waktu akan berhitung
mundur pada jendela
display.

6. Tekan dua kali
Atur  waktu sesuai
yang diinginkan.

2 kali
Note :
Ketika sedang memilih suhu tinggi, Anda bisa menunda
langkah pertama.



Time Defrost
Apabila anda memilih sendiri defrost time, silahkan pilih tombol ini yang mana yang anda pilih dan ikuti petunjuk ini : (buka halaman 7 untuk
petunjuk)

Untuk Mencairkan (Defrost)
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Turbo Defrost
Fitur ini memungkinkan anda untuk mencairkan daging yang membeku, ayam, seafood berdasarkan berat. Berat harus diprogram dengan
menggunakan ukuran kilogram.

1. Letakkan makanan dalam oven

2. Pilih Turbo Defrost dan berat makanan

Contoh : untuk mencairkan 1.5 kg daging

Sekali 5 kali

Makanan Berat maksimal
Daging cincang,ayam, daging babi

Sapi panggang,domba,ayam

Ikan,remis,udang, potongan ikan

Catatan :
1. Turbo defrost bisa digunakan untuk mancairkan. Unggas dan ikan dari bobot. Untuk menggunakan,program sederhana turbo defrost dan berat

makanan dengan menggunakan pemutar waktu dan bobot. Oven akan menentukan waktu pencairan dan kekuatan level. Pada saat oven telah
diprogram, waktu pencairan akan muncul di display. Untuk hasil yang terbaik berat minimum yang di anjurkan 2 kg.

2. TULANG DALAM PANGGANGAN,seperti daging iga panggang yang mempunyai otot kecil daripada daging tanpa tulang panggang dalam
berat  yang sama. Oleh karena itu,untuk memanggang tulang dengan berat lebih dari 2 kg mengurangi berat sebanyak 500g. Untuk  memanggang
tulang dengan berat kurang dari 2 kg, mengurangi berat sebanyak 250g.

3. memindahkan atau melindungi makanan ketika bel berbunyi waktu pertengahan memasak.

Pada jendela display tampil :

- Ind-8 -

3. Tekan
Waktu pada jendela display akan mulai menghitung

Sekali 5 kali

1. Tekan 5 kali 2. Pilih defrost time 3. Tekan

Pada jendela display tampil :
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Menu memasak otomatis
Fitur menu memasak otomatis memudahkan anda untuk memasak bermacam-macam masakan. Tidak memerlukan suhu atau waktu karena
masakan yang masuk kedalam oven akan terdeteksi secara otomatis.

1. Simpan masakan dalam oven

2. Pilih tombol
Tekan tombol kategori makanan yang diinginkan sampai muncul berat yang
diinginkan pada jendela display.

3. Tekan.
pengingat waktu memasak akan muncul pada display dan waktu akan 
berhitung mundur.

Menghangatkan otomatis

Memasak Otomatis

Kategori 1 tahap 2 tahap 3 tahap 4 tahap

Menghangatkan otomatis / makanan

Sayuran

Nasi kaserol

Bubur

Mie instan

Kukus Ikan

Ayam

Sapi / lembu

Mendidihkan air

Kategori 1 tahap 2 tahap 3 tahap 4 tahap
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Menu memasak otomatis

Menghangatkan otomatis / roti



Menu memasak otomatis
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Menghangatkan otomatis

Yang cocok dimasak dengan sayuran adalah seperti kentang, kentang
manis,labu, bawang,swede, wortel,lobak cina, dan bit. Semua sayuran
harus dihias,disiapkan dan di potong-potong. Tambahkan 1 sendok
makan º gelas air jika sayuran sedikit kering atau tekstur yang lembut
yang diinginkan. Taruh di plat atau nampan casserole dan tutup
dengan plastic penutup. Jika ingin tambahkan mentega, ramuan dan
sebagainya. Tapi jangan tambahkan garam sampai selesai proses
memasak. Setengah waktu memasak, oven akan berbunyi beep dan
meminta anda untuk mengatur kembali sayuran. Setelah selesai
proses memasak, aduk semua sayuran. Diamkan, tutupi untuk waktu
2 ñ 3 menit

Bubur

Yang bisa dimasak untuk jenis lain dari bubur seperti gandum, padi-
padian dan nasi. Tempatkan bubur dengan air didalam tempat. Rendam
sekitar 10 menit dan tutup. Oven akan bunyi ìbeepî segera aduk.
Diamkan selama 5-10 menit setelah matang.

Nasi Air Ukuran wadah
100 gr 250 ml 3 liter
200 gr 350 ml 3 liter

Mendidihkan air

Cocok untuk memasak tradisional sup; sup ramuan, sup sarang
burung dan sebagainya. Yang mendidih perlahan-lahan atau
menambah didihannya.
Metode ini memastikan sisa makanan yang lembut tanpa kehilangan
bentuknya. Itu juga menyerap dan mempertahankan bumbu di dalam
makanan.
Letakkan semua ramuan dan cairan di dalam microwave dengan
temperatur tinggi untuk menyelamatkan dan memanaskan nampan
casserole. Biarkan sedikitnya ½ kedalaman dari isi untuk penguapan
dan mencegah medidih yang berlebihan. Masak dengan penutup
plastik atau pembungkus plastik microwave. Ukur air dan ramuan
seperti yang biasa anda lakukan.

Cocok untuk memanggang seluruh ayam dan porsi, sayap ayam,
paha, kaki ayam dan sebagainya. Dilumuri dengan kuah daging atau
sayuran. Letakkan ayam yang akan disiapkan dalam microwave dan
nampan panas. Matikan saat bunyi beep

Menu memasak otomatis

Menghangatkan otomatis / makanan

Sayuran

Menghangatkan makanan secara otomatis dengan mengatur petunjuk
makanan. Anda tidak perlu mengatur suhu atau waktu. Makanan
harus pada suhu ruang. Gunakan wadah yang sesuai dan tutupi
dengan plastik yang aman digunakan untuk microwave. Aduk setelah
dihangatkan.
Note
Ketika sedang menghangatkan seperti sup, stew dan kaserol,
disarankan untuk mengaduk.

Ayam

Menghangatkan otomatis / roti

Cocok untuk menghangatkan roti dari lemari es. Taruh roti pada
wadah yang sesuai tanpa ditutup.
Note : 50 gr = standar 1 slice roti

Nasi kaserol

Yang cocok adalah nasi putih termasuk butir pendek, panjang, jasmine
dan basmati. Tempatkan nasi dengan air didalam nampan. Gunakan
tabel berikut sebagai petunjuk.

Bubur Air
50 gr 300 ml

100 gr 500 ml
150 gr 750 ml
200 gr 1000 ml

(jumlah air bisa sesuai masing-masing personal)

Nasi akan mendidih jika nampan yang digunakan terlalu kecil. Masak
nasi tanpa ditutup. Jangan memasak didalam kotak plastik kecuali
cocok dengan temperatur memasak. Setengah waktu memasak,
aduk. Biarkan nasi untuk 5-10 menit setelah matang. Ukur air seperti
yang biasa anda lakukan.

Kukus Ikan

Yang bisa dimasak adalah seluruh daging ikan dan potongan ikan.
Pilih ikan yang bisa dimasak di microwave dan tempatkan di lapisan
nampan. Tambahkan mentega, bumbu, ramuan atau jeruk lemon
untuk penyedap. Potong tipis ikan agar tidak terlalu lama memasaknya.
Jika seluruh ikan diisi dengan bumbu,waktu yang dibutuhkan untuk
memasak lebih lama. Lindungi area sekitar mata dan ekor dengan
sedikit pembungkus perak agar tidak terlalu lama memasaknya.
Lindungi nampan dengan pembungkus plastik. Biarkan ikan untuk
waktu 3-5 menit setelah dimasak sebelum dihidangkan. (Ketebalan
ikan sebaiknya tidak lebih dari 3 cm}

Mie Instan

Cocok untuk semua jenis mie instan. Taruh mie dan bumbu kedalam
wadah yang aman untuk meicrowave kemudian campur dengan air.
Makanan tidak melebihi wadah. Penutup tidak melebihi wadah ketika
air mendidih.

Cocok untuk memasak daging sapi dan lembu, daging bisa dimasak
dengan garam merinate ditambah sayuran. tempatkan daging pada
wadah microwave lapisi dengan plastik wrap atau penutup.

Sapi / Lembu
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Timer / Setelan Waktu
Fitur ini digunakan untuk memprogram waktu (jam) setelah anda selesai mengoperasikan oven ini dan untuk memprogram timer pada oven ini
dengan menggunakan menit dan detik atau untuk memprogram penundaan waktu start.

Cara menggunakan kitchen timer Contoh : Menghitung selama 5 menit

1. Tekan 2. Atur 5 menit dengan menggunakan
tombol Time/Weight/Menu (sampai
dengan 90 menit)

3. Tekan
Waktu akan menghitung
mundur tanpa
mengoperasikan oven.

Mengatur Standing Time memasak Contoh : Mengatur waktu 3 menit pada medium

1. Tekan 3 kali.
Tentukan program
pengoperasian
sesuai yang
dikehendaki. (Lihat
halaman 7 untuk
petunjuk).

2. Atur waktu 3 menit dengan
menggunakan tombol
Time/Weight/Menu (sampai
dengan 90 menit).

3. Tekan tombol
timer

4. Atur waktu 5 menit dengan
menggunakan tombol
Time/Weight/Menu (sampai
dengan 90 menit dan 59
detik).

5. Tekan.
Pengoperasian
dimulai. Setelah
selesai, standing time
menghitung mundur
tanpa
mengoperasikan
oven.

Mengatur Penundaan Waltu (Delay Time) Contoh : Untuk waktu 3 menit pada medium

1. Tekan
tombol
timer

2. Atur waktu 3 menit dengan
menggunakan tombol
Time/Weight/Menu (sampai dengan
90 menit)

3. Tekan 3 kali.
Tentukan program
pengoperasian sesuai
yang anda kehendaki.
(lihat halaman 7 untuk
petunjuk)

4. Atur waktu 3 menit dengan
menggunakan tombol
time/Weight/Menu (sampai
dengan 90 menit)

5. Tekan tombol Start
Penundaan waktu
menghitung mundur.
Pengoperasian akan
dimulai.

Catatan
1. Apabila pintu oven terbuka saat standing time, delay time atau kitchen timer sudah disetel, waktu pada Display Window akan terus berhitung

mundur.
2. Delay time dan standing time tidak dapat diprogram sebelum kontrol manual berfungsi. Ini untuk mencegah suhu pada makanan menjadi tinggi

sebelum pencairan maupun memasak dimulai. Perubahan pada suhu ketika dimulai pengoperasian akan menyebabkan hasil yang tidak akurat.
3. Ketika mengatur waktu dan penundaan waktu, menggunakan 2 tahap.



Sebelum meminta perbaikan
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SEMUA YANG DIBAWAH INI ADALAH NORMAL :

Oven tidak dimasukkan ke dalam steker dengan
benar

Cabut steker dari sakelarnya, tunggu 10 menit
dan masukkan kembali

Aliran listrik atau sekering mati Reset kembali atau ganti sekering

Ada masalah dengan rumah sakelar

Oven tidak dapat dinyalakan

Pintu tidak tertutup rapat

Tombol START tidak ditekan setelah diprogram

Program yang lain sudah dimasukkan sebelumnya

Program tidak dimasukkan secara benar

Tombol STOP/RESET ditekan secara tidak
disengaja

Tutup dengan rapat

Tekan tombol START

Tekan tombol STOP/RESET untuk menghapus
program

Program lagi sesuai dengan petunjuk
penggunaannya

Program lagi

Oven tidak dapat dioperasikan

The child lock aktif karena menekan tombol Start
3 kali

Meng-nonaktifkan dengan cara menekan tombol
Stop/Reset 3 kali

Tampil kata ìLOCKî atau ì î
pada Display Window

Seandainya memang ada masalah dengan Micowave oven ini, hubungi Service Center resmi kami

MASALAH PENYEBAB MASALAH CARA MENGATASINYA

Sebelum meminta perbaikan
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SEMUA YANG DIBAWAH INI ADALAH NORMAL :

Oven menyebabkan gangguan pada TV
anda

Uap air panas akan terakumulasi pada pintu
oven dan udara panas pun akan
menghembus dari  vent i lasi  oven.

Secara tidak sengaja saya mengopersikan
oven ini tanpa adanya makanan didalam
oven.

Beberapa Radio dan TV akan terganggu pada saat anda menggunakan Microwave Oven. Gangguan
semacam ini sama dengan gangguan yang timbul dari beberapa peralatan kecil lainnya seperti
Mixers, Vacuums, Hair Dryers, dan lain-lain.  Tidak mengindikasikan terjadinya masalah pada
Microwave Oven anda.

Selama memasak, uap dan panas udara terjadi dari makanan yang dimasak. Kebanyakan uap
dan udara panas terangkat dari oven melalui udara yang bersirkulasi di  disekitar rongga oven
(cavity). Namun demikian , beberapa uap akan menjadi embun pada bagian permukaan yang
lebih dingin semisal pada pintu oven. Hal ini adalah normal.

Mengopersikan oven kosong untuk periode waktu yang tidak lama, tidak akan mengakibatkan
kerusakan pada oven. Tetapi, kami tidak merekomendasikan ini untuk terjadi.

Oven tidak dimasukkan ke dalam steker dengan
benar

Cabut steker dari sakelarnya, tunggu 10 menit
dan masukkan kembali

Aliran listrik atau sekering mati Reset kembali atau ganti sekering

Ada masalah dengan rumah sakelar

Oven tidak dapat dinyalakan

Pintu tidak tertutup rapat

Tombol START tidak ditekan setelah diprogram

Program yang lain sudah dimasukkan sebelumnya

Program tidak dimasukkan secara benar

Tombol STOP/RESET ditekan secara tidak
disengaja

Tutup dengan rapat

Tekan tombol START

Tekan tombol STOP/RESET untuk menghapus
program

Program lagi sesuai dengan petunjuk
penggunaannya

Program lagi

Oven tidak dapat dioperasikan

The child lock aktif karena menekan tombol Start
3 kali

Meng-nonaktifkan dengan cara menekan tombol
Stop/Reset 3 kali

Tampil kata ìLOCKî atau ì î
pada Display Window

MASALAH PENYEBAB MASALAH CARA MENGATASINYA
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Petunjuk perawatan pada microwave oven anda
1. Oven harus dibersihkan secara teratur dari sisa makanan.
2. Matikan oven dan cabut steker dari sakelarnya sebelum

membersihkan.
3. Pastikan bagian dalam oven  selalu bersih. Apabila makanan

menjadi tumpah atau adanya cairan yang meluber kemudian
melekat pada dinding, bersihkan dengan kain basah. Detergen
yang ringan dapat digunakan apabila oven menjadi sangat kotor.
Penggunaan detergen yang kasar atau ampelas sangat tidak
direkomendasikan.

4. Bagian luar dari oven ini harus selalu dibersihkan dengan
menggunakan kain basah.  Untuk mencegah terjadinya kerusakan
pada bagian dalam oven ini, penggunaan air tidak boleh sampai
merembes kedalam ventilasi.

5. Panel pengontrol jangan sampai terkena air. Bersihkan dengan
kain yang lembut. Jangan menggunakan detergen, ampelas atau
semprotan pembersih lainnya pada panel pengontrol. Apabila
sedang membersihkan panel pengontrol, buka pintu ovennya,
untuk menghindari menyalanya oven ini secara tiba-tiba. Setelah
dibersihkan, tekan tombol STOP/RESET untuk menghapus display
window.

6. Apabila  uap air panas terakumulasi didalam atau disekitar pintu
oven, bersihkan dengan kain yang lembut. Keadaan ini akan
timbul apabila Microwave Oven ini beroperasi dibawah kondisi
kelembaban yang tinggi dan tidak ada indikasi adanya kerusakan
pada unit ini.

7. Selalu bersihkan bagian dalam setelah oven dingin dengan
detergen halus dan lap sampai bersih.

8. Apabila akan mengganti bohlam lampu oven ini, maka hubungi
ter lebih dahulu dealer  kami untuk menggant inya.

9. Kesalahan dalam merawat oven dalam keadaan bersih dapat
memicu pada pendangkalan permukaan,hal ini bisa memperndek
usia alat dan mungkin menghasilkan situasi yang membahayakan.

SPESIFIKASI TEKNIS

v Prosedur Test IEC
Spesifikasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
Voltase, bulan di-produksi, negara dan serial nomor, silahkan dilihat pada identification plate pada Microwave Oven ini
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Petunjuk quick

Mengatur jam

(halaman 5)

Fitur Cara menggunakan

Tekan sekali Atur hari Tekan sekali

Mengatur /
membatalkan Kunci
Pengaman anak

(halaman 5)

Mengatur Membatalkan

Tekan 3 kali Tekan 3 kali

display display

Tekan

Menggunakan tombol
turbo defrost

(halaman 8)
Pilih berat makanan Tekan

Memasak /
Menghangatkan /
Mencairkan dengan
micro power dan
mengatur waktu

(halaman 6)

Pilih suhu Setel waktu memasak

Memasak
menggunakan tombol
recipe store

(halaman 5)

Mengatur

Tekan Tekan program memasak yang diinginkan Atur waktu memasak Tekan

atau

Memulai

Tekan Tekan

Menghangatkan
dengan menggunakan
tombol Auto Reheat

Memasak dengan
menggunakan tombol
Auto cook

(halaman 11)

(halaman 11)

Pilih berat makanan Tekan

Atur berat makanan Tekan

Contoh

Contoh




