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1 Panel kontrol
2 Indikator / simbol / lampu suhu
3 Kenop untuk suhu
4 Kenop untuk timer
5 Kenop fungsi oven
6 Lampu daya / simbol / indikator
7 Ventilasi udara untuk kipas pendingin
8 Elemen pemanas
9 Lampu
10 Kipas
11 Posisi rak

2 Aksesori
• Rak kawat

Untuk peralatan memasak, loyang
kaleng kue, dan pembakaran.

• Loyang Bakar
Untuk memanggang dan membakar
atau sebagai loyang untuk
menampung minyak.

 SEBELUM MENGGUNAKAN PERTAMA KALI
PERINGATAN!
Silakan baca bab
Keselamatan.

1 Pembersihan Awal
Lepas semua aksesori dari peralatan.

Lihat bab "Perawatan dan
pembersihan".

Bersihkan peralatan sebelum digunakan
untuk pertama kali.
Pasangkan aksesori kembali ke posisi
awal.

2 Pemanasan awal
Panaskan peralatan yang kosong
terlebih dulu untuk membakar minyak
yang tersisa.

1. Aturlah fungsi  dan suhu
maksimal.

2. Biarkan peralatan beroperasi selama
1 jam.

3. Aturlah fungsi  dan suhu
maksimal.

4. Biarkan peralatan bekerja selama 15
menit.

Aksesori dapat menjadi lebih panas dari
biasanya. Peralatan dapat mengeluarkan
bau dan asap. Ini merupakan hal yang
normal. Pastikan bahwa aliran udara di
ruangan memadai.



 PENGGUNAAN SEHARI-HARI
PERINGATAN!
Silakan baca bab
Keselamatan.

1 Mengaktifkan dan
menonaktifkan peralatan

Ini tergantung pada model
jika peralatan Anda
mempunyai simbol kenop,
indikator atau lampu:
• Indikator menyala ketika

oven memanas.
• Lampu menyala ketika

peralatan beroperasi.
• Simbol ini menunjukkan

apakah kenop yang
mengontrol fungsi oven,
atau suhu.

1. Putar kenop fungsi oven ke suatu
fungsi untuk memilih fungsi oven.

2. Putar kenop suhu untuk memilih
suhu.

3. Untuk menonaktifkan peralatan,
putar kenop fungsi oven dan suhu ke
posisi mati.

2 Fungsi Oven

Fungsi oven Aplikasi
Posisi OFF Peralatan dimatikan.

Memasak den‐
gan Teknologi
Sirkulasi Udara

Untuk memanggang atau memanggang makanan
dengan suhu pemasakan yang sama, pada lebih
dari 1 rak, tanpa pencampuran aroma.

Memasak se‐
cara Konven‐
sional

Untuk memasak dan memanggang makanan pada
posisi 1 rak.

Panas Bagian
Dasar

Untuk memanggang kue dengan bagian dasar yang
renyah, serta mengawetkan makanan.

Pembakaran
Turbo

Untuk memanggang sendi daging besar atau un‐
ggas dengan tulang pada 1 posisi rak. Juga untuk
membuat kerak, dan mencoklatkan.

Pembakaran Untuk membakar bahan makanan pipih dan untuk
membuat roti bakar.

Pelumeran Untuk melumerkan makanan beku.
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 FUNGSI JAM
1 Pengingat Menit
Gunakan untuk menyetel waktu hitung
mundur untuk fungsi oven.

Fungsi ini tidak
mempengaruhi
pengoperasian peralatan.

1. Mengatur fungsi oven dan
menetapkan suhu.

2. Putar kenop timer sejauh mungkin,
kemudian putar ke periode waktu
yang diinginkan.

Setelah periode waktu terselesaikan,
akan terdengar sinyal suara.

 MENGGUNAKAN AKSESORIS
PERINGATAN!
Silakan baca bab
Keselamatan.

1 Memasukkan aksesori
Rak kawat:
Dorong rak antara batangan pemandu
pada dudukan rak dan pastikan ujungnya
mengarah ke bawah.

Panci tinggi:
Dorong panci tinggi antara batangan
pemandu pada dudukan rak.

Semua aksesori mempunyai
lekukan di bagian sisi kanan
dan kiri atas untuk
meningkatkan keamanan.
Lekukan tersebut juga
membuat perangkat tidak
mudah tergelincir.
Tepi yang tinggi di sekitar
rak adalah perangkat yang
mencegah peralatan masak
tergelincir.

 FUNGSI TAMBAHAN
1 Kipas pendingin
Ketika perabot beroperasi, kipas
pendingin hidup secara otomatis untuk
menjaga permukaan peralatan tetap
dingin. Jika Anda menonaktifkan
peralatan, kipas pendingin akan berhenti.

2 Thermostat keselamatan
Pengoperasian peralatan yang tidak
benar atau komponen yang rusak dapat

menyebabkan pemanasan berlebihan
yang membahayakan. Untuk
mencegahnya, oven memiliki thermostat
keselamatan yang akan menghentikan
catu daya. Oven akan aktif lagi secara
otomatis ketika suhu sudah menurun.


