
1. Nonaktifkan perabot.
2. Lepas sekering dari kotak sekering

atau nonaktifkan pemutus arus.

Lampu belakang
1. Putar penutup lampu kaca

berlawanan arah jarum jam untuk
melepas.

2. Bersihkan penutup kaca.
3. Ganti lampu dengan lampu tahan

panas 300 °C yang cocok.
4. Pasang penutup kaca.

 PENYELESAIAN MASALAH
PERINGATAN!
Silakan baca bab
Keselamatan.

1 Apa yang dilakukan jika...

Masalah Kemungkingan penye‐
bab

Perbaikan

Oven tidak mau panas. Oven dinonaktifkan. Nyalakan oven.

Oven tidak mau panas. Sekring rusak. Pastikan sekring adalah
penyebab gangguan fung‐
si. Jika sekring rusak beru‐
lang kali, hubungi teknisi
listrik yang kompeten.

Oven tidak beroperasi. Pemantik otomatis tidak
bekerja.

Hidupkan tungku secara
manual dengan sebuah
korek api panjang. Dekat‐
kan api ke lubang yang ter‐
dapat pada bagian dasar
rongga oven. Pada saat
bersamaan, tekan tombol
pemutar untuk kontrol gas
dan putar melawan arah
jarum jam ke suhu maksi‐
mal. Saat api menyala, te‐
tap tekan tombol pemutar
untuk kontrol gas selama
15 detik atau kurang untuk
membuat termokopel me‐
manas. Jika tidak, aliran
gas akan terhambat.

Lampu tidak beroperasi. Lampu mengalami kerusa‐
kan.

Ganti lampu.

Uap dan embun mengen‐
dap pada makanan dan di
rongga oven.

Masakan ditinggalkan ter‐
lalu lama di dalam oven.

Jangan tinggalkan masa‐
kan di dalam oven lebih
dari 15 - 20 menit setelah
berakhirnya proses mema‐
sak.



Masalah Kemungkingan penye‐
bab

Perbaikan

Nyala api segera padam
setelah penyalaan kompor.

Termokopel tidak mema‐
nas dengan cukup.

Setelah menyalakan api,
terus tekan kenop kontrol
gas selama 15 detik atau
kurang.

2 Data layanan
Jika masalah tidak terpecahkan, hubungi
penjual atau Pusat Servis Resmi.
Data yang diperlukan untuk pusat servis
terdapat pada pelat rating. Pelat rating

terdapat pada bingkai depan rongga
peralatan. Jangan melepas pelat rating
dari rongga peralatan.

Kami anjurkan Anda menulis data di sini:
Model (MOD.) .........................................

Nomor produk (PNC) .........................................

Nomor seri (S.N.) .........................................

PERINGATAN!
Jangan gunakan api
untuk memeriksa
kebocoran!
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