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KAMI MEMIKIRKAN ANDA 

Terima kasih telah membeli peralatan rumah tangga 
Electrolux. Anda telah memilih suatu produk yang disertai 
dengan puluhan tahun pengalaman profesional dan 
inovasi. Cerdas dan bergaya, produk ini dirancang dengan 
mempertimbangkan Anda. Jadi saat Anda 
menggunakannya, Anda akan merasa nyaman dengan 
mengetahui bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang 
luar biasa setiap saat.  
Selamat datang di Electrolux. 

SEBELUM MENGGUNAKAN OVEN ANDA 

Periksalah apakah ada kerusakan atau cacat. Bila ditemukan 
kerusakan atau cacat pada alat ini, Anda harus 
melaporkannya dalam waktu 7 hari bila Anda ingin 
mengajukan klaim untuk kerusakan /cacat tersebut 
berdasarkan garansi pabrik. Hal ini tidak mengurangi hak-hak 
Anda berdasarkan undang-undang. 

Sebelum menggunakan oven ini, kami menganjurkan agar 
Anda membaca keseluruhan panduan pemakaian yang 
menyediakan penjelasan mengenai oven ini dan 
fungsi-fungsinya. Adalah penting bahwa produk ini dipasang 
dengan benar dan Anda membaca petunjuk keselamatan 
dengan seksama untuk menghindari kesalahan penggunaan 
dan risiko bahaya. 

Untuk rujukan lebih lanjut, harap simpan buku ini di tempat 
yang aman. 

SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN 
Oven ini ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan 
aplikasi serupa seperti: 
• Daerah dapur staf di toko-toko, kantor, atau lingkungan 

kerja lainnya. 
• Rumah pertanian. 
• Oleh para klien di hotel, motel, serta lingkungan 

residensial jenis lainnya. 
• Lingkungan tempat istirahat dan makan. 

SEBELUM MENGHUBUNGI ELECTROLUX 

Pastikan Anda telah membaca buku panduan ini hingga 
tuntas sebelum menelepon untuk servis. Bila tidak, Anda bisa 
dikenakan biaya penuh servis. 

CATATLAH MODEL DAN NOMOR SERI 
DI SINI: 

Model: _________________________________________  

Nomor Seri: ____________________________________  

PETUNJUK PENTING YANG DAPAT BERPENGARUH PADA GARANSI 
PABRIK  

Kepatuhan terhadap petunjuk penggunaan dalam panduan ini 
sangat penting untuk kesehatan dan keselamatan. Tidak 
dipatuhinya persyaratan dalam panduan ini dengan ketat dapat 
menyebabkan cedera diri, kerusakan barang, dan berpengaruh 
pada kesempatan Anda untuk mengajukan klaim garansi pabrik 
dari Electrolux yang berlaku pada produk. Produk hanya boleh 
digunakan, dipasang, dan dioperasikan sesuai panduan ini. 
Kesempatan Anda untuk mengajukan klaim garansi pabrik dari 
Electrolux bisa hilang bila masalah produk Anda disebabkan oleh 
tidak dipatuhinya petunjuk panduan ini. 
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SIMBOL-SIMBOL 

PERINGATAN!
Simbol ini menandakan informasi mengenai keselamatan diri 
Anda. 

PERHATIAN! 
Simbol ini menandakan informasi mengenai cara menghindari 
kerusakan pada alat. 

PENTING! 
Simbol ini menandakan saran dan informasi mengenai 
penggunaan alat. 

LINGKUNGAN! 
Simbol ini menandakan saran dan informasi mengenai 
penggunaan alat secara ekonomis dan ekologis.

INFORMASI MENGENAI PEMBUANGAN 
BARANG BEKAS 

LINGKUNGAN! 

• Sebagian besar material kemasan dapat didaur ulang. 
Harap buang bahan-bahan tersebut melalui pusat daur 
ulang setempat atau dengan membuangnya di wadah 
pengumpul yang sesuai. 

• Bila anda ingin membuang oven ini, hubungi otoritas 
setempat dan tanyakan metode pembuangan yang 
benar.  
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PERINGATAN UMUM

Petunjuk keselamatan yang penting, bacalah dengan 
seksama dan simpanlah untuk rujukan di masa mendatang. 
Berikanlah buku panduan ini kepada pemilik baru alat ini. 

CATATAN! Anda harus membaca peringatan ini dengan 
seksama sebelum memasang atau menggunakan alat ini. 
Bila perlu bantuan, hubungi Pusat Layanan Konsumen 
setempat. Electrolux tidak bertanggung jawab bila petunjuk 
ini atau petunjuk keselamatan lainnya dalam buku ini tidak 
diikuti. 

Keselamatan anak-anak dan orang-orang yang rentan terhadap 
bahaya 

 PERINGATAN! 
Risiko tercekik, cedera, atau cacat permanen 

• Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang-orang 
(termasuk anak-anak) yang memiliki kekurangan 
kemampuan fisik, sensorik, atau mental, atau kurang 
pengalaman dan pengetahuan, kecuali kepada mereka 
telah diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai 
penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas 
keselamatan mereka. 

• Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak 
bermain-main dengan alat ini. 

• Jauhkan semua kemasan dari anak-anak. 

• Bila alat memiliki perangkat pengaman anak, kami 
anjurkan agar Anda mengaktifkannya bila ada anak-anak.

• PERINGATAN: Komponen-komponen yang bisa 
tersentuh manusia dapat menjadi panas selama 
penggunaan. Anak-anak kecil harus dijauhkan dari oven. 

 

 PERHATIAN! 
Petunjuk keselamatan yang penting, bacalah dengan seksama 
dan simpanlah untuk rujukan di masa mendatang. 

Keselamatan umum 
• Bagian dalam oven akan menjadi panas saat oven bekerja. 

Jangan menyentuh elemen-elemen pemanas yang 
terdapat pada oven. Selalu kenakan sarung tangan anti 
panas untuk melepaskan atau memasang aksesori atau 
peralatan memasak untuk oven. 

• Jangan menggunakan pembersih uap untuk 
membersihkan oven. 

• Sebelum melaksanakan perawatan, putuskan aliran listrik 
ke oven. 

• Bila pintu atau karet penyekat pintu rusak, oven tidak 
boleh digunakan sebelum diperbaiki oleh orang yang 
berkompeten. 

• Oven ini tidak ditujukan untuk digunakan dengan memakai 
pengatur waktu eksternal atau sistem remote control 
terpisah. 

• Hanya orang yang berkompeten yang boleh melakukan 
tindakan servis atau perbaikan yang mengharuskan 
dibukanya tutup pelindung terhadap paparan energi 
microwave. 

• Jangan memanaskan cairan atau makanan lainnya dalam 
wadah tertutup. Hal tersebut dapat menyebabkan 
ledakan. 

• Gunakan hanya peralatan memasak yang sesuai untuk 
penggunaan dalam oven microwave. 

• Saat memanaskan makanan dalam wadah plastik atau 
kertas, awasi oven karena ada kemungkinan wadah 
terbakar. 

• Oven ini ditujukan untuk memanaskan makanan dan 
minuman. Mengeringkan makanan atau pakaian dan 
memanaskan bantal pemanas, sandal, busa, pakaian 
lembap serta bahan serupa dapat menyebabkan risiko 
cedera, nyala api, atau kebakaran. 

• Bila terjadi asap, matikan oven atau cabut steker oven dari 
stopkontak dan biarkan pintu oven tetap tertutup untuk 
memadamkan nyala api. 

• Memanaskan minuman dengan oven microwave dapat 
menyebabkan pendidihan dengan letusan tunda. 
Berhati-hatilah saat mengangkat wadahnya. 

• Isi botol susu dan wadah makanan bayi harus diaduk atau 
dikocok dan temperaturnya harus diperiksa sebelum 
dikonsumsi untuk menghindari luka bakar. 

• Telur dalam cangkangnya dan telur rebus utuh matang 
tidak boleh dipanaskan dalam oven microwave karena 
dapat meletus, walaupun pemanasan oleh oven 
microwave telah berakhir. 

• Oven harus dibersihkan secara berkala dan endapan 
makanan apapun harus dibuang. 

• Oven yang tidak terjaga bersih dapat menyebabkan 
penurunan kualitas permukaan yang dapat berpengaruh 
buruk pada usia oven dan dapat menyebabkan situasi 
berbahaya. 

• Temperatur permukaan yang bisa tersentuh manusia 
dapat menjadi tinggi saat oven bekerja. 

• Oven ini dirancang untuk dipasang bebas, tidak dalam 
kabinet. Oven tidak boleh dipasang di balik pintu dekoratif 
atau dalam kabinet tertutup. Patuhilah persyaratan 
instalasi dalam buku petunjuk ini. 

• Jangan menggunakan zat pembersih yang kasar atau 
pengikis logam yang tajam untuk membersihkan kaca 
pintu oven karena dapat menggores permukaan, yang 
dapat menyebabkan kaca pecah. 

• Bila kabel listrik rusak, kabel hanya boleh diganti oleh 
Electrolux, agen servisnya, atau orang yang berkualifikasi 
serupa untuk menghindari bahaya. 

 

PERHATIAN! 
Untuk menghindari risiko karena reset yang tidak diharapkan 
dari matinya oven karena perlindungan termal, saluran listrik ke 
oven ini tidak boleh menggunakan perangkat saklar eksternal, 
seperti timer, atau dihubungkan dengan jaringan yang secara 
berkala dinyalakan atau dimatikan oleh penyedia tenaga listrik. 

PERINGATAN!
Pastikan oven ini telah dimatikan sebelum lampunya diganti 
untuk menghindari kemungkinan sengatan listrik. 

CATATAN: 
Bila ada sisa minyak dari pabrik pada rumah oven atau elemen 
pemanas, asap atau bau dapat muncul saat pertama kali oven 
digunakan. Hal ini adalah normal dan akan hilang setelah 
beberapa kali pemakaian. 
Dianjurkan untuk melanjutkan sebagai berikut: 
• Nyalakan mode gril dan biarkan oven bekerja beberapa kali 

tanpa ada makanan yang dimasak. 
• Pastikan ventilasi memadai.  
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PETUNJUK KESELAMATAN

Instalasi 

 PERINGATAN! 
Hanya orang yang berkualifikasi yang boleh memasang alat ini. 

• Singkirkan semua kemasan. 

• Jangan memasang atau menggunakan alat yang rusak.

• Patuhilah petunjuk instalasi yang disertakan bersama 
oven. 

• Selalulah berhati-hati saat memindahkan oven karena 
bobotnya berat. Selalu kenakan sarung tangan 
pengaman. 

• Pertahankan jarak minimum dari peralatan dan unit 
lainnya. 

Sambungan kelistrikan 

 PERINGATAN! 
Risiko kebakaran dan sengatan listrik. 

• Oven ini dilengkapi dengan kabel listrik dan steker 
berkapasitas 10A yang sesuai untuk dipasang ke 
stopkontak standar 10A. Bila diperlukan suatu stopkontak 
baru, pemasangan tersebut harus dilakukan oleh teknisi 
listrik berkualifikasi. 

• Oven ini harus diardekan (ditanahkan). 

• Pastikan informasi kelistrikan pada label oven sesuai 
dengan catu daya listrik. Bila tidak, hubungi teknisi listrik. 

• Hubungkan steker ke stopkontak hanya setelah instalasi 
selesai. Pastikan steker mudah diakses setelah instalasi. 

• Pastikan tidak ada kerusakan pada steker dan kabel listrik. 
Untuk mengganti kabel listrik yang rusak, hubungi Bagian 
Servis atau teknisi listrik. 

• Jangan menarik kabel listrik untuk mencabut steker oven 
dari stopkontak. Tariklah pada stekernya. 

 

Penggunaan 

PERINGATAN!
Risiko cedera, luka bakar, dan sengatan listrik atau ledakan. 

• Gunakan oven ini hanya di lingkungan rumah tangga.

• Jangan mengubah spesifikasi oven ini.

• Pastikan lubang-lubang ventilasi tidak terhalang.

• Jangan tinggalkan oven bekerja tanpa dijaga.

• Jangan memberikan tekanan pada pintu oven.

• Jangan menggunakan oven sebagai permukaan kerja dan 
jangan menggunakan ruang oven untuk penyimpanan 
barang. 

• Jangan mengoperasikan oven tanpa makanan.

• Wadah logam untuk makanan dan minuman tidak boleh 
digunakan untuk memasak dengan microwave. 

Perawatan dan pembersihan 

PERINGATAN!
Risiko cedera, kebakaran, atau kerusakan pada oven. 

• Sebelum melakukan perawatan, matikan oven dan cabut 
stekernya dari stopkontak. 

• Bersihkan oven secara berkala untuk mencegah 
memburuknya material permukaan oven. 

• Hindarkan tumpahan makanan atau residu zat pembersih 
terkumpul di permukaan bahan penyekat pintu. 

• Lemak atau makanan yang tersisa pada oven dapat 
menyebabkan asap /nyala api, terutama pada elemen gril.

• Bersihkanlah oven dengan lap lembut yang lembap. 
Gunakan hanya detergen netral. Jangan menggunakan 
produk abrasif, sabut pembersih abrasif, zat pelarut atau 
benda logam. 

• Jangan menggunakan pembersih uap untuk 
membersihkan oven. 

Pembuangan barang bekas 

PERINGATAN!
Risiko cedera atau tercekik. 

• Cabut steker oven dari stopkontak. 

• Potong kabel listrik alat dan buang. 
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DESKRIPSI PRODUK 
 

 
 

 Lampu  Tutup mika coklat

 Sistem kunci pengaman   Gril 

 Layar   Poros tadah putar

 Panel kontrol  Kenop 

 Pembuka pintu   

AKSESORI 

Set tadah putar 

Baki masakan dari kaca dan pemandu beroda. 

 

  
Selalu gunakan tadah putar untuk menyiapkan makanan 
dalam oven. 

Rak Gril 

Untuk memasak makanan dengan gril dan kombinasi. 

 

 PERINGATAN! 
Rak gril kawat tidak cocok untuk digunakan pada mode 
microwave saja. Rak ini dapat digunakan hanya pada mode 
memasak gril, konveksi, dan kombinasi (yang mencakup 
penggunaan sesaat microwave, yang masih aman). 
Penggunaan rak gril kawat ini pada mode microwave saja dapat 
menyebabkan kerusakan oven. 

PANEL KONTROL 

 

Panel kontrol 

 Simbol Fungsi Penjelasan 

Tampilan layar Menampilkan setelan 
dan waktu saat ini. 

 

Tombol-tombol 
fungsi 

Untuk memilih fungsi 
microwave / gril/ 
kombinasi 
/ pencairan kebekuan 
otomatis dan 
memasak otomatis. 

 

Tombol Start / +30 
detik 

Untuk memulai kerja 
oven atau menambah 
waktu memasak 
selama 30 detik pada 
daya penuh. 

 
Tombol penambah 
/pengurang 

Untuk mengatur 
waktu, bobot 

 

Cancel /Batal Untuk menonaktifkan 
oven atau menghapus 
setelan memasak. 

1 3 4

8 7 65

2

9
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PEMAKAIAN SEHARI-HARI 

Perangkat memasak dan bahan yang sesuai 

Perangkat Memasak /Bahan 

Microwave   
Memasak dengan 

Gril /Konveksi Pencairan kebekuan 
(Defrosting) 

Pemanasan Memasak 

Kaca dan porselen tahan panas oven 
(tanpa komponen-komponen logam, 
seperti Pyrex, kaca tahan panas) 

■ ■ ■ ■ 

Kaca dan porselen tidak tahan panas 
oven 1) ■ -- -- -- 

Kaca dan keramik kaca yang terbuat 
dari bahan tahan panas oven /tahan 
beku (misalnya Arcoflam), rak gril 

■ ■ ■ ■ 

Keramik 2), tembikar 2) ■ ■ ■ -- 

Plastik tahan panas hingga 200°C 3) ■ ■ ■ -- 

Karton, kertas ■ -- -- -- 

Plastik pembungkus makanan 
(clingfilm) ■ -- -- -- 

Lapisan film untuk memanggang 
makanan dengan tutup yang aman 
bagi oven microwave 3) 

■ ■ ■ -- 

Wadah untuk memanggang yang 
terbuat dari logam, seperti enamel, 
besi cor 

-- -- -- ■ 

Baki panggangan pipih,  lacquer 
hitam, atau berlapis silikon 3) -- -- -- ■ 

Baki panggangan -- -- -- ■ 

Perangkat memasak untuk 
mematangkan makanan, seperti crisp 
pan atau crunch plate 

-- ■ ■ -- 

Makanan instan dalam kemasan 3) ■ ■ ■ ■ 

1) Tanpa lapisan /hiasan perak, emas, platinum, atau logam. 
2) Tanpa komponen kuarsa atau logam, atau lapisan mengilap yang mengandung logam. 
3) Anda harus mengikuti petunjuk pabrik mengenai temperatur maksimum. 

■ sesuai 
--  tidak sesuai 
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PEMAKAIAN SEHARI-HARI (LANJUTAN)

Tabel penggunaan daya listrik 

Tekan 

 

Simbol pada 
layar 

Setelan 
daya 

Perkiraan 
persentase 

daya 

1 kali P100 800 Watt 100% 

2 kali P80 700 Watt 80% 

3 kali P60 500 Watt 60% 

4 kali P40 300 Watt 40% 

5 kali P20 100 Watt 20% 

Fungsi-fungsi lain 

Tekan 

 

Tampilan layar Mode fungsi 

Grilling 

1 kali G. Gril Penuh 

Memasak Kombinasi 

2 kali G1 Microwave 30% 
Gril 70% 

3 kali G2 Microwave 55% 
Gril 45% 

 

Mulai Cepat 

• Tekan untuk mengaktifkan oven selama 30 detik 

dengan daya penuh. Waktu memasak bertambah 
sebanyak 30 detik setiap kali tombol ditekan. 
Waktu memasak maksimum adalah 60 menit. 

Pencairan kebekuan 

1. Tekan  berulang-ulang untuk mencapai menu 
pencairan kebekuan. 

2. Putar kenop “-” dan “+” untuk memilih bobot pencairan. 
3. Tekan untuk menegaskan dan mengaktifkan oven. 

LED akan menyala dengan urutan d.1, d.2, dan d.3. 

d.1 Untuk mencairkan kebekuan daging, dengan bobot 
antara 0,1 hingga 2,0 kg. 

d.2 Untuk mencairkan kebekuan unggas, dengan bobot 
antara 0,2 hingga 3,0 kg. 

d.3 Untuk mencairkan kebekuan seafood, dengan bobot 
antara 0,1 hingga 0,9 kg. 

Memasak dengan Gril atau Kombinasi 

1. Tekan  berulang-ulang untuk memilih fungsi memasak 
dengan Gril atau Combi (Kombinasi). 

2. Putar kenop “+” dan “-” untuk menentukan waktu 
memasak. 

3. Tekan   untuk menegaskan dan mengaktifkan oven. 

Suatu nada suara berbunyi ketika separuh waktu memasak 
tercapai. Makanan dapat dibalikkan. 
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PROGRAM-PROGRAM OTOMATIS 

 PERINGATAN! 
Lihat bab mengenai keselamatan. 

Auto Cooking (Memasak Otomatis) 

Fungsi Auto Cooking dapat digunakan untuk memasak 
makanan dengan mudah. 

1. Tekan  berulang-ulang untuk mencapai menu yang 
diinginkan. 

2. Putar kenop “-” dan “+” untuk memilih bobot pencairan. 
3. Untuk memilih menu lain tekan . 
4. Tekan   untuk menegaskan dan mengaktifkan oven. 

 
 

Tampilan 
Layar 

Jenis Berat Prosedur 

A.1 Popcorn Bobot masakan 0,1 kg 

Contoh: Mengukus 0,3 kg ikan 

1. Sambungkan oven ke aliran listrik 
dan nyalakan. 

2. Tekan tombol Auto Cook untuk 
memilih menu otomatis. 

3. Putar kenop "-" dan "+" untuk 
memilih bobot. 

4. Tekan tombol START untuk memulai 
kerja oven, dan LED akan 
menampilkan waktu tersisa. 

A.2 
Reheat 

(Memanaskan 
Kembali) 

Ada 5 pilihan. 
(0,2 kg; 0,4 kg; 0,6 kg;  0,8 kg;  1,0kg) 

A.3 Minuman 
Tersedia 3 pilihan. (1,2,3 cangkir, 
masing-masing cangkir sekitar 250 ml) 

A.4 Pizza 
Tersedia 2 pilihan. (1,2 potong, tiap potong 
sekitar 150 g) 

A.5 Kentang Ada 2 pilihan. (0,45 kg; 0,65 kg) 

A.6 Sayuran 
Ada 5 pilihan. 
(0,1 kg; 0,2 kg; 0,3 kg; 0,4 kg; 0,5 kg) 

A.7 Daging 
Ada 5 pilihan. 
(0,1 kg; 0,2kg; 0,3 kg; 0,4kg; 0,5 kg) 

A.8 Ikan 
Ada 5 pilihan. 
(0,1 kg; 0,2 kg; 0,3 kg; 0,4kg; 0,5 kg) 
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PEMAKAIAN AKSESORI 

 PERINGATAN! 
Lihat bab mengenai keselamatan. 

 PERHATIAN! 
Jangan memasak makanan tanpa tadah putar terpasang. 
Gunakan hanya set tadah putar yang disertakan dengan oven. 
 

  
Jangan sekali-kali memasak makanan langsung pada baki 
memasak dari kaca. 

Memasang set tadah putar 

 
1. Letakkan pemandu beroda di sekeliling poros tadah 

putar. 

2. Sebelum pemakaian pertama, lepaskan pita perekat 
dari tengah poros tadah putar. 

3. Letakkan baki memasak dari kaca pada pemandu 
beroda. 

FUNGSI-FUNGSI TAMBAHAN 

START OTOMATIS (FUNGSI TUNDA) 
Bila Anda tidak menginginkan makanan segera dimasak, menu 
masakan dan waktu memasaknya bisa diprogram pada oven 
dan oven akan mulai memasak pada waktu yang ditentukan 
tersebut. Penyetelan ini terdiri dari 2 langkah: 
Mengatur waktu jam; 
Mengatur menu dan waktu memasak. 

Contoh: Sekarang jam 12:30. Diinginkan oven mulai bekerja 
dengan daya microwave 100P selama 9 menit 30 detik 
pada pukul 14:20. 

 Langkah Tampilan Layar

1 Atur waktu jam.  

1.1 
Tahan tombol Defrost. Angka jam 
mulai berkedip. 

 

1.2 
Atur jam dengan memutar kenop  
“-’’ dan “+”. 

12:00 

 

 

1.3 
Tekan lagi tombol Defrost untuk merekam 
angka jam. 

1.4 
Pilih 30 menit dengan memutar kenop “-’’ 
dan “+”. 

12:30 

1.5 
Tekan tombol Defrost  sekali lagi atau tunggu 
5 detik, maka angka akan berhenti berkedip.

2 Atur program dan waktu memasak. 

2.1 
Pilih daya oven dengan menekan tombol 
Microwave. 

0:00

2.2 
Putar kenop “-” dan “+” untuk menetapkan 
waktu memasak. 

9:30 

2.3 
Tekan dan tahan tombol Defrost  selama 3 
detik untuk kembali ke tampilan jam. 

12:30 

3 
Atur waktu oven mulai bekerja. Ulangi 
langkah 1.2,1.3, 1.4. 

14:20 

4 
Setelah tombol "Start" ditekan untuk 
menegaskan fungsi tunda, oven microwave 
akan aktif secara otomatis pada pukul 14:20.

5 
Tekan tombol "Start" untuk melihat waktu 
mulai bekerja oven yang dimasukkan. 

MEMASAK MULTI TAHAP 
Untuk hasil terbaik, beberapa resep menghendaki mode dan 
waktu memasak yang berbeda. Menu sesuai keinginan dapat 
diprogram sebagai berikut: 

Contoh: Anda ingin memasak makanan dengan daya 
microwave 100P selama 3 menit, kemudian dengan daya 
20P selama 9 menit. Ini merupakan penyetelan 2 tahap. 

Langkah 
Tampilan 
Layar 

1 Microwave 100P selama 3 menit 

1.1 
Sentuh tombol Microwave berulang-ulang 
untuk memilih tingkat daya microwave. 

100P 

1.2 
Putar kenop “-” dan “+” untuk menetapkan 
waktu memasak. 

3:00 

2 20P selama 9 menit 

2.1 
Tekan tombol Microwave berulang-ulang 
untuk memilih tingkat daya microwave. 

20P 

2.2 
Putar kenop “-” dan “+” untuk menetapkan 
waktu memasak. 

9:00 

3 
Mulailah memasak dengan menekan 
tombol Start. 

Kunci Pengaman Anak 

Kunci Pengaman Anak mencegah operasi oven secara tidak 
disengaja. 

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Kunci Pengaman 

Anak, tekan dan tahan  selama 3 detik hingga terdengar 
nada peringatan. Saat Kunci Pengaman Anak aktif, layar 
menampilkan . 
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PETUNJUK DAN SARAN BERMANFAAT 

Tabel posisi daya listrik 

Masalah Penyelesaian 

Tidak ada rincian mengenai jumlah makanan yang 
disiapkan. 

Lihat makanan yang serupa. Tambah atau kurangi lama waktu 
memasak sesuai aturan berikut: 
Jumlah makanan dua kali lipat = waktu memasak hampir dua kali lipat 
Jumlah makanan separuh = waktu memasak separuh 

Makanan terlalu kering. 
Pilih waktu memasak yang lebih pendek atau pilih daya microwave 
lebih rendah. 

Makanan masih beku, tidak panas, atau belum matang 
setelah waktu memasak berakhir. 

Pilihlah waktu memasak yang lebih panjang atau gunakan daya yang 
lebih besar. Harap dicatat bahwa makanan yang lebih besar 
memerlukan waktu lebih lama. 

Setelah waktu memasak berakhir,  makanan terlalu panas 
pada pinggirnya namun belum matang di tengah. 

Untuk saat berikutnya, gunakan daya lebih rendah dan waktu lebih 
lama. Aduklah makanan setelah setengah waktu memasak, misalnya 
sup. 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk nasi, gunakan 
wadah yang datar dan lebar. 

Mencairkan kebekuan makanan 

Selalu cairkan makanan yang akan dimasak dengan sisi 
lemak menghadap ke bawah. Jangan mencairkan 
kebekuan daging dengan kondisi ditutup karena hal ini 
justru menyebabkan daging tersebut dimasak, bukan 
dicairkan kebekuannya. Selalu cairkan kebekuan unggas 
utuh dengan bagian dada menghadap ke bawah. 

Memasak 

Selalu diamkan daging dan unggas yang baru dikeluarkan 
dari kulkas sekurang-kurangnya 30 menit sebelum mulai 
dimasak. Biarkan daging, unggas, ikan, dan sayuran tetap 
ditutup setelah proses memasak. 

Sapukan sedikit minyak atau mentega cair di atas ikan. 
Tambahkan 30 - 45 ml air dingin untuk setiap 250 g 
sayuran. Potong sayuran segar menjadi potongan 
berukuran sama sebelum dimasak. Masaklah semua 
sayuran dengan tutup pada wadahnya. 

Grilling 

Masaklah makanan pipih pada posisi tengah rak gril. 
Balikkan makanan setelah separuh proses memasak dan 
lanjutkan memasak dengan gril. 
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PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN 
 

 PERINGATAN! 
Lihat bab mengenai keselamatan. 

Catatan mengenai pembersihan:

• Untuk membersihkan baja tahan karat tahan bekas 
sidik jari pada panel depan, cukup lap dengan lap 
lembut menggunakan air hangat dan detergen 
lembut. JANGAN menggunakan zat pembersih baja 
tahan karat, zat abrasif, atau larutan tajam. 

• Bersihkan bagian dalam oven setiap kali oven selesai 
digunakan. Maka noda akan lebih mudah disingkirkan 
dan tidak melekat pada dinding oven. 

• Bersihkan noda membandel dengan pembersih 
khusus. 

• Bersihkan semua aksesori secara berkala dan 
diamkan hingga kering. Gunakan lap lembut dengan 
air hangat dan zat pembersih. 

• Untuk melunakkan sisa makanan yang membandel, 
didihkan segelas air pada daya oven penuh selama 2 
hingga 3 menit. 

• Untuk menghilangkan bau, campurkan satu gelas air 
dengan 2 sendok teh jus lemon dan didihkan pada 
daya penuh oven selama 5 menit. 

 

PENELUSURAN MASALAH 

 PERINGATAN! 
Lihat bab mengenai keselamatan. 

Masalah Kemungkinan penyebab Penyelesaian 

Oven tidak bekerja. Oven dalam keadaan tidak aktif. Aktifkan oven. 

 Steker oven tidak terpasang. Pasang steker oven pada stopkontak. 

 Sekring pada kotak sekring putus. 
Periksa sekring. Bila putusnya sekring berulang, 
hubungi teknisi listrik resmi. 

 Pintu belum ditutup dengan sempurna. Pastikan tidak ada benda yang menghalangi pintu. 

Lampu tidak bekerja. Lampu putus. 
Lampu harus diganti. Hubungilah Pusat Servis 
Resmi setempat. 

Layar menampilkan . Kunci Pengaman Anak aktif. 
Nonaktifkan Kunci Pengaman Anak 
Tekan dan tahan tombol Cancel  selama 3 detik. 

Muncul bunga api dalam ruang 
oven. 

Ada wadah logam atau wadah dengan 
hiasan logam. 

Keluarkan wadah tersebut dari oven. 

 
Ada tusukan logam atau lembar 
aluminium yang menyentuh dinding 
dalam oven. 

Pastikan tusukan dan lembar aluminium tidak 
menyentuh dinding dalam. 

Terdengar bunyi gesekan atau 
gemerisik dari tadah putar atau 
tadah putar tidak berputar 
dengan lancar. 

Ada benda atau kotoran di bawah baki 
memasak dari kaca. 

Bersihkan daerah di bawah baki memasak dari kaca, 
termasuk roda pemandu. Pastikan pemandu beroda 
dan kaca tadah putar telah terpasang dengan benar.

Oven berhenti bekerja tanpa 
sebab yang jelas. 

Ada gangguan. 
Pastikan ventilasi oven tidak terhalang. 
Bila keadaan ini berulang, hubungi pusat layanan 
konsumen. 

Oven menjalankan siklus 
memasak tapi makanan tidak bisa 
panas. 

Termostat internal pelindung bekerja. 
Oven ini dilengkapi dengan termostat 
untuk melindungi komponen-
komponennya dari panas lebih. 

Setelah temperatur termostat turun oven akan 
bekerja normal kembali. 
Tunggulah selama  menit sebelum menyalakan oven 
kembali. 

Uap muncul pada pintu oven atau 
keluar dari ventilasi. 

Memasak makanan dengan kandungan 
air tinggi akan selalu menghasilkan uap. 

Ini merupakan bagian normal proses memasak. 

Asap selama proses memasak. 
Lemak menumpuk pada elemen gril 
ruang oven. 

Pastikan bagian dalam oven dibersihkan secara 
berkala. 

 

Bila Anda tidak dapat menemukan solusi masalah tersebut 
sendiri, hubungi dealer anda atau Pusat Servis Resmi. 

Data yang diperlukan untuk pusat servis terdapat pada label 
alat. 
Dianjurkan untuk menuliskan data di sini: 

Model (M) 
 ..................................................................................................  
Nomor produk (PNC) 
 ..................................................................................................  
Nomor seri (S.N.) 
 .................................................................................................. 
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INSTALASI EMG20D38GB

 PERHATIAN! 
Jangan menghalangi ventilasi udara. Bila anda melakukan hal 
tersebut, oven bisa menjadi terlalu panas. 

 PERHATIAN! 
Jangan menyambungkan steker oven ke adaptor steker atau 
kabel tambahan. 
Hal ini dapat menyebabkan beban lebih dan risiko kebakaran. 

• Tempatkan oven jauh dari uap, udara panas, dan 
cipratan air. 

• Bila oven disimpan /diangkut pada temperatur di 
bawah nol, jangan langsung menyalakannya setelah 
dipasang. Tunggulah sekurang-kurangnya dua jam 
pada temperatur kamar sebelum oven dinyalakan. 

Instalasi 

• Lepaskan semua bahan kemasan dan material promosi 
oven. 

• Periksalah apakah terdapat kerusakan pada oven 
seperti lekukan pada badan oven atau kerusakan pada 
pintu oven. Jangan memasang oven bila diketahui 
rusak. Hubungilah pusat servis. 

• Lepaskan lapisan film pelindung yang terdapat pada 
permukaan badan oven. Jangan melepaskan tutup 
mika berwarna coklat muda yang terpasang pada sisi 
kanan ruang oven untuk melindungi magnetron. 

• Jangan meletakkan bahan kemasan sembarangan 
sehingga bisa digunakan anak-anak untuk bermain. Hal 
ini bisa berbahaya. 

• Pilihlah tempat yang rata dan datar dengan ruang 
bebas yang cukup untuk ventilasi udara masuk dan 
keluar dan cukup kuat untuk menanggung bobot oven. 
Diperlukan jarak minimum 7,5 cm antara oven dan 
dinding di sekitarnya. Sisakan jarak minimum 30 cm di 
atas oven.  

 

Hambatan pada lubang masuk /keluar udara dapat merusak 
oven. Bila ventilasi udara terhalang saat oven bekerja, oven bisa 
menjadi sangat panas dan hal tersebut dapat menyebabkan 
kerusakan. Udara panas keluar melalui ventilasi udara, jadi 
pastikan ventilasi udara tidak terhalang atau terdapat tirai antara 
oven dan dinding belakang. 

CATATAN: Dianjurkan untuk menyediakan jarak lebih dari 
7,5 cm pada setidaknya salah satu sisi oven untuk 
meningkatkan kinerja dan operasi oven. 

• Oven harus diletakkan di posisi yang stabil untuk 
menghindari kemungkinan terjadinya getaran atau suara 
bising. 

• Jangan melepaskan kaki-kaki dari bagian bawah oven. 

• Oven ini hanya boleh dipasang berdiri bebas; tidak ditanam 
atau dalam kabinet. 

• Jauhkan oven dari panas dan air. Paparan oven ke panas 
atau air dapat mengurangi efisiensi oven dan menyebabkan 
kerusakan. 

• Letakkan oven sejauh mungkin dari radio dan TV sebisa 
mungkin. Operasi oven microwave dapat menyebabkan 
interferensi pada penerimaan radio atau TV anda. 

• Bila terjadi interferensi, hal tersebut dapat dikurangi atau 
dihilangkan dengan mengambil tindakan-tindakan berikut: 

- Bersihkan pintu dan permukaan karet pintu oven. 

- Ubah arah antena penerima radio atau televisi. 

- Pindahkan posisi oven microwave menjauh dari 
pesawat radio atau televisi tersebut. 

- Pasang steker oven microwave pada stopkontak lain 
sehingga oven microwave dan pesawat radio atau 
televisi tersebut berada pada cabang sirkuit yang 
berbeda. 

• Pastikan voltase dan frekuensi tempat oven microwave 
dipasang sesuai dengan tulisan pada label oven. Bila oven 
terhubung pada stopkontak melalui kabel tambahan, 
pastikan kabel tambahan tersebut juga diardekan. 

PERINGATAN!
Bila oven dipasang dekat atau di atas sumber panas, oven bisa 
rusak. 

PERINGATAN!
Oven microwave ini tidak boleh digunakan pada catu daya listrik 
yang tidak diardekan. Hubungilah teknisi listrik bila anda tidak 
yakin tentang sambungan kelistrikan oven atau ketersediaan 
perlindungan arde (pentanahan) listrik. 

PERINGATAN!
Bila kabel listrik rusak, kabel hanya boleh diganti oleh Electrolux, 
agen servisnya, atau orang yang berkualifikasi serupa untuk 
menghindari bahaya. 
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INSTALASI KELISTRIKAN 
 

 PERINGATAN! 
Instalasi kelistrikan hanya boleh dilaksanakan oleh orang yang 
berkualifikasi. 
 
 

  
Electrolux tidak bertanggung jawab bila anda tidak mengikuti 
petunjuk keselamatan dalam bab "Petunjuk keselamatan". 
 
Oven ini dilengkapi dengan kabel listrik dan steker. 

 

 PERINGATAN! 
Oven ini dilengkapi dengan satu steker dan hanya boleh 
disambungkan ke stopkontak yang diardekan (ditanahkan) dengan 
baik. Sesuai peraturan yang berlaku, stopkontak hanya boleh 
dipasang dan kabel oven hanya boleh diganti oleh teknisi listrik 
berkualifikasi. Bila setelah pemasangan oven, steker berada pada 
posisi yang tidak dapat dijangkau tangan, harus dipasang suatu 
saklar yang dapat memutus semua kutub kontak listrik pada sisi 
instalasi dengan celah kontak minimum 3mm. 
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Pusat layanan konsumen 

 

Thailand 
Telepon Layanan Konsumen: (+66 2) 725 9000 
Electrolux Thailand Co., Ltd. 
Electrolux Building 14th Floor  
1910 New Phetchaburi Road, 
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 
Telepon Kantor: (+66 2) 7259100 
Faks Kantor: (+66 2) 7259299 
Email: customercarethai@electrolux.com 

Malaysia
Telepon Layanan Konsumen: 1300-88-11-22 
Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd. 
Alamat Kantor: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2, PJ33, 
No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor. 
Telepon Kantor: (+60 3) 7843 5999 
Faks Kantor: (+60 3) 7955 5511 
Alamat Pusat Layanan Konsumen: Lot C6, No. 28, Jalan 15/22, 
Taman Perindustrian Tiong Nam, 40200 Shah Alam, Selangor  
Faks Pusat Layanan Konsumen: (+60 3) 5524 2521  
Email: malaysia.customercare@electrolux.com 

Indonesia 
Layanan langsung konsumen: 08041119999  
PT. Electrolux Indonesia 
Electrolux Building 
Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, 
Gambir Jakarta Pusat 10160 
Email: customercare@electrolux.co.id  
SMS & WA: 0812.8088.8863 

Philippines
Telepon Layanan Konsumen Bebas Biaya: 1-800-10-845-CARE(2273) 
Saluran Khusus Layanan Konsumen: (+63 2) 845-CARE(2273) 
Electrolux Philippines Inc. 
Unit B 12F Cyber Sigma Bldg,Lawton Avenue, McKinley West, Taguig,
Philippines 1634 
Trunkline: +63 2 737- 4757 
Website: www.electrolux.com.ph 
Email: wecare@electrolux.com 

Vietnam 
Telepon Layanan Konsumen Bebas Biaya: 1800-58-88-99 
Telepon: (+84 28) 3910 5465 
Electrolux Vietnam Ltd. 
Floor 9th, A&B Tower 
76 Le Lai Street - Ben Thanh Ward - District 1 
Ho Chi Minh City , Vietnam 
Telepon Kantor: (+84 28) 3910 5465 
Faks Kantor: (+84 28) 3910 5470 
Email: vncare@electrolux.com 

Singapore
Telepon Layanan Konsumen: (+65) 6727 3699 
Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 
1 Fusionopolis Place, 
#07-10 Galaxis, West Lobby 
Singapore 138522. 
Faks Kantor: (+65) 6727 3611 
Email: customer-care.sin@electrolux.com 

Hongkong 
Saluran Khusus Konsumen: (+852) 3193 9888 
DCH Electrical Appliances Services Centre  
5/F, DCH Building, 20 Kai Cheung Road, 
Kowloon Bay, Hong Kong 

 

RoHS 
Compliant 

Memenuhi ketentuan batasan kandungan bahan kimia berbahaya & terbatas tertentu yang 
diizinkan. 
(RoHS compliant) 
(Sesuai  Edaran No. 30/2011/TT-BCT, Vietnam, tertanggal 10 Agustus 2011) 
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