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Tindakan

Pencegahan
Tindakan untuk

Anda tidak

terdapat
ini

dapat mengoperasikan

oven

secara

otomatis akan mematikan proses memasak saat dibuka. Hal ini
microwave yang

dapat menyebabkan keluarnya energi
Penting untuk tidak

Jangan

dengan pintu terbuka karena
pintu. Kunci pengaman

kunci pengaman yang ada di mekanisme

bermain

dengan

meletakkan benda apapun di antara

membiarkan makanan atau

berbahaya.

kunci pengaman.

pembersih

pintu

dan muka

berakumulasi di karet

oven

atau

pintu.

Jangan gunakan oven bila rusak. Pintu oven harus ditutup dengan
dan tidak terdapat kerusakan pintu, (2) Engsel dan Grendel
(Rusak/Longgar), (3) Karet pintu dan karet permukaan.

menghindari keluarnya energi

Saat memanaskan
oven

cairan, contohnya sup, saos dan minuman di dalam
anda, memanaskan cairan melebihi titik didihnya dapat terjadi tanpa

adanya

tanda

mendidih
dilakukan

"gelembung".

secara

Ini bisa

mendadak. Untuk

langkah

mengakibatkan cairan
mencegah kemungkinan

Jangan

dengan

kecuali oleh

tenaga

servis

leher

menyempit.

memanaskan terlalu lama.

3. Aduk larutan sebelum dimasukkan ke dalam

tengah-tengah

oven

dan aduk sekali

dan kocok

lagi

oven

sebentar. Aduk

perlahan, lalu periksa temperaturnya sebelum
dikonsumsi untuk menghindari terbakar (terutama untuk botol susu &
toples makanan bayi).

lagi

secara

Hati-hati dalam memegang wadah.

Perhatian

Perhatian

Pastikan waktu memasak diatur

dengan

benar karena

bila memasak terlalu lama makanan bisa terbakar dan

terjadi

kerusakan

pada

oven.

Selalu biarkan makanan berada di dalam microwave
setelah dimasak sebentar dan

periksa temperaturnya
susu & toples
bayi.

sebelum dikonsumsi. Terutama botol
makanan
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di

waktu memasak.

4. Setelah memanaskan biarkan cairan ada di dalam

Jangan melakukan penyesuaian/perbaikan
berpengalaman

panas tersebut
ini harus

berikut:

1. Hindari penggunaan wadah berbentuk kotak
2.

benar

microwave yang berlebihan.

Daftar Isi
Cara Microwave
Microwave adalah bentuk

Tindakan

Bekerja
energi

yang serupa

dengan gelombang

radio

dan

TV, dan juga sinar matahari biasa. Normalnya gelombang mikro
menyebar dengan rata di atmosfir dan menghilang tanpa efek. Microwave
oven mempunyai medan magnet yang dirancang khusus untuk dapat
memanfaatkan

magnet

untuk
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Pencegahan

Daftar Isi

energi di dalam microwave. Listrik disuplai
menghasilkan energi microwave.

ke

tabung

Microwave tidak memanaskan alat-alat memasak

namun

bejana

Mengeluarkan
Kunci

memasak

akan panas karena panas dari makanan.

&

6

Pengaman

dari Anak-anak

Dua

8

Makro Power

Memasak

9

Memasak

Tahap

10
11

Cepat

Memanggang

12

Combi

13

Cooking

Pencairan
Menu

14~15

Cepat

16~17

Cepat

Memasak Otomatis

18~19

Pencairan Otomatis

20~21

Otomatis

22 ~24

Memasak Menambah atau

Your microwave

oven

aman

Tindakan

appliances.
automatically stops producing microwaves. Microwave
energy is converted completely to heat when it enters
food, leaving no "left over" energy to harm you when
oven

25

Mengurangi

26

Pencegahan

Peralatan Memasak

is one of the safest of all home

When the door is opened, the

7

Micro Power

Memanggang

Peralatan yang sangat

4~5

Memasang

Jam

Mengatur

Tingkat

Energi microwave ini memasuki tempat memasak melalui celah yang
terdapat di dalam oven. Sebuah alas yang dapat berputar/tatakan berada
di dasar oven. Energi microwave tidak dapat menembus dinding metal
oven, tetapi dapat menembus benda-benda tertentu seperti kaca, porselen,
dan kertas, dan juga wadah memasak yang khusus dirancang untuk
keamanan memasak dengan microwave.
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Yang

Aman untuk Microwave

Karakteristik Makanan & Memasak

Pertanyaan
Spesifikasi

dan Jawaban

Teknik

dengan

Microwave

27
28~29
30
31

you eat your food.
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Mengeluarkan
Memasang
Keluarkan

oven

&

Anda dan letakkan

Dengan mengikuti langkah-langkah dasar halaman ini, Anda dapat dengan cepat memastikan oven
bekerja dengan benar. Perhatikan baik-baik bagian pemasangan oven. Saat mengeluarkan oven,
pastikan semua aksesoris dan pembungkus telah dilepaskan. Periksa dan pastikan oven tidak rusak saat
pengiriman.

anda

pada permukaan

Letakkan

yang rata.

oven

ketinggian
cm

di

tempat yang Anda inginkan dengan

lebih dari 85

di atas dan 10

cm

di

cm.

Sediakan ruang setidaknya 30
untuk ventilasi yang

belakang

cukup. Bagian muka oven harus setidaknya 8 cm dari permukaan
untuk menghindari terjadinya pergeseran.
Lubang udara berada di atas dan samping oven. Menutup lubang
udara ini dapat merusak oven. Letakkan oven di tempat yang anda
inginkan dengan ketinggian lebih dari 85cm. Sediakan ruang
setidaknya 30 cm di atas dan 10 cm di belakang untuk ventilasi yang
cukup. Bagian muka oven harus setidaknya 8 cm dari permukaan
untuk menghindari terjadinya pergeseran. Lubang udara berada di
atas dan samping oven. Menutup lubang udara ini dapat merusak
oven.

RAK TINGGI

RAK RENDAH

TATAKAN
KACA
OVEN INI SEBAIKNYA JANGAN DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN
KATERING KOMERSIAL

PENADAH BERPUTAR
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Hubungkan Oven dengan soket listrik standar di rumah.
Pastikan hanya oven yang dihubungi ke soket tersebut.
Bila oven tidak bekerja dengan benar, cabut listriknya lalu
hubungkan kembali.

Pengaman Microwave dengan
(1/2 pin) air. Letakkan
tDI TATAKAN GELAS dan tutup pintunya. Bila ragu
untuk menggunakan wadah seperti apa, lihat halaman

KACA di

Tekan tombol

Isi Wadah

STOP/CLEAR dan

300 ml

29.

Buka Pintu Oven

Tekan tombol
START 1 kali
untuk
memilih

dengan

CINCIN PUTAR di dalam

pilihan

30

menarik DAUN PINTU. Letakkan
oven

dan letakkan TATAKAN

atasnya.

TAMPILAN akan

menghitung mundur dari 30
terdengar
setelah waktu mencapai 0. Buka pintu oven dan periksa
temperatur air. Bila Oven bekerja dengan baik maka air akan
hangat. Hati-hati saat mengeluarkan wadah karena panas.
detik. Suara BIP akan

DETIK

memasak 30
detik.
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Mengatur
Jam
Pastikan

oven

dijelaskan

telah

terpasang dengan

benar

seperti yang

telah

di awal buku ini.

Tekan STOP/CLEAR.

Saat

dihubungkan ke listrik pertama
dihidupkan kembali setelah
hubungan listrik terputus, tampilan akan
menunjukkan tanda "0"; Jam harus
diatur ulang.
Bila jam (atau tampilan) menunjukkan
oven

kali atau

simbol-simbol

Tekan CLOCK sekali.

(Bila ingin menggunakan pilihan berbeda, tekan CLOCK sekali.
Bila ingin mengganti pilihan lain setelah mengatur waktu, Anda
harus mencabut listriknya dan menghubungkannya kembali.)

aneh, cabut steker listrik,

lalu colokkan kembali dan atur kembali

jamnya.

Tekan 10 menit lima belas kali.

Saat

Tekan 1 menit

mengatur jam, tanda titik dua akan
berkedip. Setelah pengaturan, tanda titik
dua tersebut akan berhenti berkedip.

tiga

Bila tombol

(10

menit/1menit/10

akan bertambah
Anda bisa memilih

perhitungan jam

kali.

Tekan 10 detik lima kali.

12

detik)

cepat.

atau 24.

Pada contoh berikut

ini, ditampilkan
pada 14:35 saat
menggunakan 24 jam perhitungan
Pastikan semua pembungkus telah
dilepaskan dari oven.

pengaturan
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waktu

Tekan CLOCK untuk
Jam akan mulai

mengaktifkan jam.
berhitung.

ditekan dan

ditahan, waktu

Kunci

Pengaman

dari Anak-anak
Tekan STOP/CLEAR.

Oven anda

mempunyai fitur keamanan
yang mencegah beroperasinya oven
secara tak sengaja. Begitu kunci

Tanda "L" akan

tetap tampil untuk menunjukkan bahwa KUNCI

PENGAMAN dari anak-anak telah diaktifkan.

pengaman anak-anak diaktifkan, anda
tidak

dapat menggunakan segala
oven dan memasak juga tidak
dapat dilakukan.
Namun anak anda masih dapat
membuka pintu oven.
fasilitas

Tekan dan tahan STOP/CLEAR
"L" muncul di

tampilan

dan

(atau O, START) sampai
BIP terdengar.

tanda

suara

L

KUNCI PENGAMAN dari anak-anak telah diaktifkan.

Waktu akan

menghilang

dari

tampilan

bila

jam

Untuk membatalkan KUNCI PENGAMAN dari
tekan dan tahan STOP/CLEAR (atau
"L"

menghilang.

Suara BIP akan

telah diatur.

anak-anak,

O, START) sampai

terdengar

saat tombol

tanda

dilepas.
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Micro Power

Pada contoh

berikut, akan ditunjukkan bagaimana memasak makanan

dengan menggunakan

Pastikan

oven

dijelaskan

telah

80% daya selama 5 menit dan 30 detik.

terpasang dengan

benar

seperti yang

di awal buku ini.

Tekan STOP/CLEAR.

Oven Anda

mempunyai 5 pengaturan
daya
Daya maksimal akan
otomatis terpilih, tetapi dengan menekan
tobol POWER berulang kali, tingkat
daya yang berbeda dapat terpilih.

Tekan POWER dua kali untuk memilih

Microwave.

"680" akan muncul di

tampilan.

DAYA
Tekan 1 menit lima kali.
TINGGI

kali

100%

850W

TINGGI

kali

80%

680W

kali

60%

510W

kali

40%

340W

kali

20%

170W

Tekan 10 detik

SEDANG
SEDANG

Tekan START.

MENCAIRKAN
RENDAH
SEDANG
RENDAH
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tiga

kali.

daya

80%.

telah

Microwave Anda

dilengkapi dengan 5 tingkat kemampuan memasak yang memberikan fleksibilitas dan
menunjukkan jenis makanan dan tingkat kemampuan memasak yang
direkomendasikan untuk digunakan dengan microwave oven.

kontrol

maksimum. Tabel di bawah

TINGKAT DAYA

-

TINGGI

(850W)

-

-

-

-

TINGGI SEDANG

80%

(680W)

-

-

-

-

SEDANG

60%

(510 W)

-

-

-

MENCAIRKAN /
RENDAH

40%

(340W)

SEDANG

-

-

-

20%

RENDAH

(170W)

Makro Power

KEGUNAAN

KELUARAN

100%

Tingkat

-

-

-

Memasak air

Daging cincang kering
Memasak potongan ayam,
Memasak potongan

ikan, dan sayuran

daging

lunak

Memanaskan

Daging

dan ayam panggang

Memasak jamur dan
Memasak makanan

kerang
mengandung keju &

telur

Membakar kue dan roti
Memasak telur
Memasak puding
Mananak nasi dan memasak sup
Melumerkan
Melumerkan

mentega

Memasak potongan

dan coklat

daging agak lunak

Melembutkan

mentega

Melembutkan

es

dan

keju

krim

Membuat adonan

ragi
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DUA TAHAP

Pada contoh

berikut, akan ditunjukkan bagaimana memasak dalam 2 tahap. Tahap pertama, akan memasak
dengan daya HIGH; Tahap kedua akan memasak selama 35 menit dengan daya 40%

makanan Anda

(340W).

MEMASAK

Tekan STOP/CLEAR.

Selama memasak
oven

dengan

2

tahap, pintu
dapat

bisa dibuka dan makanan

diperiksa. Tutup pintu

oven

dan tekan

START, proses memasak akan berlanjut.
Pada akhir

terdengar

Atur

dan waktu memasak untuk

Tekan 1 menit satu kali.

tahap 1, suara BIP akan
tahap 2 dimulai.

dan

ingin menghapus program,

STOP/CLEAR dua kali.

tekan

daya

dan waktu memasak untuk

Tekan POWER 4 kali untuk memilih
Tekan 10 menit 3 kali.
Tekan 1 menit 5 kali.

Tekan START.
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tahap 1.
daya HIGH.

Tekan 10 menit satu kali.

Atur
Bila

daya

Tekan POWER sekali untuk memilih

tahap 2.
daya 40%.

Pada contoh berikut akan

daya tinggi

ditunjukkkan bagaimana mengatur

memasak

MEMASAK

cepat dengan

selama 2 menit.

CEPAT
Tekan STOP/CLEAR.

Dengan fitur memasak cepat (QUICK
START), Anda dapat mengatur interval
memasak selama 30 menit dengan daya
HIGH

dengan

menekan tombol START

Tekan START empat kali untuk memilih

pada daya

pilihan

2 menit

HIGH.

Oven akan mulai

bekerja

sebelum Anda selesai menekan

empat kali.

sekali.

Saat memasak dengan QUICK START, waktu memasak dapat
diperpanjang sampai 10 menit lagi dengan menekan tombol START
berulang-ulang.

11

Memanggang

Pada contoh berikut akan
memasak

ditunjukkan bagaimana menggunakan panggangan
beberapa jenis makanan selama 12 menit 30 detik.

Tekan STOP/CLEAR.

Model ini

dilengkapi dengan Lapisan
Pemanggang (SHEATH GRILL), sehingga
pemanasan awal tak diperlukan.
Dengan

fitur

Tekan GRILL.

ini, Anda dapat

menggoreng dan mengeringkan
makanan dengan cepat.
Rak pemanggang

dapat digunakan
dalam 2 posisi
tinggi atau rendah,
tergantung dari tipe dan ukuran

Atur waktu memasak.

--

makanan.

Tekan 10 menit satu kali
Tekan 1 menit dua kali
Tekan 10 detik

RAK PANGGANG
Tekan START.
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tiga

kali

untuk

Pada contoh berikut

dapat ditunjukkan bagaimana memprogram

oven

Combi.

untuk memasak

kombinasi co-3 selama 25 menit.

Cooking
Tekan STOP/CLEAR.

Tekan COMBI

tiga

kali.

Tanda co-3 akan muncul

Oven memiliki fitur memanggang
memasak mikro yang
makanan

dengan

microwave

secara

bergantian).

dapat

pada tampilan.

+

memasak

pemanas dan

Atur waktu memasak.

bersamaan

Tekan 10 menit dua kali.

energi
(atau

Ini berarti dibutuhkan waktu

Tekan 1 menit lima kali.

lebih sedikit untuk memasak makanan
Anda.
Tekan START.

Lapisan pemanggang, memanggang
permukaan makanan saat energi
microwave

memanas

lanjut, pemanasan
diperlukan.

di dalam. Lebih

awal

oven

tidak

Saat

memasak, tombol MORE/LESS dapat ditekan untuk

menambah/mengurangi waktu memasak.
Hati-hati saat mengeluarkan makanan karena

wadah akan panas.

MODE MEMASAK KOMBINASI
KATEGORI

DAYA MIKRO

(%)

DAYA PEMANAS (%)

Co~1

20

80

Co~2

40

60

Co~3

60

40
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Pencairan

Gunakan

fungsi

ini untuk melumerkan 0,5

diam untuk melumerkan

Cepat

bagian tengah.

kg daging cincang dengan cepat. Ini membutuhkan waktu
pencairan 0,5 kg daging halus

Berikut ini akan diberikan contoh

cincang.

Tekan STOP/CLEAR.

Timbang
pengikat
dan

makanan yang akan dicairkan. Pastikan untuk

pembungkus metal;
tutup pintunya.
atau

melepaskan

lalu letakkan makanan di dalam

Tekan QUICK DEFROST untuk memilih program

oven

pencairan

MEAT (DAGING).
Oven akan

Saat

bekerja

otomatis.

pencairan, suara "BIP" akan terdengar. Saat memasak, buka pintu oven, balikkan makanan dan pisahpisahkan agar lumer merata. Keluarkan bagian manapun yang sudah lumer atau tutup untuk memperlambat
pelumeran. Setelah diperiksa, tutup pintu oven dan tekan START/QUICK START untuk melanjutkan pencairan.
Oven akan tetap mencairkan (walaupun terdengar bunyi BIP), kecuali pintu dibuka.
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PETUNJUK MENCAIRKAN DENGAN CEPAT
Gunakan

fungsi

Keluarkan

ini untuk mencairkan

daging

dari

bungkusnya.

daging cincang dengan cepat.
Letakkan

daging cincang pada piring

yang

aman

dari microwave oven, balikkan dan masukkan kembali ke dalam microwave

cincang
daging cincang

dari microwave oven,

KATEGORI

Daging cincang

tutup dengan kertas timah dan biarkan selama

BERAT

0,5 kg

untuk microwave. Bila

oven.

terdengar suara BIP, keluarkan daging
melanjutkan. Setelah selesai, keluarkan
sampai lumer penuh.

Tekan start untuk

5-15 menit atau

ALAT MEMASAK

INSTRUKSI

Peralatan microwave

Daging cincang.

(piring datar)

suara

Balikkan makanan saat

terdengar

bip.

Setelah

pencairan,

biarkan selama 5-15 menit.
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Menu
Pada contoh

berikut, akan ditunjukkan bagaimana memasak 0,5 kg kacang-kacangan bakar.

Cepat
Tekan STOP/CLEAR.
Menu

Cepat
memungkinkan

Anda

memasak makanan

favorit Anda

dengan
dengan
memilih jenis
memasukkan beratnya
mudah

makanan dan

dengan

menekan tombol More/Less.

KATEGORI
Bubur

kali

Kacang-kacangan

kali

bakar

Hotdog

kali

Makanan rebusan

kali

Telur Kocok

kali
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Menu

tiga

kali.

pada tampilan.

Pilih berat yang

untuk

kali

Pasta

Sosis

Cepat

Tanda "Sc-3" akan muncul

Tekan Auto
Cook

gandum

Ikan

Tekan

diinginkan

Tekan MORE lima kali untuk

Tekan START/QUICK START.

Panggang

kali

8

kali

kacang-kacangan
berat 0,5 kg.

mengatur

bakar.

KATEGORI MAKANAN
1. Bubur

gandum

BATAS BERAT

ALAT-ALAT
MEMASAK

TEMPERATUP
MAKANAN

INSTRUKSI
bubur

1- 4

porsi

Mangkok yang

Normal

untuk

aman

microwave

dan

Tempatkan
gandum
mangkok microwave. Masak tanpa tutup.
Bila oven mengeluarkan suara BIP, aduk bubur secara merata dan tekan START UNTUK MELANJUTKAN.
Bila oven mengeluarkan suara BIP, aduk bubur secara merata dan tekan START untuk melanjutkan. Setelah
memasak, aduk lagi dan biarkan selama 1 menit sebelum disajikan.
2 porsi
4 porsi
1 porsi
3 porsi
Bubur gandum1 1/3 cangkir
2/3 cangkir
1 cangkir
1 1/3 cangkir
paket, kurang
(1 paket)
(2 paket)
(3 paket)
(4 paket)
lebih40g
2
3/4 cangkir
1
cangkir 3 cangkir
cangkir
Susu dingin
(180ml)
(360ml)
(540ml)
(720ml)
susu

di

1/2

1/2

2. Pasta

0.1kg-0.3kg

Mangkok yang

Normal

untuk

aman

Tempatkan pasta dan

air mendidih

Berat

microwave

Air mendidih

dengan

1/4

-1 sendok teh garam di dalam

100g

200g

400ml

700ml

300g
1000ml

Masak tanpa tutup. Bila oven mengeluarkan
untuk melanjutkan. Setelah memasak, aduk
pastadengan air dingin.

3.

4.

Kacang-kacangan
baker dipanaskan
ulang

0.2kg-0.8kg

Hotdog termasuk

0.2kg-0.6kg

yang
untuk

Normal

Taburkan

Normal

Masukkan isi

microwave

Mangkok yang
aman

air asin
5. Makanan rebusan

Piring
aman

untuk

Mangkok yang
aman

untuk

Normal

6. Telur kocok

1- 4 butir

Mangkok yang
aman

untuk

Suhu kulkas

microwave

7. Ikan

Panggang

0.2-0.6kg

Rak

tinggi

kaleng

Letakkan rebusan di

longgar.

microwave

Suhu kulkas

tanpa tutup

BIP, aduk pasta

secara merata dan tekan START
dan biarkan selama1menit bila dibutuhkan.Bilas

suara

lagi

beserta

airnya

ke dalam

mangkok yang untuk
buang airnya dan sajikan.

0.1-0.5kg

Rak

tinggi

Suhu kulkas

di tatakan

microwave.

mangkok yang aman untuk microwave. Tutup dengan pembungkus agak
buang airnya dan sajikan.

Setelah panas,

Letakkan jumlah telur yang diinginkan dan susu ke dalam mangkok yang besar. Aduk perlahan. Tutup
dengan pembungkus. Setelah masak, keluarkan dari oven. Aduk merata dan biarkan selama1-2 menit
dengan penutup sampai jadi. Tambahkan sejumlah susu sesuai yang dibutuhkan:
1 telur: 1 sendok makan

susu

2 telur: 2 sendok makan

susu

3 telur: 3 sendok makan

susu

4 telur: 4 sendok makan

susu

Bersihkan dan

keringkan.

Letakkan di rak

tinggi.

Oven akan

mengeluarkan

suara

makanan, dan tekan START untuk melanjutkan. Setelah masak, keluarkan dari
8. Sosis

besar dan lebar.

mangkok yang

tutup

kacang ke dalam piring yang aman untuk microwave. Tutup. Tempatkan piring
gelas. Setekag duoabasjab ykabgm adyj dab buarjab sekana1-2 menit tanpa tutup.

Panaskan tanpa tutup. Setelah panas,

microwave

0.2kg-0.6kg

1/2

Lepaskan pembungkusnya.

Letakkan di rak

tinggi.

Oven akan

mengeluarkan

bip,

oven

suara

makanan, dan tekan START untuk melanjutkan. Setelah masak, keluarkan dari

oven

balikkan

dan

bip,
dan

sajikan.
balikkan

sajikan.
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Memasak

Pada contoh berikut akan

ditunjukkan bagaimana

memasak 0,5

Otomatis
Tekan STOP/CLEAR.

Tekan AUTO COOK sekali.
Tanda "Ac-1" akan muncul
AUTO COOK

memungkinkan

pada tampilan.

Anda

memasak makanaan favorit Anda
mudah

dengan

dengan
jenis makanan
beratnya dengan

memilih

dan memasukkan

menekan tombol More/Less.

KATEGORI

Pilih berat yang

diinginkan

untuk

Tekan MORE lima kali untuk

kentang.

mengatur

Bila tombol MORE/LESS ditekan dan

Kentang berkulit

kali

Sayuran segar

kali

Sayuran beku

kali

Beras

kali

Popcorn

kali

Pizza

kali

dingin

Saus
Kari
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berat 0,5

kg.

Tekan Auto Cook

kali

8

kali

bertambah/berkurang dengan cepat.

Tekan START.

ditahan, berat akan

kg kentang

berkulit.

KATEGORI
MAKANAN
1.

Kentang

LIMIT BERAT

0.1kg~1.0kg

berkulit

2.

ALAT-ALAT
MEMASAK
Pada tatakan

TEMPERATUR
MAKANAN
Normal

Pilih kentang berukuran sedang 170-200g. Cuci dan keringkan kentang. Tusuk kentang
beberapa kali dengan garpu. Letakkan kentang pada tatakan gelas putar. Sesuaikan berat
dan tekan START. Setelah masak, keluarkan kentang dari oven. Diamkan sejenak dan tutup
dengan kertas timah selama 5 menit.

Normal

Letakkan sayuran di mangkok yang aman untuk microwave. Tambahkan air. Tutup dengan
pembungkus. Setelah masak, aduk dan biarkan diam selama 5 menit. Tambahkan sejumlah
air sesuai dengan yang dibutuhkan.

gelas

Sayuran segar

0.2kg~0.8kg Mangkok
aman

yang
untuk

INSTRUKSI

microwave

**0,2kg-0,4kg:2sendokmakan
**0,5kg-0,8kg:4sendokmakan
3.

Sayuran

beku

0.2kg~0.8kg Mangkok
aman

yang
untuk

Beku

microwave

Letakkan sayuran di mangkok yang aman untuk microwave. Tambahkan air. Tutup dengan
pembungkus. Setelah masak, aduk dan diamkan selama 5 menit. Tambahkan sejumlah air
sesuai dengan yang dibutuhkan.

**0,2kg-0,4kg:2sendokmakan
**0,5kg-0,8kg:4sendokmakan
4. Beras

0.1kg~0.3kg Mangkok
aman

yang
untuk

Normal

Cuci beras.

Buang airnya.

Letakkan beras dan air mendidih di dalam

microwave

Berat
Air mendidih
**

5.

Popcorn

0.1

kg

Mangkok
aman

yang
untuk

Normal

100g

200g

300g

400ml

600ml

7.Saus

0.1

0.2

kg-0.4kg

kg-0.6kg

datar

Piring

Mangkok yang

0.2

kg-0.8kg

Suhu kulkas

yang
untuk

microwave

air

diserap.

Buka

kantung perlahan dengan

menarik

Fungsi ini untuk memanaskan sisa-sisa pizza yang beku. Letakkan
datar. Setelah panas, biarkan selama 1-2 menit.

secara

diagonal

dari

pizza dingin pada piring

Normal

Tuangkan saus ke dalam mangkok yang aman untuk microwave. Tutup dengan penutup
atau pembungkus plastik. Setelah panas, aduk. Biarkan selama 2 menit dalam keadaan
tertutup, lalu aduk lagi.

Normal

Tuangkan

kari ke dalam

di tatakan

gelas.

untuk

Piring
a man

sampai

produk popcorn untuk microwave oven. Lepaskan pembungkus plastiknya. Letakkan
yang sudah dibuka di tatakan gelas (ikuti instruksi pada bungkusnya). Setelah masak,

kantung dari oven.
: Popcorn PANAS!
sudut-sudutnya.

microwave

8.Kari

5 menit atau

keluarkan

yang aman
untuk microwave

aman

Tutup
Tutup dengan sudut-sudutnya
berlubang

Gunakan

PERHATIAN

dingin

besar dan lebar.

200ml

Beras, setelah masak, biarkan tertutup selama

kantung

microwave

6.Pizza

mangkok

piring yang aman untuk microwave. Tutup. Letakkan piring
Stelah panas, aduk dan biarkan selama 1-2 menit dalam keadaan

tertutup.
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Pencairan

dengan

Otomatis

ditunjukkan bagaimana

Suhu dan kelembaban makanan berbeda-beda.

Sebaiknya periksa makanan sebelum memasak. Perhatikan
potongan daging dan ayam yang besar. Beberapa jenis makanan tidak boleh terlalu lunak
sebelum dimasak. Contohnya, ikan dapat cepat masak jadi terkadang lebih baik dimasak saat masih agak
beku. Hal ini butuh waktu pendiaman sebentar agar bagian tengahnya lumer. Pada contoh berikut ini akan
seksama

mencairkan 1,4 pon unggas ayam beku.

Tekan STOP/CLEAR.

Timbang
dari

makanan yang akan dicairkan. Pastikan

semua

bagian

metal, pita dan pembungkus telah dilepaskan, lalu masukkan

makanan ke

oven

dan

tutup pintunya.

Tekan AUTO DEFROST dua kali untuk memilih program
Oven Anda

mempunyai pengaturan
pencairan microwave : DAGING,
UNGGAS, IKAN dan ROTI. Tiap
kategori pencairan mempunyai
pengaturan daya berbeda.
Dengan memencet tombol AUTO
DEFROST berulang-ulang, akan memilih
pengaturan yang berbeda-beda.
Kategori

pencairan

POULTRY. Tanda "dEF2" akan muncul di

tampilan.

Masukkan berat makanan beku yang hendak dicairkan.
Tekan MORE 14 kali untuk

pilihan 1,4 kg.

Tekan
DEFROST
Tekan START.

Daging

kali

Unggas

kali

Ikan

kali

Saat

Roti
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kali

pencairan, suara "BIP" akan terdengar. Saat memasak, buka pintu oven, balikkan makanan dan
pisah-pisahkan agar lumer merata. Keluarkan bagian
manapun yang sudah lumer atau tutup untuk memperlambat pelumeran. Setelah diperiksa, tutup pintu
dan tekan START utuk melanjutkan pencairan.
Oven akan tetap mencairkan (walaupun terdengar bunyi BIP), kecuali pintu dibuka.

oven

PETUNJUK MENCAIRKAN OTOMATIS
*

Makanan yang akan dicairkan harus

*

Bila

*

Pisahkan makanan

bagian
*

ditempatkan pada

wadah yang tahan

energi

microwave dan letakkan

perlu, tutup sebagian kecil bagian daging atau ayam dengan pembungkus timah yang
pencairan. Pastikan lapisan timah tidak menyentuh dinding-dinding oven.
yang sudah

Limit Berat

Makanan

Daging
Unggas

pada

tatakan

mencegah

gelas berputar.

daerah yang

tipis menjadi hangat

seperti daging cincang, daging potong, sosis dan kambing sesegera mungkin. Saat terdengar bunyi BIP, balikkan
empuk. Lanjutkan mencairkan bagian lainnya. Setelah mencairkan, diamkan sampai benar-benar lumer.

Contohnya, potongan-potongan daging

Kategori

rata. Ini akan

dan satu

potong

ayam

penuh

harus dibiarkan selama 1

jam

Alat-alat

saat

makanan. Keluarkan

sebelum memasak.

Makanan

Memasak

0,1

-

4.0kg

Alat memasak
microwave

Ikan

(piring datar)

Daging

Daging cincang, bistik, kotak-kotak untuk rebus, panggang, daging pantat, bakar, burger,
iga potong, daging guling, sosis, daging sayatan (0,2cm).
Balikkan makanan saat
Setelah

pencairan,

terdengar

Unggas
potong utuh, kaki-kaki, dada,

Satu

Balikkan makanan saat
Setelah

pencairan,

nada BIP.

diamkan selama 5

terdengar

--

15 menit.

dada kalkun

(di

bawah

2k).

nada BIP.

diamkan selama 20

--

30 menit.

Ikan

Bistik,

satu

potong utuh,

Balikkan makanan saat
Setelah

Roti

0,1

--

0,5kg

Serbet kertas
atau

piring

Roti

pencairan,

potong,

roti

makanan laut.

terdengar

nada BIP.

diamkan selama 10

--

20 menit.

kismis, Baguette, dll.

datar
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Memanggang

Pada contoh berikut akan

ditunjukkan bagaimana

memasak 0,5

kg udang

bakar.

Otomatis
Tekan STOP/CLEAR.

Memanggang

otomatis

memungkinkan

Anda memasak makanaan favorit Anda

dengan

mudah

dengan

Tanda "Ar-3" akan muncul

jenis
beratnya

Roast

menekan tombol More/Less.

KATEGORI

Tekan

Auto Roast
Gratin

kali

Lasagna

kali

Udang Bakar

kali

Daging Panggang

kali

Kambing Panggang

kali

Potongan-potongan

kali

Pilih berat

udang
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yang

diinginkan

Tekan tombol More lima kali untuk memilih

Tekan START.

ayam

pada tampilan.

memilih

makanan dan memasukkan

dengan

Tekan AUTO ROAST tiga kali.

pilihan 0,5 kg

KATEGORI
MAKANAN
1. Gratin

LIMIT
BERAT

0.5kg

--

1.

ALAT-ALAT TEMPERATUR
MEMASAK MAKANAN

2kg

Tatakan
rendah

Normal

INSTRUKSI
Gunakan tombol ini untuk memasak Gratin buatan sendiri.
Keluarkan dari

*

oven

Kentang Gratin

dan biarkan selama 1

--

2 menit.

*

Bumbu-bumbu
400 gr
100 gr

kentang
bawang (potong menjadi

2/3 sendok makan
3

irisan-irisan

tipis).

mentega

potong daging kambing

350 gr saus putih
80 gr keju mozzarella

parut

Garam, lada hitam

Saus Putih
3 sendok makan

mentega, 5 sendok makan tepung, 2_ cangkir susu.
mentega di mangkok yang lebar. Atur microwave pada HIGH sampai
Tambahkan tepung ke dalam microwave selama 2 menit dengan daya HIGH.
Letakkan

meleleh.

Tambahkan susu, garam dan lada hitam. Atur microwave HIGH selama 15 menit.
(Saat masak, aduk beberapa kali).

Metode
1. Bakar

Lalu
2.

kentang dengan fungsi membakar Kentang
kupas dan iris menjadi bagian-bagian kecil.

Berkulit.

Tambahkan garam, lada.
Campur bawang dan mentega di

mangkok.
pada HIGH selama 2 menit.
Tuang saus putih di piring gratin. Tambahkan kentang, bawang
Tutup/oles dengan sisa saus putih.
Taburkan keju. Letakkan di rak rendah di tatakan gelas.
Atur microwave

3.
4.

_

Setelah

masak, biarkan selama

dan

daging kambing.

2 --3 menit.
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2.

KATEGORI

LIMIT

ALAT-ALAT

TEMPERATUR

MAKANAN

BERAT

MEMASAK

MAKANAN

0.3kg-0.6kg

Rak rendah

Kulkas

Lasagna

INSTRUKSI

Lepaskan pembungkus dan lapisan pelindung dari makanan.
Letakkan pada rak rendah. Setelah masak, keluarkan dari oven
dan diamkan selama 1-2 menit.

3.

Udang

Bakar

0.1kg-0.6kg

Rak rendah

Kulkas

Bersihkan dan

keringkan.
pada rak tinggi.
Saat terdengar bunyi BIP,
Letakkan

Setelah

4.

5.

6.

Daging Panggang

Kambing Panggang

Potongan-potongan
ayam
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0.5kg-1.5kg

0.5kg-1.5kg

0.2kg-0.8kg

Rak rendah

Rak rendah

Kulkas

Kulkas

balikkan makanan dan tekan START untuk

masak, keluarkan dari

oven

dan

melanjutkan.

sajikan.

Oleskan

margarin atau mentega cair pada daging.
pada rak rendah lalu letakkan pada tatakan metal.
Saat terdengar bunyi BIP, balikkan makanan dan tekan START untuk melanjutkan.
Setelah masak, biarkan dalam keadaan tertutup dengan lapisan timah selama 10
sebelum disajikan.
Letakkan

margarin atau mentega cair pada kambing.
pada rak rendah lalu letakkan pada tatakan metal.
Saat terdengar bunyi BIP, balikkan makanan dan tekan START untuk melanjutkan.
Setelah masak, biarkan dalam keadaan tertutup dengan lapisan timah selama 10
sebelum disajikan.

menit

Oleskan

Letakkan

Rak rendah

Kulkas

keringkan. Oleskan margarin atau mentega cair pada paha ayam.
pada rak tinggi lalu letakkan pada tatakan gelas.
Saat terdengar bunyi BIP, balikkan makanan dan tekan START untuk melanjutkan.
Setelah masak, biarkan dalam keadaan tertutup dengan lapisan timah selama 2-5

menit

Cuci dan
Letakkan

menit.

Pada contoh berikut ini akan
sudah diatur agar

ditunjukkan bagaimana merubah program memasak otomatis yang
mempunyai waktu memasak yang lebih lama/sebentar.

Memasak
Menambah atau

Mengurangi
Tekan STOP/CLEAR.

Atur waktu program memasak otomatis yang
Anda

dapat memasak sesuai dengan
keinginan anda dengan menggunakan
program AUTO ROAST atau AUTO

diinginkan.

Tentukan berat makanan.

Tekan START.

COOK, tidak perlu menggunakan tombol
MORE/LESS.
Masakan

dapat

keinginan

anda

dimasak sesuai

dengan menggunakan

tombol MORE/LESS. Semua program
AUTO COOK

dapat

Waktu memasak akan bertambah 10 detik

tiap

kali tombol ditekan.

disesuaikan untuk

memasak makanan anda ke dalam
waktu yang lebih lama atau
Saat memasak

Tekan MORE satu kali.

singkat

Tekan LESS satu kali.
Waktu memasak akan

berkurang

10 detik

tiap

kali tombol ditekan

tanpa fungsi otomastis,

waktu memasak

dapat disesuaikan
kapan saja dengan menggunakan

tombol MORE/LESS.
Tak

perlu untuk menghentikan
menghapus proses memasak.

atau
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Tindakan

PERINGATAN
Pastikan waktu memasak telah diatur

Pencegahan
1.

mengakibatkan timbulnya

merusak melakukan

penyesuaian atau memperbaiki pintu, panel
atau bagian oven lainnya. Berbahaya bagi
siapapun untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan yang berhubungan
dengan melepaskan bagian manapun dari microwave yang memberikan
perlindungan dari keluarnya energi microwave. Perbaikan harus dilakukan
oleh teknisi berpengalaman.

Jangan

kontrol, tombol kunci pengaman

2.

3.

Jangan menggunakan mesin saat kosong. Sangat baik untuk meletakkan
segelas air di dalam oven saat oven tidak digunakan. Air akan menyerap
dengan aman semua energi microwave yang timbul secara tidak sengaja.
Jangan mengeringkan pakaian di dalam microwave, kemungkinan
karbonisasi dapat terjadi atau terbakar bila dipanaskan terlalu lama.
memasak makanan yang terbungkus
diinstruksikan oleh buku masak anda.

kertas, kecuali bila

4.

Jangan

5.

Jangan menggunakan

6.

Jangan menggunakan wadah dari kayu, karena dapat memanas dan
hangus. Jangan menggunakan wadah dari keramik dengan tatakan dari
metal (contoh emas atau perak). Selalu lepaskan penjepit dari metal. Bendabenda dari metal dapat menimbulkan percikan api di dalam oven dan dapat
menyebabkan kerusakan parah.

7.

koran

sebagai pengganti

dengan

benar karena

API dan KERUSAKAN

pada

dapat

OVEN

10. Makanan yang sedikit membutuhkan waktu memasak atau memanaskan
yang lebih singkat. Bila dimasak dalam waktu yang normal, bisa

menyebabkan hangus dan
11. Pastikan untuk meletakkan

permukaan

untuk

terbakar.
oven

menghindari

12. Sebelum

memasak, tusuk kuilt
buahan dan sayuran.

dengan pintu berjarak 8
pintu oven.

cm

dari

pergeseran

kentang, apel

atau

segala

Tekanan

macam

buah-

13.

Jangan memasak telur dengan cangkangnya.
dalam cangkang telur dan dapat meledak.

14.

Jangan

15.

Lepaskan plastik pembungkus makanan sebelum dimasak/dicairkan.
Perhatikan walaupun dalam beberapa hal makanan harus dibungkus
dengan plastik pembungkus untuk memanaskan/memasak.

memanggang lemak terlalu lama di dalam

dapat terjadi

di

oven.

serbet kertas untuk memasak.
16. Bila

Jangan mengoperasikan oven dengan handuk dapur, serbet atau pengganjal
apapun di antara pintu dan muka depan oven dapat menimbulkan bocornya
energi microwave.

pintu oven dan karetnya rusak, oven jangan digunakan sampai
diperbaiki oleh teknisi berpengalaman.

17. Bila

dan

terdapat asap, matikan atau putuskan hubungan
tetap tutup pintu oven untuk mencegah api.

listrik

dengan

oven

18. Bila makanan telah

dipanaskan atau dimasak dalam wadah plastik, kertas
dapat terbakar, yang dapat dibuang, periksa oven
berkala terhadap kemungkinan rusaknya wadah makanan.

atau material yang
secara

19. Anak-anak

dapat dibiarkan menggunakan oven tanpa pengawasan bila
pengertian yang jelas sehingga mereka dapat menggunakan
dengan cara yang aman dan mengerti bahaya dari penggunakan

telah diberikan
8.

9.

Jangan gunakan produk kertas daur ulang karena dapat mengandung
yang dapat menimbulkan api saat memasak.
Jangan membilas tatakan berputar dengan memasukkannya
begitu selesai memasak. Ini dapat menyebabkan kerusakan.
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bahan

ke dalam air

oven

yang tidak benar.
20. Cairan atau makanan lain harus

dapat

meledak.

dipanaskan

dalam wadah

tertutup karena

Peralatan Memasak

Yang
Jangan menggunakan peralatan memasak dari metal atau yang
mempunyai hiasan dari metal pada microwave oven. Microwave Oven
Microwave tidak dapat digunakan menembus metal. Energi akan memantul
dari metal di oven dan dapat menimbulkan percikan api, sebagai sebuah
fenomena tanda bahaya yang menyerupai petir. Kebanyakan peralatan
memasak tahan panas yang bukan terbuat dari metal, aman digunakan
pada microwave oven. Namun, beberapa mungkin mengandung materimateri yang tidak cocok untuk microwave. Bila anda ragu terhadap
beberapa alat memasak, ada cara yang mudah untuk mencari tahu apakah
peralatan tersebut dapat digunakan pada microwave oven.
Letakkan peralatan memasak yang diragukan tersebut di sebelah gelas
yang diisi air penuh di dalam microwave oven. Atur microwave oven
dengan daya HIGH untuk 1 menit Bila air memanas tapi alat tersebut tidak
maka alat tersebut dapat digunakan dengan aman pada microwave.
Namun bila suhu air tidak berubah tetapi alat tersebut menjadi hangat,
artinya energi microwave diserap oleh peralatan tersebut dan tidak aman
untuk digunakan pada microwave oven. Anda mungkin mempunyai banyak
benda-benda di dapur anda yang dapat digunakan pada microwave anda.
.

Baca daftar berikut

Peralatan Makan

Banyak peralatan yang aman digunakan pada microwave.
periksa di keterangan pabrik atau lakukan tes pada microwave.

Bila ragu

Alat Memasak dari Kaca
Alat memasak dari kaca yang tahan panas aman digunakan pada
microwave. Ini termasuk semua merek alat memasak dari gelas untuk
oven. Namun jangan gunakan alat
memasak dari kaca yang mudah
pecah seperti gelas minum/gelas anggur, karena mereka dapat pecah
saat makanan memanas.
Wadah Plastik
Ini dapat digunakan sebagai tempat makanan yang akan dipanaskan
dengan cepat. Namun jangan digunakan untuk menempatkan makanan
yang membutuhkan waktu masak yang lama karena makanan panas
akan membuat wadah tersebut menempel/meleleh.

Aman untuk MICROWAVE

Kertas

Piring/wadah

kertas adalah cocok dan

aman

untuk

digunakan pada

microwave oven, asalkan waktu memasaknya sebentar dan makanan
yang akan dimasak berkalori rendah dan lembab. Serbet kertas juga

juga sebagai alas
berminyak seperti daging
produk kertas yang berwarna
karena dapat luntur. Beberapa kertas daur ulang dapat mengandung
bahan-bahan berbahaya yang dapat menyebabkan percikan
api/kebakaran bila digunakan pada microwave.
Kantong Memasak dari Plastik
Mengaduk adalah teknik memasak dengan microwave yang paling
penting. Dalam cara memasak tradisional makanan diaduk agar
bercampur. Namun makanan-makanan microwave diaduk untuk
memisahkan dan meratakan panas. Selalu aduk dengan gerakan
melingkar dari luar ke tengah, karena sisi luar makanan selalu panas
sangat berguna

untuk

membungkus

makanan dan

tatakan memanggang, di mana makanan yang
kambing akan dimasak. Secara umum hindari

lebih dahulu.

Alat Memasak Plastik Microwave

Terdapat banyak variasi bentuk dan ukuran alat memasak
Kebanyakan anda dapat menggunakan alat yang sudah
daripada membeli peralatan dapur yang baru.

microwave.
anda miliki

Wadah Tembikar/Peralatan dari Batu dan Keramik
Wadah yang terbuat dari benda-benda ini biasanya aman untuk
digunakan pada microwave, namun harus dites untuk menyakinkan.

Perhatian

Beberapa benda yang mengandung kadar besi yang tinggi/ timah yang
tinggi tidak cocok sebagai alat memasak.
Peralatan memasak harus diperiksa untuk memastikan mereka cocok
digunakan untuk microwave.
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Karakteristik Makanan & Memasak

dengan

MICROWAVE
Mengawasi benda-benda
Resep di buku ini telah diformulasikan dengan hati-hati tapi kesuksesan dalam
menyiapkannya tergantung pada perhatian anda saat dimasak. Selalu
perhatikan makanan anda saat dimasak. Microwave oven ini dilengkapi dengan
lampu yang hidup otomatis saat oven digunakan sehingga anda dapat melihat
ke dalam dan memeriksa makanan. Petunjuk yang diberikan diresep untuk
mengangkat, mengaduk dan semacamnya harus dilakukan sebagai langkah
minimun yang sudah direkomendasikan. Bila makanan tampaknya masak tidak
merata lakukan penyesuaian yang menurut anda cocok untuk mengatasi
masalah tersebut.
Faktor yang mempengaruhi waktu memasak Microwave
Banyak faktor yang mempengaruhi waktu memasak. Suhu bahan-bahan yang
digunakan di dalam resep menyebabkan perbedaan yang besar pada lamanya
waktu memasak. Contohnya kue yang dibuat dengan mentega dingin, susu dan
telur, akan memasak waktu yang lebih lama untuk dipanggang daripada yang
dibuat dengan bahan-bahan bersuhu normal. Semua resep di buku ini memberi
kisaran waktu memasak. Secara umum anda akan menginginkan makanan
setengah matang pada kisaran waktu terendah dan terkadang anda ingin
memasak makanan anda melebihi waktu maksimal yang diberikan. Itu
tergantung dari keinginan masing-masing. Filosofi penting buku ini adalah,
paling baik memberikan resep yang memberikan waktu memasak konservatif.
Namun makanan yang dimasak terlalu lama dapat hangus. Beberapa resep
khususnya untuk roti, kue, puding sebaiknya dikeluarkan dari oven saat masih
sedikit belum matang. Ini bukan kesalahan. Bila dibiarkan diam sejenak
biasanya tertutup makanan ini akan terus memasak diluar oven karena panas
yang terperangkap di dalam bagian luar makanan meresap ke dalam. Bila
makanan terus dibiarkan di dalam oven sampai masak penuh, bagian luarnya
akan terlampau masak/hangus. Anda akan semakin ahli dalam memperkirakan
waktu memasak dan waktu diam untuk berjenis-jenis makanan.
Kepadatan makanan
Makanan ringan dan berongga seperti kue dan roti dapat cepat masak
daripada makanan berat dan padat seperti daging panggang dan casserole.
Anda harus berhati-hati saat memasak makanan berongga dengan microwave,
jangan sampai bagian luarnya kering / rapuh.
Tinggi makanan
luar makanan yang tinggi terutama daging panggang, akan masak
lebih cepat daripada bagian bawah. Karenanya sangatlah baik untuk memutar
makanan yang tinggi saat memasak beberapa kali.

Bagian
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Makanan basah
Panas yang dihasilkan oleh microwave cenderung menguapkan cairan.
Sebaiknya makanan kering seperti daging panggang dan sayuran diberi air
sebelum dimasak atau ditutup untuk menghindari penguapan.
Makanan bertulang dan mengandung kalori
Tulang membuat panas dan kalori memasak lebih cepat daripada daging.
Hati-hati saat memasak potongan daging bertulang atau berkalori karena
dapat masak merata dan tidak hangus.
Banyaknya makanan
Jumlah energi microwave di dalam oven anda akan tetap konstan, tak
terpengaruh jumlah makanan yang dimasak. Makin banyak makanan yang
dimasak di dalam oven makin lama waktu yang dibutuhkan untuk memasak.
Jangan sampai lupa mengurangi lamanya waktu memasak setidaknya
sepertiga dari yang disarankan resep.
Bentuk makanan
Energi microwave hanya menembus 2_ cm ke dalam makanan, bagian dalam
dari makanan yang tebal masak karena panas yang dihasilkan dari sisi luar
menjalar ke dalam. Hanya bagian luar makanan yang dimasak oleh energi
microwave, sisanya dimasak oleh konduksi. Bentuk makanan terburuk untuk
dimasak dengan microwave adalah bentuk persegi yang tebal. Ujungujungnya akan terbakar jauh lebih dahulu sebelum tengahnya menghangat.
Makanan berbentuk bulat dan tipis dan makanan berbentuk cincin dapat
dimasak dengan baik di microwave.

Penutupan
Dengan menutup makanan,

panas dan uap dapat ditahan yang dapat
membuat makanan lebih cepat masak. Gunakan penutup atau lapisan penutup
microwave dengan ujung-ujung dilipat kebelakang.

Menggaringkan
Daging-dagingan dan unggas yang dimasak 15 menit atau lebih lama akan
sedikit garing di bagian gemuknya. Makanan yang dimasak dengan periode
waktu yang lebih singkat akan berubah warna menjadi sedikit lebih coklat
seperti saus Worcestershire, kecap atau saus barbeque untuk mendapat warna
yang menciptakan selera makan. Bila saus coklat sedikit ditambahkan ke
makanan

rasa

asli dari makanan tersebut tidak berubah.

Menutup dengan kertas anti minyak
Kertas anti minyak secara efektif mencegah percikan & membantu makanan
menyimpan panas. Namun karena kertas minyak menutup tidak serapat
penutup makanan atau lapisan penutup microwave, makanan dapat sedikit
mengering.
Mengatur dan Menjarakkan
Makanan yang berdiri sendiri seperti kentang panggang, kue-kue kecil dan
hors d'oeuvres akan panas lebih rata bila ditempatkan di dalam oven dengan
jarak yang sama, atau lebih baik lagi dengan pola melingkar. Jangan pernah
membiarkan makanan bertumpuk.
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Pengadukan
SMengaduk
Dalam

cara

adalah teknik memasak

microwave yang paling penting.
memasak tradisional makanan diaduk agar bercampur. Namun

dengan

makanan-makanan microwave diaduk untuk memisahkan dan meratakan
panas. Selalu aduk dengan gerakan melingkar dari luar ke
luar makanan selalu panas lebih dahulu.

tengah,

Waktu diam
FBiarkan makanan diam selama 3-10 menit setelah dikeluarkan dari
microwave oven. Biasanya makanan ditutup di waktu diam untuk menahan
panas kecuali makanan tersebut memang harus kering menurut teksturnya
(contoh kue dan biskuit). Waktu diam membantu makanan untuk masak

karena sisi

seluruhnya

Membalikkan

dan membantu terbentuk dan

LMakanan yang besar dan tinggi seperti daging panggang dan ayam utuh
harus dibalik sehingga bagian atas dan bawahnya akan masak merata. Untuk

Membersihkan Oven Anda

memotong ayam dan daging potong juga bagus dilakukan.

1.

yang tebal menghadap ke atas
Karena microwave tertarik pada bagian luar makanan, masuk akal untuk
menempatkan bagian yang tebal dari daging unggas dan ikan di bagian luar
wadah pembakaran. Dengan cara ini bagian yang tebal itu akan mendapat
energi microwave yang paling banyak dan makanan akan masak merata.

Menempatkan bagian

Pelapisan
Lapisan pembungkus alumunium (yang dapat menahan energi microwave)
dapat ditempatkan di sudut atau ujung dasar makanan yag berbentuk kotak
atau persegi panjang untuk mencegah bagian tersebut terlalu matang. Jangan
menggunakan terlalu banyak pembungkus alumunium dan pastikan
pembungkus tersebut aman terhadap makanan karena dapat menyebabkan
percikan api di dalam oven.
Pengangkatan
Makanan yang tebal atau padat dapat diangkat sehingga energi microwave
dapat diserap oleh bagian bawah dan tengah makanan.
Makanan yang terbungkus cangkang, kulit atau membran dapat meletup di
oven kecuali ditusuk terlebih dahulu sebelum memasak. Beberapa
makanan

seperti kuning

dan

putih telur, kerang
dapat meletup.

dan

udang

dan

2.

3

semua

sayuran dan buah-buahan
Memeriksa bila sudah masak
FMakanan masak
secara

masak

dengan cepat dengan microwave. Penting untuk memeriksa
Beberapa makanan dibiarkan di dalam microwave sampai
penuh, namun sebagian besar makanan, termasuk daging dan unggas
berkala.

dikeluarkan dari
masak

oven

saat masih sedikit belum masak dan biarkan untuk

penuh dengan waktu diam. Suhu internal makanan
(3°C) sampai 15°F (8°C) di waktu diam.

antara 5°F

akan

meningkat

di

cita

rasa.

agar bagian dalam oven tetap bersih
Percikan atau tumpahan kuah makanan menempel di

Jaga

dinding oven dan di
permukaan pintu dengan karet. Paling baik membersihkannya segera
dengan kain basah. Remah-remah dan tumpahan-tumpahan akan diserap
energi microwave dan memperpanjang waktu memasak. Gunakan kain basah
untuk membersihkan remah-remah yang jatuh di antara pintu dan bingkainya.
Penting untuk menjaga daerah ini bersih agar pintu tertutup rapat. Bersihkan
percikan lemak dengan air sabun, bilas dan keringkan. Jangan gunakan
detergen keras atau pembersih pengikis. Tatakan gelas oven dapat dicuci
dengan tangan atau di dalam mesin pencuci piring.
Jaga agar bagian luar oven tetap bersih
Bersihkan oven anda dengan sabun dan air, lalu bilas dengan air bersih dan
keringkan dengan kain lembut atau kertas tisu untuk mencegah kerusakan di
bagian dalam oven. Jaga agar air tidak sampai meresap masuk ke lubang
ventilasi. Untuk membersihkan panel kontrol, buka pintu oven untuk mencegah
bekerjanya oven secara tidak sengaja, lalu bersihkan dengan kain basah yang
langsung diikuti oleh kain kering. Tekan STOP untuk membersihkan.
Bila uap terakumulasi di dalam atau sekitar bagian luar pintu oven, bersihkan
panel-panelnya dengan kain lembut. Ini bisa timbul bila microwave oven
digunakan di lingkungan yang lembab dan lingkungan yang dapat
menyebabkan microwave rusak.
Pintu dan karetnya harus selalu bersih. Hanya gunakan air hangat bersabun
untuk membilas lalu keringkan secara menyeluruh.
antara

Menusuk
dalam

terbaurnya

4

JANGAN GUNAKAN ALAT-ALAT PENGGOSOK, SEPERTI BUBUK PEMBERSIH
ATAU BANTALAN BAJA HALUS ATAU PLASTIK.

Bagian-bagian metal dapat dengan
dengan kain basah.

mudah dibersihkan bila

sering dilap
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Pertanyaan

dan

Jawaban
Q Mengapa lampu
A

_

Bohlam

_

Pintu tidak

lampu

oven

tidak

Q Apakah dapat memasak popcorn di microwave oven?

menyala?

meledak.

A

tertutup.

2.

Q Mengapa uap keluar dari ventilasi udara dan/atau mengapa air
menetes dari dasar

A

pintu?

Uap biasanya dihasilkan saat memasak. Microwave dibuat untuk
mengeluarkan uap ini dari samping. Biasanya uap ini mengembun di
pintu & air lalu menetes keluar dari dasar pintu. Ini cukup normal dan

dirancang

khusus untuk memasak

Pembungkus popcorn khusus microwave yang
daya keluaran spesifik yang dibutuhkan untuk
dapat dimakan.

dengan

mencantumkan waktu dan
memasak popcorn agar

IKUTI PETUNJUK YANG DIBERIKAN OLEH PABRIK YANG
OVEN TANPA PENGAWASAN SAAT MEMASAK POPCORN. BILA

Q Mengapa

suara

POPCORN TIDAK MASAK SETELAH WAKTU YANG DIBUTUHKAN

BIP terdengar saat tombol kontrol

A Suara BIP terdengar

panel ditekan?
untuk memastikan bahwa pengaturan dilakukan

HABIS, HENTIKAN MEMASAK. MEMASAK TERLALU LAMA DAPAT
MENYEBABKAN POPCORN TERBAKAR.

benar.

Q Apakah microwave akan rusak bila dioperasikan saat kosong?
A Ya.

satu metode dibawah ini:

MEMPRODUKSI POPCORN TERSEBUT. JANGAN MENINGGALKAN

aman.

dengan

Ya, bila menggunakan salah

1. Peralatan memasak popcorn
microwave.

Jangan dipakai

saat

PERHATIAN
JANGAN MENGGUNAKAN KANTONG KERTAS COKLAT UNTUK

kosong.

MEMASAK POPCORN. JANGAN MENCOBA MEMASAK BIJI-BIJIAN

Q Mengapa telur terkadang meletup?
A Saat panggang atau merebus telur, bagian kuning telurnya dapat meletup
karena uap yang dihasilkan dari membran kuning telur. Untuk mencegah

ini, tusuk kuning telur dengan tusuk gigi sebelum memasak. Jangan
memasak telur tanpa menusuk kulitnya dahulu.
Q Mengapa waktu diam direkomendasikan setelah waktu memasak
selesai?
A Waktu diam itu

sangat penting.

Memasak

dengan

microwave oven,

panas yang dihasilkan berada di dalam makanan bukan di oven. Banyak
makanan yang menghasilkan panas sendiri untuk membantu proses

memasak, bahkan bila masakan tersebut telah dikeluarkan dari
Waktu diam untuk

dalamnya
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masak

daging, sayuran dan kue diperlukan
penuh tanpa menghanguskan bagain

agar
luar.

oven.

bagian

YANG TERTINGGAL.

Q. Mengapa
di buku
A.

oven

petunjuk

tidak selalu cepat memasaknya
dengan microwave?

seperti yang dikatakan

memasak

Periksa buku petunjuk memasak anda lagi, pastikan anda telah
mengikuti petunjuk dengan tepat; dan juga untuk melihat penyebab
mengapa terjadi perbedaan dalm memasak. Petunjuk waktu memasak dan
memanaskan adalah bantuan untuk menolong makanan menjadi hangus,
yang merupakan masalah paling umum terjadi dalam penggunaan oven.
Perbedaan dalam ukuran, bentuk, berat dan dimensi dapat menyebabkan
waktu memasak yang lebih lama. Gunakan penilaian anda sendiri bersama
dengan petunjuk memasak untuk melihat apakah makanan telah dimasak
dengan benar seperti dimasak dengan kompor pada umumnya.

Spesifikasi
Teknik

Peringatan
Kabel utama berwarna sesuai
BIRU

dengan

kode

warna

MB-4344B/MB-4344BS

berikut:

Netral

~

COKLAT

~

Positif /

HIJAU & KUNING

Tegangan
Api

Listrik

220V AC/50Hz

Keluaran Listrik

850W(IEC60705 tegangan standar)

Arde / Bumi

~

Frekuensi Microwave
Bila

warna

kabel microwave tidak cocok

menunjukkan

terminal

(soket)

dengan

listrik di rumah

tanda

warna

yang

warna

BIRU harus

dihubungkan

2450MHz
507

Konsumsi Power Microwave

anda, ikuti langkah

berikut:
Kabel

Ukuran Luar

mm(panjang)

X 274

mm(tinggi)

X 435

mm(lebar)

1250 Watt

Memanggang

1000 Watt

Kombinasi

2200 Watt

ke terminal bertanda N atau

berwarna HITAM
Kabel

warna

COKLAT harus

dihubungkan

ke terminal bertanda L

atau berwarna MERAH

Kabel

warna

HIJAU & KUNING atau HIJAU harus

dihubungkan

ke

terminal bertanda E atau
Bila kabel listrik

rusak, penggantian harus dilakukan oleh pabrik
tenaga servisnya atau oleh tenaga servis berpengalaman
untuk menghindari bahaya.

atau oleh

serupa,
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