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Cara menutup tutup
wadah pencampur

Thermomix®

TM6 saat memasak
secara manual

New Software Updates



Memasak
di suhu 95⁰C - 120⁰C 
Keranjang Perebus

Memasak
di bawah suhu 95⁰C

Cawan Pengukur

Memasak
Varoma

Varoma Set

Aksesoris yang berbeda digunakan untuk menutup

lubang pada tutup wadan pencampur, 

tergantung pada persiapan dan fungsi memasak



--------------------------------------------

• Ketika cawan pengukur standar dimasukan

kedalam Thermomix® TM6, aksesoris tersebut

sangat pas di lubang tutup wadah pencampur.

Fakta bahwa cawan pengukur menyangkut dengan

kuat mencegahnya jatuh ketika tutup wadah

pencampur dilepas. Cawan Penguukur pada TM6

dirancang sedemikian rupa sehingga uap dari wadah

pencampur dapat keluar di tepinya saat memasak

atau merebus.

• Namun, selama proses memasak atau ketika

mengikuti resep tertentu, bahan-bahan dapat

meluap ke atas, tersangkut pada cawan pengukur

dan mencegah uap keluar. Akibatnya, dalam kasus

yang sangat jarang, tekanan dalam mangkuk

pencampur selama memasak dapat menyebabkan

kemungkinan tumpahan makanan panas.

•

Mengapa ada Software Updates dan Perubahan Panduan 

Penggunaaan Aksesoris dalam Menggunakan Thermomix?



• Silakan instal pembaruan perangkat lunak di

Thermomix Anda. Pembaruan akan tersedia pada

tanggal 22 Agustus di malam hari.

• Dengan pembaruan ini, pelanggan secara aktif

diinformasikan untuk menggunakan keranjang

perebus alih-alih cawan pengukur saat memasak

tanpa menggunakan fungsi Memasak Terpandu

(jika suhu di atas 95ºc).

• Vorwerk telah memeriksa semua data resep - resep

yang membutuhkan suhu lebih dari 95°C dan

dimasak dengan memasukan cawan pengukur.

Dalam resep-resep ini, kita akan mengubah

penggunaan cawan pengukur menjadi penggunaan

keranjang perebus.

•

Solusi Baru untuk

Hasil Masakan yang lebih baik dan Keamanan yang terjamin



--------------------------------------------

• Untuk memasak (merebus) pada suhu 95°C atau

lebih tinggi, keranjang perebus harus selalu

digunakan sebagai pengganti cawan pengukur

TM6. Dibandingkan dengan cawan pengukur yang

cukup rapat, keranjang perebus memberikan

kelonggaran, dapat ditembus uap, dan juga

mencegah percikan makanan dari wadah

pencampur. Ini adalah solusi sederhana namun

perlu dan tidak akan mempengaruhi pengalaman

memasak – tetapi dapat mencegah terjadinya

potensi masalah.

•
• Resep-resep tertentu meminta keranjang perebus

untuk digunakan dalam wadah pencampur. Untuk

resep ini, cawan pengukur masih bisa digunakan.

•

Solusi Baru untuk

Hasil Masakan yang lebih baik dan Keamanan yang terjamin



Memasak
Di bawah 95ºc

Cawan Pengukur

Memasak
pada suhu 95ºc-120ºc

Keranjang Perebus

Memasak
Varoma

Varoma Set

Penggunaan aksesoris berbeda untuk

menutup lubang pada wadah pencampur, 

bergantung pada langkah persiapan atau

pemilihan fungsi memasak



Software Update TM6  pada 22 Agustus malam
melalui OTA



Software Update TM5  pada 22 Agustus malam
melalui Cook-Key



Pada Pengiriman kedepan panduan Keamanan
Tambahan akan di sertakan pada box TM6



Thermomix® Useful Tips
Gunakan aksesoris yang tepat saat memasak

1. Memasak di bawah suhu 95ºc
gunakan cawan pengukur pada tutup wadah pencampur

2. Memasak di suhu 95ºc – 120ºc
gunakan keranjang perebus pada tutup wadah pencampur

3. Memasak Varoma
gunakan Varoma Set pada tutup wadah pencampur

4. Memasak dengan Suhu Tinggi/ Tahapan Gula
gunakan Splash Guard pada tutup wadah pencampur

➢ Bilas sampai bersih bahan-bahan (contoh: beras, kacang-kacangan) untuk mencegah
timbulnya buih. 

➢ Jangan mengisi wadah pencampur secara berlebihan. Hal itu dapat menimbulkan buih
atau luapan saat proses memasak.

➢ Tambahkan beberapa tetes minyak ke dalam wadah pencampur untuk mencegah
luapan.



Cara Menutup
Tutup Wadah Pencampur

Thermomix® TM6 saat Memasak
Pada Suhu Berbeda

Saat keranjang perebus digunakan di 

dalam wadah pencampur,

Cawan pengukur dapat digunakan untuk

menutup tutup wadah pencampur



Saat keranjang perebus digunakan di 

dalam wadah pencampur,

Cawan pengukur dapat digunakan untuk

menutup tutup wadah pencampur

Cara Menutup
Tutup Wadah Pencampur

Thermomix® TM6 saat Memasak
Pada Suhu Berbeda



Saat memasak pada suhu 95oC ke atas

gunakan keranjang perebus

untuk melindungi dari percikan melalui

lubang tutup wadah pencampur.

Cara Menutup
Tutup Wadah Pencampur

Thermomix® TM6 saat Memasak
Pada Suhu Berbeda



Cara Menutup
Tutup Wadah Pencampur

Thermomix® TM6 saat Memasak
Pada Suhu Berbeda

Thermomix ® akan mengingatkan Anda

untuk menggunakan keranjang perebus

agar terhindar dari percikan.


