


Produk kami mudah digunakan
dan tanpa kuatir

Terimakasih telah memilih tecnogas. Buku pandan umum ini 
memuat semua informasi yang anda butuhkan untuk memakai 
pemanas air listrik anda dengan benar dan aman.Mohon mem-
baca semua instruksi sebelum memakai alat ini, dan simpan 
buku ini pada tempat yang aman untuk referensi di masa men-
datang. Mohon untuk tidak melepaskan label identifikasi per-
ekat terlampir yang berisi kode, nomor model dan informasi lain 
dari alat ini. Label ini akan digunakan oleh wakil layanan resmi 
Tecnogas pada saat pemanas air listrik anda membutuhkan 
pelayanan.

DAFTAR ISI

Judul                                                              Halaman

1. Tindakan Pencegahan untuk Keamanan............................    2
2. Pemasangan/Instalasi.........................................................    3
3. Pemeliharaan......................................................................    4  
4. Pengaturan Ventilasi Udara.................................................   6
5. Abnormalitas dan Solusi......................................................   7

PERHATIAN

Bacalah dengan seksama informasi penting berikut menyangkut pemeliharaan dan 
pemasangan yang aman. Simpanlah buku informasi ini untuk konsultasi di masa 
mendatang.

Alat ini telah dirancang sebagai penghisap asap dapur versi pembuangan (pembuan-
gan keluar) atau sebagai versi penyaring (daur ulang antar udara).
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1. Tindakan Pencegahan untuk Keamanan

Berwaspadalah pada saat penghisap asap sedang beroperasi bersamaan dengan per-
apian terbuka atau alat pembakar yang bergantung pada udara dari lingkungan sekitar 
dan yang disuplai oleh selain dari tenaga listrik. Ini dikarenakan penghisap asap dapur 
menghilangkan udara dari sekitar lingkungan yang dibutuhkan oleh alat pembakar atau 
perapian untuk pembakaran.

Sediakanlah ventilasi yang memadai untuk sekitar ruangan supaya penghisap asap 
dapur beroperasi dengan aman.

Ikuti tata tertib dan hukum lokal yang berlaku untuk pembuangan udara eksternal.

Alat ini hanya untuk dipakai dengan tegangan dan frekuensi listrik yang sesuai.

Resiko kebakaran dapat terjadi jika pembersihan tidak dilaksanakan sesuai dengan 
instruksi.

PERINGATAN

Dalam keadaan tertentu, peralatan listrik dapat menjadi penyebab bahaya.

Jangan memeriksa keadaan penyaring pada saat penghisap asap dapur sedang 
beroperasi.
Jangan menyentuh bohlam lampu setelah alat selesai digunakan.
Jangan mencabut kabel listrik dari alat dengan tangan yang basah.
Hindari api liar karena dapat merusak penyaring dan bahaya api.
Periksa dan awasi makanan pada saat menggoreng untuk menghindari minyak yang 
terlalu panas dan dapat menjadi bahaya api.
Selalu cabut dahulu steker listrik sebelum segala pemeriksaan pemeliharaan apapun.
Anak-anak tidak dapat mengenali bahaya dari peralatan listrik, maka jika anak-anak 
inging menggunakan alat ini harus dibawah pengawasan dari orang dewasa dan jauhi 
alat dari jangkauan anak-anak.
Jika kabel listrik rusak, maka harus digantikan oleh manufaktur atau tukang servis 
yang memenuhi syarat untuk menghindari bahaya.
Jauhkan alat-alat listrik dari anak-anak atau orang-orang lemah. Jangan biarkan mere-
ka memakai alat tanpa pengawasan.
Hanya untuk penggunaan didalam ruangan tertutup.
Jangan membuang peralatan listrik menjadi sampah kota yang tidak disortir. Gunakan 
fasilitas pengumpulan yang terpisah.
Hubungi pemerintahan lokal anda untuk informasi mengenai sistem pengumpulan 
yang tersedia.
Pada saat alat tidak digunakan atau sebelum membersihkan, cabut kabel listrik dari 
sumber daya listrik.

2. Pemasangan/Instalasi

1. Penghisap asap dapur harus ditempatkan 
pada jarak 65-75cm (26-30inci) dari permukaan 
memasak untuk efek yang terbaik. 
(lihat gambar 1)

2, Pasang kaitnya pada tempat yang sesuai 
setelah tinggi instalasi telah ditetapkan. Posisi 
yang tetap pada dalam braket cerobong adalah 
tempatnya cerobong. (lihat gambar 2)

3. Tetapkan braket cerobong luar pada luar cerobong dan pastikan ketinggian 
dalam cerobong dapat diatur dengan bebas dan tetapkan juga pipa perpanjangan. 
Setelah itu pasang pipa perpanjangan dan cerobong pada penghisap asap dapur. 
(lihat gambar 3)

4. Letakkan penghisap asap dapur pada kait. (lihat gambar 4)

5. Atur ketinggian dari cerobong dalam ke posisi braket cerobong dalam dan 
tetapkan dengan sekrup. Setelah mengatur posisinya, tetapkan badannya dengan 
sekrup. (lihat gambar 5)

Catatan: Dua ventilasi pengaman diposisikan dibelakang penutup dengan diameter 
6mm. 
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Pemberitahuan untuk Pemasangan/Instalasi

1. Sebelum instalasi, pastikan bahwa area telah bersih untuk menghindari pengisa-
pan potongan kayu-kayu kecil dan debu.

2. Alat ini tidak bisa memakai ventilasi udara yang sama bersama-sama dengan 
alat lain seperti tabung gas, tabung hangat, dan tabung angin panas.

3. Pembengkokan tabung ventilasi harus ≤120° paralel atau di atas titik awal 
 dan harus disambungkan ke dinding eksternal.

4. Setelah instalasi, pastikan bahwa alat pengambilan sari rata untuk menghindari 
penumpukkan kumpulan lemak di satu sisi.

3. Pemeliharaan

Sebelum membersihkan, matikan alat dan cabut stekernya.

Pemersihan Rutin
Gunakan kain halus yang dibasahi dengan air sabun hangat atau deterjen pem-
bersih rumah tangga. Jangan pernah menggunakan logam, bahan kimia, bahan 
yang kasar atau sikat yang kaki untuk membersihkan alat ini.

Pembersihan Bulanan untuk Penyaring Logam Anti-Lemak
ESENSIIL: Bersihkan penyaring setiap bulan dapat mencegah segala risiko keba-
karan.

Penyaring dapat mengumpulkan lemak, asap dan debu maka penyaring secara 
langsung mempengaruhi keefesienan dari penghisap asap dapur. Jika tidak dibersi-
hkan, sisa-sisa lemak (potensi mudah terbakar) akan memenuhi saringan. Bersih-
kan dengan deterjen pembersih rumah tangga.

Pembersihan Jala Filter Karbon

Lepaskan filter (lihat gambar 6)

Jala filter dibuat dengan besi tahan karat dengan kepadatan tinggi. Jangan meng-
gunakan deterjen korosif. Menjaga penyaring tetap bersih akan menjaga alat untuk 
bekerja dengan benar. Mohon untuk mengikuti petunjuk dibawah berikut.

Metode 1: Taruh jala ke dalam air bersih bersuhu 40-50 °C, tuangkan deterjen, dan 
rendam selama 2-3 menit. Kenakan sarung tangan dan bersihkan dengan sikat yang 
halus. Jangan menggunakan tenaga yang berlebihan karena jalanya sangat halus 
dan mudah rusak.

Metode 2: Jika diinstruksikan, dapat ditaruh ke pencuci piring, atur suhu sekitar 
60°C.

CATATAN UNTUK PEMBERSIHAN PENGHISAP ASAP DAPUR

1. Untuk melindungi tubuh utama dari korosi dalam jangka waktu yang panjang, 
penghisap asap dapur harus dibersihkan dengan air panas dan deterjen yang 
tidak korosif setiap 2 bulan.

2. Jangan menggunakan deterjen yang kasar karena dapat melukai permukaan 
tubuh penghisap asap dapur.

3. Jaga mesin dan suku cadang bebas dari air karena dapat merusak alat ini.
4. Matikan alat sebelum membersihkan
5. Filter karbon tidak boleh terkena panas.
6. Mohon untuk jangan sobek bilah tetap di sekitar filter karbon.
7. Jika steker atau kabel rusak, gantikan dengan kabel lunak khusus.
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Mengganti lampu

• Sebelum mengganti lampunya, pasitkan bahwa alat sudah dalam keadaan off.
• 
• Buka filternya (lihat gambar disamping)
• 
• Gantikan bohlam Max. 40W E14 beerbentuk zaitun.
• 
• Pasang kembali filter ke posisi semula.

4. Pengaturan Ventilasi Udara

Ventilasi udara luar ruangan: Nyalakan adjuster untuk posisi luar ruangan (gam-
bar 7A), pasang outletnya, nyalakan penghisap asap dapur, lalu udara akan 
dibuang dari outlet luar. 

Ventilasi udara dalam ruangan: Nyalakan adjuster untuk posisi dalam ruangan 
(gambar 7B), pasang penutup outlet, nyalakan penghisap asap dapur, lalu 
udara akan dibuang dari outlet dalam.

Operasi:

Tombol beroperasi seperti berikut (lihat gambar 8)

1. Tekan “0”, mesin akan mati.

2. Teksn tombol “LOW”, “MIDDLE”, dan “HIGH”.
    mesin akan menyala di kecepatan “rendah”,
    “medium”, dan “tinggi” secara berurutan.

3. Tekan “LIGHT”, lampu akan menyala. Tekan
    sekali lagi dan lampu akan padam.

5. Abnormalitas dan Solusi

Masalah Penyebab Solusi
Lampu menyala namun 
mesin tidak bekerja

Ada yang menyumbat
Kapasitor rusak
Mesin motor macet

Singkirkan yang menyum-
bat
Ganti kapasirornya
Ganti mesin motor

Lampu tidak menyala , 
mesin tidak menyala

Lampu rusak
Kabel listrik kendur

Ganti lampunya
Colokkan kabelnya seperti 
yang di diagram

Kebocoran minyak Katup satu arah dan jalan 
masuk ventilasi udara ti-
dak tertutup dengan rapat
Bocor dari sambungan 
bagian bentuk U dan 
penutup

Copot katup satu arah dan 
segel dengan lem
Copot bagian bentuk U 
dan segel dengan sabun 
atau cat

Alat bergetar-getar Mesin motor tidak digan-
tung dengan kencang
Badan alat tidak digan-
tung dengan kencang

Kencangkan mesin motor 
dengan erat
Kencangkan badan alat 
dengan erat

Tidak cukup pengisapan Jarak antara badan alat 
dan gas top terlalu jauh
Terlalu banyak ventilasai 
dari pintu atau jendela 
yang terbuka

Atur ulang jaraknya
Pilih tempat baru dan pas-
ang ulang mesinnya

Mesin miring Sekrup tidak cukup ken-
cang

Luruskan mesin dan ken-
cangkan sekrup




