Produk kami mudah digunakan
dan tanpa kuatir

DAFTAR ISI

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 membaca semua instruksi sebelum memakai alat ini, dan simpan
buku ini pada tempat yang aman untuk referensi di masa mendatang. Mohon untuk tidak melepaskan label identifikasi perekat 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.
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1.Peringatan Penting dan Tips untuk Menggunakan
PENTING! Buku petunjuk umum ini merupakan bagian yang integral dari alat dan
harus disimpan di tempat yang mudah dijangkau selama masa hidup dari alat. Mohon
untuk membaca buku ini dan seluruh instruksi di dalamnya sebelum memakai alat ini.
SimpanSsegala suku cadang yang disediakan bersama alat. Pemasangan dan semua
sambungan gas/listrik harus dilaksanakan oleh teknisi yang memenuhi syarat sesuai
dengan instruksi dari manufaktur dan memenuhi hukum pada masanya dan regulasi keamanan. Alat ini ditujukkan hanya untuk pemakaian rumah tangga dan dirancang untuk
fungsi-fungsi berikut: memasak dan menghangatkan makanan. Pemakaian untuk hal lain
adalah tidak patut. Manufaktur menolak segala kerusakan yang disebabkan oleh pemasangan yang tidak benar, dirusak dengan sengaja, penggunaan yang tidak ahli,
dan penggunaan untuk hal di luar dari yang secara khusus dinyatakan.
Periksa dan pastikan bahwa barang tidak rusak akibat dari transportasi; simpan segala
bahan kemasan (kantung plastik, busa polystyrene, nilon, dsb.) jauh dari anak-anak,
karena berpotensi bahaya.

Jangan menggunakan pelapis aluminium atau wadah plastik (film pelindungnya tidak
cocok dengan hob ini).
Jika ada laci dibawah hob, disarankan untuk tidak menyimpan barang yang mudah
terbakar atau kaleng semprot di dalamnya.
Kabel sumber daya listrik tidak pernah boleh menyentuh zona memasak yang panas,
dapat merusaknya.
Zona memasak dan bawah panci harus selalu kering dan bersih.
Jika anda menemukan keretakkan pada alat; zona memasak terlalu panas; tampilan
atau kenop tidak bekerja atau hob mati dengan sendirinya; segera matikan alat dan
panggil layanan bantuan. Dalam kasus malfungsi, jangan mencoba untuk membetulkan hob sendiri tapi panggilah layanan bantuan.

Bahan kemasan dapat di daur ulang dan di tandai dengan simbol daur ulang. Buanglah
alat secara bertanggung jawab.

Jangan memasak dengan panci kosong, khususnya panci berenamel atau aluminium. Bawah panci dan gelas keramik dapat rusak. Hanya gunakan panci logam tahan
karat.

Alat ini tidak ditujukkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang mempunyai kelemahan fisik, pancaindra, atau kapabilitas mental, atau kurang pengalaman dan
pengetahuan. kecuali mereka telah diberikan pengawasan atau instruksi mengenai pemakaian alat oleh orang yang bertaunggung jawab atas keamanan mereka. Anak-anak
harus diberi pengawasan untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat.

Jangan pernah meletakkan panci panas, panci penggorengan, benda keras atau
runcing di atas panel kendali, area kenop atau kerangka.

Keamanan listrik hanya dapat dipastikan jika produk disambungkan ke koneksi bumi
yang cocok.
Setelah menggunakan kompor tanam, pastikan indikator pada kenop diputar ke posisi
“off”.
Jika anda memutuskan untuk tidak menggunakan alat ini lagi, sebelum membuangnya, buatlah alat ini tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan aturan hukum kesehatan
lingkungan dan keamanan yang berlaku, memastikan segala bagian yang mungkin
berbahaya untuk anak-anak menjadi aman.
Perhatian: Dalam kasus pembongkaran, pemeliharaan dan pembersihan alat, mohon
untuk menggunakan perlengkapan pencegahan dan perlindungan yang sesuai.
Label berisi spesifikasi teknikal diletakkan di bawah dan di dalam buku petunjuk umum.
Jangan melepaskannya.
Jangan pernah menaruh barang mudah terbakar di atas hob. BAHAYA API!
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Pada saat zona memasak dimatikan, ia akan tetap panas untuk beberapa saat. Pada
saat itu hindari menyetuh zona panas.

Gula atau makanan lain yang mengandung gula yang tinggi dapat merusak hob.
Cipratan makanan apapun harus segera dibersihkan dengan scraper untuk gelas.
Peringatan !!! Scraper optional untuk gelas memilikki bilah yang tajam.
Kerusakkan berikut tidak akan mempengaruhi fungsi dan stabilitas dari alat ini;
pembetukkan resudu agar-agar karena gula leleh atau makanan yang mengandung
banyak gula; goresan akibat garam, gula, butiran pasir atau permukaan bawah panci
yang kasar.
Hanya gunakan air hangat dengan deterjen ringan. Jangan menggunakan produk
yang kasar atau korosif karena mereka dapat merusak permukaan. Perhatian: Jangan menggunakan pembersih uap untuk membersihkan alat ini.
Instruksi ini hanya berlaku untuk negara negara yang inisial ID nya muncul di pelat
data yang ada di buku petunjuk umum dan pada alat.
Deklarasi Kesesuaian
Alat ini sesuai dengan arahan Eropa berikut;
•
93/68 : Regulasi umum
•
2006/95/CE : Tentang ketegangan rendah
•
90/396 : Tentang peralatan gas •
89/336/CEE : Kompabilitas elektromagnetik
•
Regulasi CE n° 1935/2004:alat ini cocok untuk produk makanan.
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Penutup gelas

Pembakar tanpa katup keamanan - pengapian

Jika kompor atas memiliki penutup gelas, perhatikan aturan-aturan berikut:
Jangan pernah menaruh panci panas di atas penutup sebelum membukanya.
Bersihkan segala cairan yang tumpah pada penutup sebelum menbukanya.
Penutup dapat pecah jika terkena panas.
Matikan segala pembakar dan kompor listrik dan tunggu sampai mendingin sebelum
menutup penutup.

tanpa pengapian listrik
Untuk menyalakan pembakar tanpa pengapian listrik, nyalakan api di atas pembakar,

Spesifikasi kompor
Peringatan:
Alat ini ditujukkan untuk dirancang untuk dibuat untuk unit perumahan.
Kelas instalasinya adalah tipe 3 untuk gas dan tipe Y untuk bagian-bagian listrik.
Unit perumahan harus dirancang untuk dapat menahan suhu sapai dengan 90°C atau
lebih.
Penggunaan alat memasak gas menghasilkan panas dan kelembapan dalam ruangan
yang di mana alat dipasang. Pastikan dapur berventilasi dengan baik; biarkan celahh
ventilasi alami terbuka, atau pasang perangkat ventilasi mekanis hood ekstraktor
dengan saluran pembuangan). Dalam kasus penggunaan alat secara intensif atau
berkepanjangan, pemasangan ventilasi tambahan mungkin diperlukan, contoh, membuka jendela, atau ventilasi yang lebih efesien.
Buku petunjuk umum ini berlaku untuk beberapa tipe kompor.
Mengaacu pada pelat data yang ada di belakang untuk mengidentifikasi model yang
sesuai dengan alat anda. Informasi ini, bersama dengan instruksi dan ilustrasi pada
paragraf berikut akan menunjukkan karakterisitik alat anda.

tekan kenop yang sesuai dan putar melawan arah jarum jam sampai ke simbol
dengan pengapian listrik
Model dengan tombol pengapian
Untuk menyalakan salah satu pembakar, tekan tombol pengapian dan putar kenop
yang sesuai ke posisi saluran maksimum. Tahan tombolnya sampai pembakar menyala.
Model dengan pengapian yang tergabung dengan kenop kontrol.
Untuk menyalakan salah satu pembaka, tekan kenop dan putar ke posisi saluran maksimum sampai pembakar menyala.

Pembakar dengan katup keamanan - pengapian
Beberapa model diperlengkapi dengan katup keamanan yang secara otomatis mematikan saluran gas dalam kasus, untuk alasan apapun pembakarnya padam. Untuk
menyalakan pembakar kembali, putar kenop ke posisi “tap closed” dan ulangi prosedur
pengapian yang dijelaskan di paragraf berikut:
dengan tombol pengapian
Untuk model dengan tombol pengapian, putar kenop keran gas ke posisi salurann
maksimum, lalu tekan tombol pengapian dan kenop, tahan selama 4-5 detik.
dengan pengapian “dibawah kenop”
Untuk model pengapian yang tergabung dengan kenop, putar kenop keran gas ke
posisi saluran maksimum, lalu tekan dan tahan selama 4-5 detik.

Contoh:

Model dengan pembakar “ganda” - kontrol tunggal
Pembakar model ini dibuat dengan satu mahkota bagian dalam dan satu lagi pada
bagian luar, keduanya dikontrol oleh satu kenop saja. Untuk menyalakan mahkiota bagian luar dari pembakar, ulangi operasi seperti di atas. Untuk menyalakan keduanya,
putar kembali kenopnya, sampai ke detik urutan simbol.

Peringatan:
•

•

Menggunakan Kompor
Pembakar gas
Penyaluran gas ke pembakar dikontrol dengan kenop yang pada gilirannya mengendalikan keran. Simbol-simbol, tergantung dari berbagai versi, ada di atas atau bawah
kenop. Dengan menggerakkan indikator ke simbol, penyesuaian berikut dapat dibuat.
Keran terututup, tidak ada saluran gas
Kapasitas maksimum, saluran gas maksimum
Kapastias minimum, saluran gas minimum
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•

•

Setelah pembakar menyala, atur apinya dengan memutar kenop untuk mendapatkan intensitas yang diinginkan. Pengaturan harus selalu diposisikan di antara
maksimum dan minimum, dan jangan pernah di antara maksimum dan posisi off.
Jika pembakar sulit dinyalakan, atau jika api tinggi atau tidak teratur, segera matikan dengan memutar kenop ke posisi “off” dan dan panggil layanan bantuan.
Jika suplai gas lokal membuat pembakar sulit dinyalakan dengan kenop ke posisi
maksimum, ulangi operasi tanpa panci dan putar kenop ke posisi minimum tanpa
dirian panci.
Peringatan: Perangkat pengapian tidak boleh dipakai untuk lebih dari 15 detik.
Jika setelah selama ini pembakar masih juga belum menyala, atau jika tidak sengaja padam lagi, tunggu 1 menit sebelum mencoba menyalakan kembali.
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Kisi-kisi
Kisi-kisi pijakan dirancang untuk membuat alat mudah dan aman digunakan. Selalu
periksa kisi-kisi pijakan selalu ada di posisi yang benar sebelum menggunakan alat.
Selanjutnya, selalu periksa kaki karet pelindung ada dan di posisikan dengan benar.
Kisi-kisi untuk panci atau pot kecil.
Ini ditaruh di atas kotak pembakar tambahan (yang paling kecil) pada saat diameter
pot atau panci yang dikurangi digunakan, untuk menghindari ketidak-seimbangan.
Kisi-kisi pendukung khusus “WAJAN”
Ini diletakkan di atas pembakar bermahkota tiga pada saat menggunakan “WAJAN”
(panci bagian bawah cekung). Untuk menghindari malfungsi dari pembakar yang serius, jangan pernah menggunakan wajan tanpa kisi-kisi khusus ini dan jangan pernah
menggunakan kisi-kisi khusus wajan ini untuk panci yang berbagian bawah rata.

Memilih pembakar yang tepat
Simbol yang di cap di panel kontrol dekat kenop mengindikasikan kenop yang mana
yang sesuai dengan pembakar. Untuk memilih pembakar yang paling sesuai, perhitungkan diamter dari panci dan juga kapasitas panci (lihat tabel).
Diamter dari panci harus sebanding dengan daya pembakaran untuk memastikan hasil
yang baik.
Diameter panci

Ingatlah bahwa zona memasak akan tetap panas untuk waktu yang lumayan lama
(sekitar 30 menit) setelah dimatikan.
Jangan membersihkan dengan air tekanan tinggi atau perlengkapan pembersih
uap.
Jangan menaruh bahan yang mudah terbakar (kertas, plastik, dsb...) pada zona
memasak (piringan atau gelas keramik).
Jangan membiarkan barang yang berat atau tajam jatuh ke atas permukaan gelas
keramik.
Jangan menatapi lampu halogen yang ada pada permukaan kompor.
Gunakan panci yang berbagian bawah rata dengan diameter yang cukup untuk
mencakup seluruh permukaan pembakar.

Menyalakan kompor listrik:
Untuk menyalakan kompor listrik, putar kenop ke posisi yang diinginkan.
Nomor 1 ke 6 atau 1 ke 10, tergantung pada apakah kompor dilengkapi dengan
tombol daya atau regulator, indikasi pengaturan pada suhu yang berkembang.
Pada saat kompor listrik sedang beroperasi, lampu indikator LED di panel kontrol
akan menyala.

Menggunakan kompor listrik:
Setelah panas yang dibutuhkan tercapai, atur intensitas tenaga, dalam ingatan
bahwa kompor akan tetap mengeluarkan panas untuk beberapa menit setelah
dimaatikan.

Tipe-tipe kompor listrik:
piring padat
Kompor dapat dilengkapi dengan Ø145mm atau Ø180mm, konvensional atau
kekuatan cepat. Kompor konvensional seluruhnya hitam, sedangkan kompor cepat
memiliki titik merah di tengahnya. Dasarnya, kompor cepat lain dari yang konvensional kaena:
•
menawarkan kekuatan yang lebih besar
•
Mencapai suhu yang diinginkan lebih cepat
Beberapa kompor listrik dilengkepai dengan termostat keamanan yang mengurangi
atau memutuskan sumber daya dalam kasus alat menjadi terlalu panas.

Kompor Listrik
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Peringatan:
Jangan pernah memasak makanan langsung di atas kompor listrik; selalu gunakan pot
atau wadah yang sesuai.
Jangan pernah meninggalkan kompor listrik menyala tanpa panci di atasnya. Penyalah
gunaan ini dapat mengakibatkan terlalu panas, kerusakkan pada alat dan bahaya api.
Ambil semua tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan untuk mencegah cairan
tumpah pada permukaan kompor pada saat panas.
Jangan menggunakan alat jika permukaan pecah atau rusak; jika anda menemukan
keretakan pada alat, cabut segera sumber listrik dan hubungi layanan setelah pembelian.

Kompor kaca keramik
Kompor kaca keramik mengijinkan transimisi panas vertikal yang cepat dari elemen
pemanas di bawah kompor ke pot atau panci yang di taruh di atasnya. Panas tidak
menyebar secara horisontal, maka di jarak beberapa sentimeter dari zona memasak, kacanya tetap dingin jika disentuh. Alat ini dilengkapi dengan indikator “sisa
panas” yang menyala jika suhu komporr di atas 70°C, walaupun dimatikan. Sisa
panas tetap ada untuk waktu yang relatif panjang setelah zona memasak telah dimatikan. Jangan menyentuh area memasak atau meninggalkan barang mudah
terbakar di dekatnya sampai lampunya padam. Lampu indikator otomatis padam
setelah suhu zona memasak turun dibawah 70°C.
Untuk memulai zona diperpanjang, putar kenop ke posisi “10” sampai pelepasan
dirasakan, lalu putar kenop kembali dan pilih posisi apapun dari 1-10 (regulasi
energi).
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Pemanggang kaca keramik
Pemanggang kaca keramik khusus ini telah diproyeksikan untuk memasak langsung di
atasnya (tanpa pot atau panci).
Jangan pernah menggunakan pot atau panci, dapat menggores kaca dan merusak
kerjanya;
Film atau kertas aluminium tidaklah cocok untuk alat ini.
Jangan menggunakan asam, racun, atau pembersih yang korosif, untuk keamanan
kesehatan. Gunakan saja kain lembab dan air hangat;

Barbeque
Untuk menyalakan elemen ini, putar kenop searah jarum jam; ini menyetel termostat
relatif, dengan pengaturan dari “1” ke “10”. Lampu akan menyala untuk menunjukkan
elemen sedang beroperasi. Adalah normal untuk beberapa lampu untuk menunjukkan
sediki cahaya walaupun pada saat kompor sedang tidak bekerja.
Menggunakan kisi-kisi: sebelum menggunakan kisi-kisi, selalu disarankan untuk
memeriksa apakah telah di posisi yang kokoh dan diletakkan dengan benar pada hob.
Periksa juga apakah bantalan karet utuh dan di tempaat yang benar.
Batu lava: Letakkan batu di dalam nampan yang disediakan dan buang kantungnya.
Setelah ditempatnya, nyalakan elemen pemanas.

Penggoreng
Untuk menyetel suhu memasak, putar kenop searah jarum jam. sampai ke pengaturan maksimum di 200°C. Pada saat elemen pemanas menyala, 2 lampu, 1 hijau
dan 1 merah akan menyala. Lampu merah padam pada saat suhu yang disetel telah
tercapai. Adalah normal untuk beberapa tipe lampu untuk menunjukkan sedikit cahata
walaupun pada saat kompor sedang tidak bekerja.
Nasihat dan peringatan: Letakkan miinyak penggoreng di wadah yang disediakan
sebelum menyalakan elemen pemanas. Setelah memasak, tunggu sampai minyak
mendingin sebelum mengosongkan wadah. Setelah memasak, putar kenop kembali
ke pengaturan “0”. Jika regulator termostat gagal, termostat dengan reset manual akan
diaktifkan; ini harus diaktifkan kembali oleh insinyur yang handal.

2. Instruksi Instalasi/Pemasangan
Penting!
•
Instruksi ini ditujukkan untuk teknisi yang memenuhi syarat.
•
Alat ini harus dipasang dengan benar, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,
•
Sebelum melaksanakan operasi apapun pada alat, harus diputuskan dari sumber
listrik terlebih dahulu.
Memuatkan alat pada atas meja dapur
Kompor tanam dapat dipasang di meja dapur apa saja, selama ia tahan panas (suhu
minimum 90°C).
•
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•

Jika kompor tanam dipasang di atas sebuah oven, tempatkan panel pemisah
dengan jarak minimum 15mm dan ikuti instruksi manufaktur oven.
Bagaimanapun juga, sambungan listrik dari kedua alat harus dilaksanakan
secara terpisah, untuk keamanan listrik dan memfasilitasi penghapusan. Disarankan untuk menggunakan oven yang dilengkapi dengan sistem pendingin paksa
internal.
Pemasangan kompor tanam
•
Untuk memasang kompor tanam pada perumahan, lanjutkan sebagai berikut:
•
Posisikan paking khusus yang disuplai sepanjang batas luar dari meja dapur,
sehingga ujung paking bertemu dengan pas tanpa tumpang tindih.
•
Posisikan kompor tanam pada meja dapur, pastikan diletakkan tepat di tengah.
•
Pasang kompor tanam pada meja dapur menggunakan braket khusus yang
disediakan.
•
Pemasangan paking penyegel yang benar memastikan perlindungan yang
lengkap terhadap infiltrasi cairan.
Area pemasangan dan pembuangan asap pembakaran
Alat ini harus dipasang dan dioperasikan di area yang sesuai, dan seturut dengan
aturan hukum yang berlaku. Teknisi pemasangan harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku mengenai ventilasi dan pembuangan asap pembakaran. Mohon
untuk mengingat udara yang dibutuhkan untuk pembakaran adalah 2m³/h per kW
dari tenaga (gas) yang dipasang.
Area instalasi
Dalam ruangan dimana alat gas terpasang, harus ada suplai udara alami yang
cukup untuk mengijinkan gas membakar dengan benar (sesuai dengan aturan
hukum). Alur alami udara harus melalui celah yang dibuat pada dinding luar dari
ruangan dan memiliki bagian bekeja setidaknya 100cm². Dalam kasus alat tanpa
katup pengaman, celah ini harus memiliki bagian bekerja minimum 200cm².
Celah ini harus dibuat tidak bisa terhambat baik dari dalam maupun dari luar .
Harus diposisikan dekat dengan permukaan lantai, lebih baik di samping seberang
dari perangkat pembuangan asap. Jika tidak memungkinkan untuk membuat
celah-celah demikian, udara dapat didapatkan dari ruangan yang berventilasi baik
yang berdekatan, selama ruangan ini bukan tempat tidur, area yang berbahaya
atau yang bertekanan rendah.
Pembuangan asap pembakaran
Asap pembakaran yang dihasilkan oleh alat harus dibuang dengan cerobong yang
disambungkan langsung antara ke saluran pembuangan atau keluar ruangan.
Jika cerobong tidak dapat dipasang, kipas ekstraktor listrik harus dipasang pada
dinding luar atau pada jendela. Kipas ekstraktor listrik ini harus mempunyai kapasitas yang cukup untuk mengubah udara dari dapur setidaknya 3-5 kali.

Jika kompor tanam dipasang tanpa oven di bawahnya, panel pemisah harus
diletakkan di antara bawah kompor tanam dan perumahan di bawahnya, di jarak
minimum 15mm.
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Sambungan ke suplai gas
Sebelum memasang, pastikan tipe dan tekanan dari suplai gas lokal cocok dengan
pengaturan kompor tanam.
Untuk melakukan ini, periksa data yang ada pada alat. pelat data pada kompor tanam
dan juga yang ada di buku ini.
Penyambungan saluran gas harus dilakukan oleh teknisi yang memenuhi syarat
sesuai dengan aturan hukum setempat. Jika menggunakan selang logam, pastika ini
tidak ada kontak dengan bagian yang dapat digerakkan apapun dan tidak tertumbuk.
Sambungan suplai gas berulir G1/2n.
Untuk sambungan ISO R7, paking tidak dibutuhkan.
Untuk sambungan ISO R228, pencuci yang disediakan harus dipasang.
Setelah operasi penyambungan, periksa untuk segala kebocoran menggunakan
solusi sabun.

Sambungan saluran listrik
Sebelum menyambungan alat ke suplai listrik, periksa apakah voltase sesuai dengan
pelat data dan kabel suplai daya cocok untuk beban alat dan juga dinyatakan pada
pelat data. Jika alat tersambungkan langsung pada listrik, pasangkan tombol pemutus semua kutub dengan jarak kontak minimum 3mm, cukup untuk beban alat dan
menuruti regulasi. Colokan yang digunakan harus mendukung tenaga pekerjaan dari
alat.
Peringatan:
Jangan menggunakan reduksi/peredam, adaptor atau tombol untuk ke saluran
listrik, karena dapat menyebabkan terlalu panas dan terbakar.
Koneksi pembumian diwajibkan oleh hukum.
Manufaktur menolak segala kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan dari
menaati regulasi.
Jika kabel listrik harus diganti, gunakan kabel yang memiliki kesamaan yang identik
dengan yang asli yang disediakan oleh manufaktur, cocok untuk beban dan suhu (tipe
T90°C. Ini tersedia dari layanan setelah pembelian. Selain itu, ujung dari kabel listrik
yang disambungkan pada alat harus memiliki konduktor-bumi Kuning-Hijau 20mm
lebih panjang dari konduktor-konduktor lain.
Kabel harus mendukung beban dari alat.
Mengacu pada tabel di bawah ini untuk ukuran kabbel listrik.
Tipe kompor tanam
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Ukuran kabel

Hanya dengan pembakar gas

Ø0.75mm²

Dengan kompor listrik <= 1000W

Ø0.75mm²

Dengan kompor listrik >1000W

Ø1.50mm²

Jika kabel pasokan diharuskan untuk diganti,
sambungkan kabel sesuai dengan warna/kode berikut:
BIRU
COKLAT

NETRAL (N)
LIVE (L)

KUNING-HIJAU

EARTH

Periksa apakah ada tombol omnipolar yang tersedia pada jalur domestik yang
sesuai dengan standar hukum yang berlaku.
Jika tidak,tempatkan perangkat yang mudah dijangkau di antara alat dan jalur listrik.
Jika kabel rusak, harus dengan cepat digantikan dengan yang baru oleh teknisi yang
memenuhi syarat atau hubungi layanan pasca pembelian.

PENYESUAIAN TERHADAP TIPE GAS YANG BERBEDA-BEDA
Jika tipe gas yang berbeda dari yang diindikasikan pada pelat data digunakan, maka
injektor harus digantikan. Jika injektor cadangan tidak tersedia bersamaan dengan alat,
mereka dapat didapatkan dari layanan pasca pembelian. Injektor diidentifikasikan dari
diameternya, yang diekspresikan dalam ratusan mm, dicap pada badan injektornya.
Mengganti injektor
•
Lepaskan kisi-kisi dan tutup pembakar dari kompor tanam.
•
Menggunakan kunci pas soket, gantikan injektor dengan yang sesuai dengan gas
yang digunakan.
•
Gantikan pembakarnya.
Pembakar tidak membutuhkan penyesuaian udara utama.

Penyesuaian pengaturan minimum
Setelah mengganti injektor, nyalakan pembakar dan lepaskan kenop. Putar keran ke
pengaturan minimum dan masukkan obeng ke tangkai; kencangkan untuk mengecilkan
api, kendurkan untuk membesarkan api.
Untuk gas G30/G31, kencangkan skrup pengaturan sepenuhnya.
Api harus kecil, seragam dan reguler pada smua mahkota pembakar.
Periksa:
•
•
Lekas putar kenop dari maksimum ke minimum, posisi tenaga gas, api tidak
merambat keluar.
•
Untuk pembakar dengan perangkat keamanan, api harus sampai termokopel
•
Biarkan pembakar tetap menyala selama beberapa menit, tidak melewati.
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3. Pembersihan dan Pemeliharaan
Untuk memelihara kompor tanam dalam kondisi optimal, bersihkan secara reguler
setelah selesai digunakan, biarkan mendingin terlebih dahulu sebelum membersihkan.
Jangan pernah menggunakan bahan yang kasar atau tajam untuk membersihkan
permukaan.
Jangan membersihkan alat dengan air bertekanan tinggi atau perlengkapan pembersih uap.
Jangan menggunakan pembersih yang mudah terbakar atau mengandung alkohol.

Pemeliharaan
Alat ini tidak membutuhkan pemeliharaan khusus apapun. Meskipun demikian, tetap
disarankan untuk diperiksa setidaknya sekali dalam setiap dua tahun.
Jika kenop menjadi sulit untuk diputar, atau jika bau gas dapat tercium, tutup keran
suplai gas dan hubungi layanan pasca pembelian. Keran yang rusak haarus diganti
bersamaan dengan pakingnya.

Bagian cat halus:
Semua bagian cat halus harus dibersihkan dengan sepon dan air sabun atau deterjen spesifik. Jangan pernah menggunakan produk pembersih yang kasar. Keringkan
sepenuhnya setelah membersihkan.
Bagian atas baja tahan karat:
Bagian atsa baja tahan karat harus dibersihkan dengan kain lembab dan diterjen.
Setelah dibilas, keringkan kalau bisa lebih baik dengan similir.
Kisi-kisi:
Bagian cat halus dari kisi-kisi penyokong panci aman dicuci di tempat cuci piring.
Bagian cat halus dari kisi-kisi penyokong panci sekitar pembakar dapat menjadi semburat kebiruan akibat suhu yang tinggi. Efek ini dapat dikurangi dengan menggunakan
bantalan wol baja.
Pembakar:
Pembakar terdiri dari dua bagian, dapat dilepaskan dan dibersihkan menggunakan
deterjen yang cocok. Setelah membersihkan, keringkan pembakar secara menyeluruh
dan letakkan kembali ke posisinya dengan hati-hati. Untuk model dengan pengapian
listrik, selalu periksa elektrodanya tetap bersih. Untuk model dengan perangkat keamanan, bersihkan probe untuk operasi reguler dari katup keamanan. Elektroda dan
probe keduanya harus dibersihkan dengan perhatian. Setelah selesai membersihkan,
letakkan kembali pembakar pada posisinya.
Untuk mencegah merusak pengapian listrik, hindari menggunakannya pada saat
pembakar sedang tidak pada tempatnya.
Kompor listrik:
Kompor listrik harus dibersihkan pada saat sedikit hangat. Bersihkan dengan kain
lembab, lalu selesaikan dengan kain dibasahi dengan minyak mineral. Pada kaca
keramik hob jangan pernah menggunakan pembersih yang kasar karena dapat melukai permukaan. Hanya gunakan deterjen yang netral dan tidak mudah terbakar.
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4. Deskripsi Kompor

Menyalakan pembakar
Untuk lebih mudah menyalakan api, nyalakan pembakar sebelum menaruh perabot
masak di atas kompor.
Untuk menyalakan pembakar, lanjutkan seperti berikut: untuk versi dengan lampu
diintegrasikan pada kenop kontrol, tekan kenop pembakar dan putar melawan arah
jarum jam ke simbol pengaturan aliran maksimum, atau tekan tombol jika alat memiliki lampu sendiri.
Setelah menyalakan api, biarkan kenop tetap ditekan selama 10 detik: kali ini dibutuhkan untuk memanaskan termokopel dan mengaktifkan katup keamanan, yang
kalau tidak akan memutuskan aliran gas. Lalu periksa apakah api menyala secara
rata dan putar kenop kontrol untuk mengatur api seperti yang dibutuhkan.
Dalam kasus mati listrik, letakkan api dekat pembakar dan lanjutkan seperti yang
sudah dijelaskan.
Jika api tidak menyala setelah beberapa kali mencoba, periksa apakah “tutup pembakar” dan “tutup api” ada di posisi yang benar.
Untuk mematikan api, putar kenop searah jarum jam.
Sebelum meangkat panci dari pembakar, selalu kecilkan atau padamkan api terlebih
dahulu.

Untuk penggunaan kompor yang benar
Untuk konsumsi gas yang lebih rendah dan efesiensi yang lebih baik: Hanya gunakan panci dengan bagian bawah yang datar dengan dimensi yang sesuai dengan
pembakar, seperti pada tabel dibawah. Setelah air mendidih, kecilkan api ke level
dimana hanya cukup untuk mempertahankan air tetap mendidih.
Pembakar

Diameter Minimum

Diameter Maksimum

Besar (cepat)

180mm

220mm

Medium (semi-cepat)

120mm

200mm

Kecil (auxiliary)

80mm

160mm

Api triple

220mm

260mm

Dalam proses memasak yang menggunakan minyak atau lemak,
perhatikan makanan anda dengan hati-hati karena zat-zat ini dapat
menangkap api jika dalam suhu temperatur tinggi.
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Pembersihan dan Pemeliharaan

Perawatan rutin

Sebelum membersihkan, putuskan alat dari sumber listrik dan ijinkan alat untuk
mendingin.

Periksa kondisi dan efesiensi dari pipa gas dan regulator tekanan (jika dipasang)
secara rutin. Jika anomali ditemukan, jangan membetulkan tapi gantikan bagian yang
rusak.

Pembersihan Umum
Bersihkan bagian cat halus dengan air hangat dan deterjen. Jangan menggunakan
produk yang kasar yang dapat melukai alat.
Sering-seringlah mencuci tutup api dan tutup pembakar dengan air mendidih dan
deterjen dan bersihkan semua sisa-sisa kotoran yang menumpuk.
Untuk kotoran yang sulit dibersihkan, gunakan deterjen biasa yang tidak kasar. Kami
sangat menganjurkan anda untuk tidak menggunakan sabut gosok, sabut baja, atau
hamud untuk membersihkan.
Kompor
Bersihkan hob secara rutin dengan kain yang halus dibasahi dengan air hangat dan
sedikit deterjen cair. Jangan menggunakan produk-produk berikut:
Deterjen rumah tangga atau pemutih
Sabut bersabun yang tidak cocok untuk peralatan yang tidak lengket
Sabut baja
Penghilang noda untuk bak mandi atau wastafel
Steker pengapian
Pembakar pengapian otomatis disediakan (saat sudah terpasang) dengan “steker
keramik dan elektroda besi. Bersihkan bagian-bagian dari hob ini secara menyeluruh
dengan rutin. Sebagai tambahan, untuk menghindari kesulitan pengapian, periksa
apakah rongga pada pembakar tidak terhambat.
Untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran dari rongga pembakar, lepaskan penutup
dan pisahkan kedua bagian (lihat gambar). Setelah membersihkan, letakkan kedua
bagian kembali dan kembalikan mereka ke posisinya. Setelah mencuci, gantikan
penyangga panci hob, pastikan posisinya benar.
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Untuk memastikan keamanan dan performa yang baik, keran regulator gas harus
dilumasi secara rutin.
Lubrikasi rutin untuk keran harus dilaksanakan oleh orang yang memenuhi
syarat, yang juga harus dihubungi jika alat menjadi malfungsi.

Servis dan sukucadang
Sebelum meninggalkan pabrik, alat ini sudah lulus uji oleh petugas yang mahir untuk
memberikan hasil operasi yang terbaik. Perbaikan atau penyesuaian apapun yang
dibutuhkan di masa mendatang harus dilaksanakan dengan perhatian yang baik.
Untuk alasan inilah kami menganjurkan anda untuk selalu menghubungi penjual yang
menjual kepada anda alat ini atau pusat layanan terdekat kami, merincikan masalahnya, model perlengkapan, nomor produk, dan nomor seri. Data-data ini disediakan di
pelat di bungkus dari buku petunjuk ini. Mintalah untuk penggunaan sukucadang yang
asli.

Kondisi garansi
Alat baru anda bergaransi. Kondisi untuk garansi disediakan di selebran “Kondisi
garansi-Pusat layanan” yang anda akan temukan di dalam alat.
Simpan tanda terima fiskal atau catatan pengiriman, dan bukti tanggal pembelian,
ditempat yang aman bersama dengan selebarannya.
Tunjukan dokumen-dokumen tersebut ke petugas pada saat anda pergi ke Layanan
Pasca Pembelian. Jika prosedur tersebut tidak dipenuhi, maka Pusat Layanan tidak
ada pilihan untuk memungut biaya untuk segala perbaikan.
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5. Introduksi Kompor Induksi
Kompor induksi dapat memenuhi berbagai macam masakan dengan menggunakan
pemanasan elektromagnetik, efisiensi termal yang tinggi, aman dan dapat diandalkan, mudah digunakan.
Sketsa Produk

Sebelum menggunakan Kompor Induksi baru
•
•

Baca petunjuk ini, perhatikan khususnya pada bagian “Instruksi Keamanan”.
Lepaskan segala film pelindung yang masih ada pada kaca keramik.

Menggunakan Kontrol Sentuhan
•
•
•
•

Kontrol sangat responsif terhadap sentuhan, maka anda tidak perlu menggunakan tekanan sama sekali.
Gunakan pusat dari jari anda bukan ujung jari.
Anda akan mendengar suara biip setiap kali ada sentuhan tertekan.
Pastikan panel kontrol selalu bersih, kering dan tidak ada barang (perabot atau
kain)yang menutupi. Bahkan film yang tipis atau air dapat membuat kontrol menjadi sulit untuk dioperasikan.

Panel Kontrol
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6. Instruksi Keamanan
Demi keamanan dan menghindari kerusakan pada alat atau cedera pada siapapun,
mohon untuk mematuhi semua instruksi keamanan dibawah berikut.
Mengabaikan peringatan keamanan dapat mengakibatkan cedera.
Alat ini tidak mempertimbangkan situasi-situasi dibawah berikut:
Digunakan oleh anak-anak atau orang cacat fisik tanpa pengawasan.
Anak-anak memainkan sebagai mainan.
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7. Instruksi Operasi
Letakkan pot pada kaca keramik
•
•

Mematikan
Pada saat waktu beroperasi telah selesai, kompor induksi akan mati dengan
otomatis.
Tekan tombol “ON/STANDBY” untuk mematikan alat.

Pastikan ventilasi udara tidak tersumbat dan jauhkan perabotan dari sekeliling
kaca keramik kompor induksi.
Pastikan peralatan masaknya yang berisi makanan atau kuah diletakkan tepat di
pusat dari kaca keramik.

8. Perabot Masak yang Sesuai

Menyambungkan
Setelah suplai listrik telah disambungkan, suara biip akan terdengar.
Nyalakan
•

•
•

Setelah menekan tombol “ON/STANDBY”, kompor induksi telah siap untuk
memasak. Tekan tombol fungsi untuk memilih mode yang dibutuhkan, kompor
induksi akan memasuki mode bekerja.
Setelah menekan tombol “ON/STANDBY” dan tidak ada tombol fungsi yang
ditekan selama 1 menit, maka kompor induksi akan mati secara otomatis.
Setelah menekan tombol fungsi, jika pot non-induksi diletakkan pada kaca keramik, kompor induksi tidak akan memanas dan bel alarm akan berdering untuk
mengindikasikan bahwa pot yang sesuai dibutuhkan. Setelah 1 menit, ia akan
mati secara otomatis.

Alat pengatur waktu/Timer
•

•

•

Tekan tombol “Timer” untuk memasuki mode timer. Pada saat lampu indikaator
timer menyala dan angka di layar tampilan berkedip, tekan tombol “+” atau “-”
untuk mengatur durasi waktu.
Pada saat penyesuaian telah selesai, angka pada layar tampilan akan ditampilkan setelah berkedip untuk beberapa detik. Kompor induksi akan mulai menghitung mundur. Pada saat hitung mundur telah selesai, kompor induksi akan
berhenti memanas dan mati secara otomatis.
Kompor induksi akan mati sendiri pada saat timer default telah tercapai kecuali
pengguna mengatur timernya sendiri.

•
•
•
•
•
•

Pembersihan dan Perawatan

Pause
•
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Tekan tombol “Pause” untuk berhenti memanaskan. Pada saat kompor induksi
dalam keadaan pause, tekan tombol “Pause” lagi atau pilih mode memasak untuk keluar dari keadaan pause dan kembali ke proses memanaskan yang normal.
Setelah mengtur Pause, kompor induksi berhenti memanas setelah mencapai
waktu default pause. Jika pause tidak dibatalkan, alarm mungkin akan bunyi dan
kompor induksi mati secara otomatis.

Persyaratan untuk bahan pot/panci yang mengandung bahan induksi magnetik.
Persyaratan bentuk: bagian bawah datar, diameter lebih dari 14.5cm dan
kurang dari 22cm.
Setelah penggunaan pertama, noda putih akan muncul pada bawah panci.
Ini normal.
Tuangkan cuka ke panci, panaskan di 60 - 80°C, lalu lap noda dengan kuas.
Bahan panci yang tidak cocok: kaca, keramik, aluminium, tembaga, dan
bahan yang tidak magnetik lainnya.
Jika panci diangkat, komppr induksi akan langsung berhenti memanas.
Setelah bel berbunyi selama 1 menit, ia akan masuk ke mode standby
dengan otomatis.

•

•

Sebelum membersihkan, matikan alat terlebih dahulu dan cabut kabel dari
sumber listrik. Tunggu sampai permukaan kompor tidak panas lagi baru
mulai membersihkan.
Setelah menggunakan kompor induksi dalam waktu yang panjang, celah
masuk dan keluar udara akan menumpuk dengan debu atau kotoran lain,
bersihkan dengan kain kering yang halus. Dapat juga dibersihkan dengan
kuas lembut atau penyedot debu mini.
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Untuk noda minyak pada permukaan kompor, lap kompor dengan menggunakan
kain lembab yang halus dengan sedikit odol atau deterjen dan lap sampai noda
hilang.
Pada saat tidak digunakan dalam jangka waktu yang panjang, cabut kabel listrik
dari stopkontak dan lindungi kompor induksi dari debu atau serangga.

9. Penyelesaian Masalah
Masalah

Solusi

Setelah mencolok kabel dan menekan Periksa apakah kabel tercolok dengan
tombol “ON/STANDBY” lampu indikator benar
tidak menyala.
Mungkin kabel rusak
Lampu indikator “ON/STANDBY”
bekerja dengan normal namun kompor
tidak mau memanaskan.

Periksa bahan panci sesuai atau tidak
Apakah alat dalam keadaan bekerja
“Preset”

Panas tiba-tiba berhenti ditengah-tengah proses.

Apakah suhu minyak terlalu tinggi pada
saat menggoreng?
Apakah suhu ruangan terlalu tinggi?
Apakah celah udara terhambat?
Waktu default memasak telah selesai
Perlindungan keamanan otomatis menyala, tunggu beberapa menit lalu sambungkan listrik untuk menggunakan.

Kode Eror
E3, E6: Tunggu sebentar, tekan tombol “ON/STANDBY” pada saat suhu kompor
kembali normal, indikasi akan bekerja seperti biasa.
E7, E8: Matikan kompor induksi, pada saat voltase kembali normal, nyalakan kembali dan akan beroperasi seperti biasa.
E1, E2, E4, E5, Eb: Hubungi departemen khusus perawatan

Keadaan Darurat
Pada saat menggunakan, jika ada yang tidak wajar, segera matikan dan cabut
kabel listrik.
Untuk segala kegagalan produk apapun, silahkan menghubungi departemen khusus perawatan atau pusat layanan pelanggan.
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