
Komponen

Knop
Pengatur Daya

Plat Pemanas
15 cm

Lampu Indikator
On/O�

Permukaan
Kompor Listrik

Petunjuk Keselamatan
PERHATIAN! (Petunjuk Keselamatan Sangat Penting)
    Dilarang menggunakan kompor listrik ini dipermukaan yang mudah rusak akibat
    panas.
    Dilarang menggunakan kompor listrik ini jika terdapat masalah pada kabel.
    Dilarang memperbaiki kompor listrik ini tanpa adanya keahlian.
    Jauhkan kompor listrik ini dari jangkauan anak-anak, baik saat digunakan maupun
    tidak digunakan.
    Dilarang menaruh benda-benda kecil seperti pisau, garpu dan sendok atau benda
    sejenisnya di atas kompor listrik ini.
    Seluruh permukaan kompor menjadi panas pada saat digunakan.
    Hati-hati jika menggunakan kompor listrik ini di luar ruangan.
    Kompor listrik ini dirancang untuk menggunakan panci di atasnya dan dilarang
    menggunakannya tanpa panci karena sangat berbahaya.
    Dilarang direndam dalam air atau cairan lainnya.

PENTING!
Harap baca petunjuk penggunaan ini sebelum anda menggunakan produk.

asak dimana & kapan saja
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Petunjuk Penggunaan
HI-COOK Kompor Listrik
Model: ES-155

Spesi�kasi
MODEL

ES-155

KEKUATAN
600 Watt

TEGANGAN
220 - 240 Volt

FREKUENSI
50 - 60 Hz

BERAT PRODUK
1,4 Kg

DIMENSI
210 x 210 x 65 mm

Customer Service:
Pergudangan Prima Center 2 Blok D No. 11
Jl. Pool PPD Pesing Poglar No. 2
Jakarta Barat 11710, INDONESIA.
Phone: +62 21 2903 0961   Fax: +62 21 2903 0962
www.hi-cook.co.id
Jam kerja: Senin-Jumat (08.00 - 16.00)
Sabtu, Minggu dan Hari Raya Tutup

Diimpor oleh:
PT HI-COOK INDONESIA, JAKARTA

No. Reg. Manual & Garansi:
I.45.HI1.02302.1018



Persiapan Sebelum Penggunaan
    1. Tempatkan kompor listrik pada permukaan yang datar dan tidak mudah terbakar
        atau rusak akibat panas.
    2. Pastikan kabel listrik tidak berada pada permukaan plat kompor listrik.
    3. Gunakan panci berbahan besi atau aluminium dengan permukaan yang datar.

    4. Wadah berbahan kaca tidak dapat digunakan.
    5. Untuk pertama kali penggunaan, nyalakan kompor selama 5 menit tanpa panci,
        langkah ini adalah untuk menghilangkan lapisan pelindung pada plat pemanas
        (timbulnya sedikit asap dan juga bau asap adalah normal).

    Cabutlah colokan dan tunggu kompor listrik hingga mencapai suhu ruangan jika
    ingin membersihkan atau memindahkannya.
    Penggunaan dan pemasangan yang tidak semestinya dapat mengakibatkan
    kebakaran, tersengat listrik atau kecelakaan pada orang lain.
    Dilarang menyentuh plat pemanas pada saat digunakan atau setelah selesai
    digunakan, tunggulah sampai suhu kompor listrik mencapai suhu ruangan.
    Pastikan kabel listrik tidak menyentuh permukaan plat yang panas pada saat
    digunakan.
    Dilarang meninggalkan kompor listrik tanpa adanya pengawasan. Kompor harus
    mencapai suhu ruangan sebelum disimpan.
    Jauhkan penggunaan kompor listrik ini dari benda yang mudah terbakar, seperti
    kertas, kain, dll...

Cara Penggunaan
    1. Sambungkan kabel kompor listrik pada kotak kontak.
    2. Putar knop pengatur daya antara 1 sampai 5 atau sesuai kebutuhan.
    3. Lampu indikator nyala apabila sedang memanaskan.
    4. Lampu indikator mati apabila telah mencapai daya yang dibutuhkan.
    5. Jika telah selesai digunakan, putar knop pengatur daya ke posisi 0.
    6. Tunggu hingga kompor listrik mencapai suhu ruangan sebelum dibersihkan
        ataupun disimpan.

04

Petunjuk Pemeliharaan
    1. Pastikan permukaan kompor dan plat pemanas telah mencapai suhu ruangan.
    2. Pastikan kabel sudah tidak terpasang.
    3. Gunakan kain lembab dengan sedikit air sabun lalu bersihkan seluruh
        permukaan.  Jangan menggunakan sikat atau cairan pembersih.

Diagnosa Masalah

NO. SEBAB SOLUSI 
1 Kompor �dak dapat padam Putar knop pengatur daya ke level yang lebih 

kecil dari sebelumnya. 
2 Kompor �dak menyala - Pas�kan listrik nyala pada sumber listrik dan 

juga pada colokan terpasang dengan benar. 
- Pas�kan knop pengatur daya telah diputar 
ke posisi yang dibutuhkan. 


