
Komponen

JANGAN menggunakan
panci yang lebih kecil dari
12 dan lebih besar dari 24 cm.

< 12 cm > 24 cm

JANGAN menggunakan
produk ini untuk
memanaskan batu panas
di atasnya (hot stone).

JANGAN menggunakan
produk ini di atas pasir/
permukaan yang tidak rata.

JANGAN memakai
produk ini sampai
api padam terkena
luapan air yang tumpah.

Petunjuk Keselamatan
PERHATIAN! (Petunjuk Keselamatan Sangat Penting)

PETUNJUK KESELAMATAN ini WAJIB dipahami agar konsumen dapat menggunakan produk dengan benar dan aman
demi menghindari kecelakaan dan/atau kerugian.
LAKUKAN: -Jauhkan produk ini dari jangkauan anak-anak.

-Keluarkan produk ini dari tempatnya (tas jinjing) sebelum digunakan.
-Periksalah sil-sil apakah ada kebocoran sebelum memasang tabung gas.
-Gunakan produk pada tempat yang sejuk, berventilasi cukup dan tidak terkena sinar matahari langsung.
-Jika ada kebocoran pada tabung saat api menyala, padamkan api, keluarkan tabung gas, lalu bawalah
 keluar ruangan yang jauh dari sumber api dan/atau panas.
-Putarlah knop ke arah OFF jika telah selesai digunakan dan pastikan api telah padam sebelum melepas
 tabung gas, lalu simpan tabung gas setelah selesai digunakan.

Jangan digunakan jika bocor/rusak.
Jangan memodi�kasi produk dan menggunakan produk selain untuk memasak.
Jangan digunakan dekat dengan barang yang mudah terbakar dan berpotensi terbakar.
Jangan menggunakan produk tanpa pengawasan. Contoh: tidak diawasi dan ditinggal pergi.

Tuas reset

Level 2
Sistem Inline-cut

Pin
- Level 1
  Sistem magnetic ring
- Level 3
  Sistem pushing pin

Pemandu celah
pada regulator

Magnet

Penjelasan Cara Kerja 3 Level Sistem Keamanan Regulator Magnet

1. LEVEL 1: Sistem Magnetic Ring.
    Sensor tekanan akan otomatis mendorong keluar tabung gas (terlepas dari  
    regulator) jika tekanan pada tabung gas melebihi batas aman.
2. LEVEL 2: Sistem Inline-cut.
    Apabila karena satu dan berbagai hal tabung gas masih tersambung pada   
    regulator (macet atau tertekan oleh pengguna) yang mengakibatkan sensor  
    tekanan tidak dapat mendorong tabung gas, sistem inline-cut akan bekerja
    untuk memutuskan aliran gas. 
3. LEVEL 3: Sistem Pushing Pin.
    Apabila tekanan pada tabung gas terus meningkat di atas batas aman (saat  
    sistem Magnetic Ring dan Inline-cut telah bekerja), Pushing Pin dalam   
    konektor akan menciptakan tenaga untuk mendorong tabung gas terlepas  
    dari regulator secara otomatis.

Dudukan panci

Pemantik

Penahan angin

Knop pengatur api

Regulator

Plat pemanas

Tungku

Penutup tabung gas

Plat tatakan kompor

No. Reg. Manual & Garansi:
I.45.HCI7.01401.0612

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

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

asak dimana & kapan saja
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Petunjuk Penggunaan
HI-COOK Kompor Portabel
Model: KC-105

Diimpor oleh:
PT HI-COOK INDONESIA, JAKARTA

Spesi�kasi
MODEL
KC-105 

PEMANTIK
Piezo manual

POWER
3.10 kW (2665 kcal/jam)

KONSUMSI BAHAN BAKAR
220 g/jam

BERAT PRODUK
1,35 Kg

DIMENSI
334 x  280 x 98 mm

BAHAN BAKAR
Hi-Cook mini gas cartridge

DIBUAT DI
Vietnam



1. LEVEL 1: Sistem Magnetic Ring.
    Sensor tekanan akan otomatis mendorong keluar tabung gas (terlepas dari  
    regulator) jika tekanan pada tabung gas melebihi batas aman.
2. LEVEL 2: Sistem Inline-cut.
    Apabila karena satu dan berbagai hal tabung gas masih tersambung pada   
    regulator (macet atau tertekan oleh pengguna) yang mengakibatkan sensor  
    tekanan tidak dapat mendorong tabung gas, sistem inline-cut akan bekerja
    untuk memutuskan aliran gas. 
3. LEVEL 3: Sistem Pushing Pin.
    Apabila tekanan pada tabung gas terus meningkat di atas batas aman (saat  
    sistem Magnetic Ring dan Inline-cut telah bekerja), Pushing Pin dalam   
    konektor akan menciptakan tenaga untuk mendorong tabung gas terlepas  
    dari regulator secara otomatis.

JANGAN menggunakan
produk ini dengan
meletakkan oven untuk
memanggang di atasnya.

JANGAN menggunakan
produk ini di atas barang
yang menghasilkan
panas seperti di atas
kompor gas, kompor induksi,
kompor listrik, panggangan
barbecue dan barang serupa.

Barang yang menghasilkan panas

JANGAN digunakan di tempat
yang tidak ada ventilasi udara
yang cukup untuk menghindari
keracunan karbon monoksida
dan kebakaran. Contoh: tenda,
karavan, kapal, dapur yang tidak
ada ventilasi udara cukup.

JANGAN menggunakan
produk ini dekat-dekat dengan
barang-barang yang mudah
terbakar dan berpotensi terbakar.
Contoh: tisu, alkohol, semprotan
aerosol dan bensin.

Bahan
mudah

terbakar

Persiapan Sebelum Penggunaan
Pada saat memasang tabung gas atau mengganti tabung gas yang habis pada saat dipakai harus dilakukan di tempat
dengan ventilasi cukup. Lebih baik di luar ruangan. Jauh dari percikan listrik dan api, jauh dari api dan sumber api.
Jauh dari bahan yang mudah terbakar dan berpotensi terbakar.

Perhatian: Gunakan selotip untuk membersihkan debu logam. Debu logam pada permukaan regulator dapat mengakibatkan kebocoran gas.

Pastikan membersihkan magnet regulator dengan selotip.

Debu besi,
debu logam

Selo�p

Cara Penggunaan (artikel a)
1. Pastikan tabung gas tidak kosong. 
2. Buka penutup tabung pada kompor, pastikan knop pengatur api berada di posisi OFF/mati.
3. Pasang tabung gas di posisi yang benar: temukan (3), pasangkan (2) dan knop pengatur api harus dalam posisi OFF
    (gambar 1) tegak lurus (gambar 4), dorong tabung gas ke dalam regulator (magnet akan menarik tabung gas ke
    dalam regulator).
4. Saat tabung gas sudah berada di posisi yang benar, maka produk siap digunakan. 

(Gambar 1)

Pemandu celah
pada regulator

(2)

(Gambar 2)

Celah katup
tabung gas (3)
(Gambar 3)

(3)
(2)

(1)

(Gambar 4)

Cara Menyalakan dan Mengatur Api (artikel b)
1. Putar knop pengatur api ke posisi ON (Gambar 5) sampai terdengar bunyi “tek”, api akan otomatis menyala.

2. Apabila api tidak menyala, maka putar knop pengatur api ke posisi OFF, dan ulangi langkah nomor 1.
3. Apabila api tidak menyala setelah mencoba 4-5 kali, maka ikuti Cara Diagnosa Masalah.

(Gambar 5)
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Cara Mematikan Api dan Mengeluarkan Tabung Gas Cartridge (artikel C)
1. Putar knop pengatur api ke posisi OFF (Gambar 1).
2. Buka penutup tabung gas dan keluarkan tabung gas.
Perhatian: selalu keluarkan tabung gas dari kompor gas setelah penggunaan.

Cara Reset
Level 1: sensor tekanan akan otomatis mendorong keluar tabung gas (terlepas dari regulator) jika tekanan pada tabung
gas melebihi batas aman.
1. Ikuti langkah pada artikel c.
2. Putar knop pengatur api ke posisi ON untuk mengeluarkan sisa gas dari regulator (Gambar 5).
3. Ganti tabung gas yang baru yang memiliki tekanan yang sesuai untuk digunakan pada kompor, lalu ikuti langkah
    pada artikel a.

4. Putar knop pengatur api untuk mengatur besarnya api.
Perhatian: saat kompor awal digunakan, mungkin api belum tersebar merata pada tungku, setelah 10-15 detik letakkan wajan/panci yang

ingin digunakan di atas tungku, maka api akan otomatis tersebar merata  

Level 2:  apabila karena satu dan berbagai hal tabung gas masih tersambung pada regulator (macet atau tertekan
oleh pengguna) yang mengakibatkan sensor tekanan tidak dapat mendorong tabung gas, sistem Inline-cut akan
bekerja untuk memutuskan aliran gas.
1. Ikuti langkah pada artikel c.
2. Putar knop pengatur api ke posisi ON untuk mengeluarkan sisa gas dari regulator (Gambar 5).
3. Tarik tuas reset ke atas, tekan tombol reset untuk melakukan reset pada regulator (Gambar 6).
4. Ganti tabung gas yang baru yang memiliki tekanan yang sesuai untuk digunakan pada kompor, lalu ikuti langkah
     pada artikel a.

Level 3: apabila tekanan pada tabung gas terus meningkat di atas batas aman (saat sistem keamanan Magnetic Ring
dan Inline-cut telah bekerja), pushing pin dalam konektor akan menciptakan tenaga untuk mendorong tabung gas
terlepas dari regulator secara otomatis. Ikuti cara reset Level 1 dan Level 2 di atas.

 

Tuas reset

Tombol reset

Cara Diagnosa Masalah
Apabila api tidak menyala setelah mencoba 4-5 kali, ikuti langkah di bawah ini: 
1. Cek tabung gas, apabila kosong, ganti dengan yang baru.
2. Apabila gas ada di dalam tabung dan tekanan sesuai (tabung gas baru), periksa posisi pemantik dan tungku
    (Jarak antara pemantik dan tungku adalah 3-4 mm).
3. Apabila api tetap tidak menyala, hubungi Customer Service.

(Gambar 6)


