
Spesi�kasi
MODEL

OL-11

TEGANGAN
220 - 240 V~

FREKUENSI
50/60 Hz

DIMENSI
338 x 265 x 225,3 mm

BERAT PRODUK
2,7 kg

KEKUATAN
600 W

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 Oven Listrik
Model: OL-11

Diimpor oleh:
PT HI-COOK INDONESIA, JAKARTA

No. K3L: 20-L-005601

No. Reg. Manual & Garansi:

Petunjuk Keselamatan

PERHATIAN! (Petunjuk keselamatan sangat penting)
Tempatkan produk ini dipermukaan yang stabil, tahan panas, dan rata.

Dilarang merendam produk ini termasuk kabel, colokan dan elemen pemanas ke dalam air atau cairan lainnya.

Dilarang terkena air atau cairan lainnya pada elemen pemanas.

Dilarang menyemprot air pada permukaan produk dan kaca pada saat digunakan maupun tidak.

Jangan digunakan jika kabel listrik mengalami kerusakan.

Kabel listrik yang rusak harus segera diperbaiki sebelum digunakan.

Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Jangan menempatkan produk ini dekat dengan panas atau sumber panas (contoh: kompor gas/ listrik).

Jangan menaruh barang apapun diatas produk ini.

Sirkulasi angin masuk dan keluar tidak boleh terhalang.

Dilarang menyentuh bagian permukaan produk ini ketika digunakan, listrik masih mengalir dan temperatur masih panas.

Jauhkan kabel menyentuh panas dan atau sumber panas (contoh: kompor gas/ listrik).

Dilarang menggunakan produk ini jika tangan basah.

Dilarang memasang pengatur otomatis eksternal yang terpisah dengan unit.

Dilarang menempatkan produk ini di dekat benda yang mudah terbakar seperti: alkohol, kain, tisu, kertas, atau gordyn.

Dilarang menggunakan produk ini di luar peruntukannya.

Tempatkan produk ini pada jarak minimal 10 -15 cm pada setiap sisi produk ini.

Dilarang menggunakan produk ini tanpa pengawasan.

Untuk keamanan disarankan menggunakan sarung tangan tahan panas.

Jika produk ini terbakar, segera cabut colokan untuk memutuskan arus listrik.

Putar knop pengaturan waktu ke posisi "OFF" dan cabutlah kabel jika tidak digunakan.

Bersihkan produk jika sudah mencapai suhu ruangan atau sudah tidak panas.

Pastikan kebersihan produk ini dan alat alat yang bersentuhan dengan makanan.

Hendel pintu

Knop pengatur temperatur

Kaki oven
Alas remah

Knop pengatur waktu

PERHATIAN! JANGAN MENYENTUH PERMUKAAN OVEN PADA SAAT PANAS.

DILARANG MENGGUNAKAN PRODUK TANPA PENGAWASAN /DITINGGAL PERGI.

Elemen pemanas

Alas panggang Alas Remah

Alas kawat

Rak tuas otomatis



5. Jika telah selesai maka bel pada pengaturan waktu akan berbunyi sesuai dengan waktu yang diatur. Produk ini

    juga dapat dinyalakan tanpa pengaturan waktu dan akan menyala terus. DILARANG MENGGUNAKAN PRODUK TANPA

    PENGAWASAN /DITINGGAL PERGI. Untuk membatalkan proses maka dapat memutar knop pengaturan waktu ke

    posisi OFF.

6. Jika hasil panggangan telah jadi dan sesuai maka keluarkan alas. Disarankan menggunakan sarung tangan tahan

    panas. 

    HATI-HATI PADA SAAT MENGELUARKAN KARENA OVEN SANGAT PANAS.

ALAS KAWAT

Alas kawat digunakan untuk memanggang roti, sandwich, mu�n, frozen food atau wafel.

1. Tempatkan bahan makanan pada alas kawat dengan hati-hati ke dalam oven.

2. Jika hasil panggangan telah jadi dan sesuai maka keluarkan alas. Disarankan menggunakan sarung tangan tahan

    panas. 

    HATI-HATI PADA SAAT MENGELUARKAN KARENA OVEN SANGAT PANAS.
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Petunjuk Pemeliharaan

Cara membersihkan

Kabel harus tercabut dari kotak kontak. Temperatur oven sudah sama dengan suhu ruangan dan sudah dingin.

1. Cuci dan bersihkan dengan kain lembab, sedikit sabun jika diperlukan dan spons halus.

2. Bersihkan dengan kain lembab pada permukaan luar.

3. Dilarang merendam produk ini termasuk kabel, colokan dan elemen pemanas ke dalam air atau cairan lainnya.

4. Pastikan bagian yang dibersihkan telah kering sebelum digunakan kembali.

5. Jangan menggunakan bahan kimia yang dapat merusak permukaan produk.

6. Bersihkan dan rendam aksesoris dengan sabun yang panas untuk mempermudah (HANYA UNTUK AKSESORIS).

Diagnosa Masalah

MASALAH SEBAB SOLUSI 
Produk tidak bekerja Colokan belum terpasang. 

 
Knop pengaturan waktu 
belum ditentukan. 

Pasanglah colokan. 
 
Tentukan waktu pada knop 
pengaturan waktu. 

Bau pada saat pertama pakai Belum pernah dipakai Ikuti prosedur pertama kali 
penggunaan 

Panggangan tidak matang Suhu terlalu rendah. 
 
Waktu terlalu singkat. 

Sesuaikan suhu memanggang. 
 
Sesuaikan waktu memanggang. 

Persiapan Sebelum Penggunaan

(Prosedur penggunaan pertama kali)

1. Keluaran produk dan seluruh aksesoris  dari dalam kemasan.

2. Jauhkan kemasan plastik dari anak bayi untuk mencegah kecelakaan.

3. Bersihkan semua aksesoris yang bersentuhan dengan makanan dengan sabun dan spon halus.

4. Tempatkan produk pada permukaan yang stabil, tahan panas dan rata.

5. Tempatkan produk dengan jarak 10-15 cm pada setiap sisinya.

6. Coloklah produk pada kotak kontak.

7. Atur knop pengaturan temperatur ke posisi 230O C dan atur knop pengaturan waktu selama 15 menit.

8. Bau produk yang baru pertama kali digunakan akan hilang.

9. Pastikan ventilasi yang cukup pada saat menggunakan produk ini.

Gunakan hanya aksesoris yang beserta dengan produk ini.

Jangan memindahkan produk ini dengan cara menarik kabel listriknya.

Pastikan kabel listrik tidak tersangkut pada benda apapun.

Jangan menyentuh permukaan panas, bukalah pintu oven dengan memegang hendel pintu.

Jika ingin memindahkan atau membersihkan, pastikan oven telah dingin dan kabel listrik telah dicabut dari sumbernya.

Bersihkan produk dengan kain lembab dan pastikan produk benar benar kering sebelum digunakan kembali.

Produk ini dirancang untuk keperluan rumah tangga.

Hubungi pelayanan konsumen jika terjadi kerusakan dengan produk ini

Cara Penggunaan

1. Aturlah knop pengaturan temperatur dan pengaturan waktu sesuai kebutuhan.

2. Tempatkan alas pada rak tuas otomatis didalam oven pastikan alas tidak menyentuh kaca oven.

3. Tutuplah oven.

4. Periksalah hasil panggangan melalui kaca. Tidak disarankan untuk membuka oven karena akan mengeluarkan udara

    panas dan membuang energi panasnya.

Temperatur dapat dipilih
dari 100 sampai dengan 250O C.

Waktu o� otomatis dapat diatur
sampai dengan 60 menit.

Jika memilih ON, maka oven akan
terus menyala.
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