
Spesi�kasi
Nama Produk Pemasak Lambat (Slow Cooker) 
Model SC-06 SC-15 SC-30 SC-65 
Daya Warm (Hangat)  
Daya Low (Rendah) 
Daya  High (Tinggi) 

*1 70 Wa� 
40 Wa� 
80 Wa� 

120 Wa� 

80 Wa� 
120 Wa� 
200 Wa� 

100 Wa� 
220 Wa� 
320 Wa� 

Tegangan 220 – 240 Volt 
Frekuensi 50-60 Hz 
Dimensi (mm) 186 x 149 x 163 240 x 208 x 198 273 x 240 x 270 410 x 310 x 243 
Berat Produk                      *2 1,3 kg 2,1 kg 3,0 kg 5,6 kg 
Panjang Kabel 120 cm 
Dibuat di CHINA 

*1 Toleransi daya ± 10 %     *2 Toleransi berat ± 10%

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 Slow Cooker
Model: SC-06, SC-15, SC-30 dan SC-65

Diimpor oleh:
PT HI-COOK INDONESIA, JAKARTA
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Persiapan Sebelum Penggunaan
*Jika pertama kali digunakan dan mengeluarkan asap, hal ini adalah normal karena menguapnya
lapisan anti karat.
    1. Cucilah tutup kaca dan panci slow cooker terlebih dahulu sebelum digunakan.
    2. Tempatkan produk pada permukaan yang datar, di posisi yang aman tidak mudah jatuh
        dan tidak mudah terbakar atau rusak akibat panas.

Cara Penggunaan SC-06
    1. Sambungkan kabel listrik pada kotak kontak.
    2. Masukan bahan-bahan makanan ke dalam panci slow cooker.
        (Batas air disarankan 2,5 cm di bawah batas tutup panci).
    3. Tutup slow cooker dengan tutup panci kaca.
    4. Cabutlah kabel listrik dari kotak kontak.
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Petunjuk Keselamatan
PERHATIAN! (Petunjuk Keselamatan Sangat Penting)
    Dilarang merendam wadah panci slow cooker ini ke dalam air atau cairan lainnya.
    Jangan menyentuh permukaan yang panas karena dapat mengakibatkan luka.
    Cabutlah colokan jika tidak digunakan dan tunggu sampai kembali ke suhu ruangan jika
    ingin dibersihkan.
    Dilarang menggunakan produk ini jika kabel colokan telah rusak.
    Dilarang menggunakan produk ini dekat dengan api atau sumber panas seperti oven.
    Hati-hati jika memindahkan produk yang sedang digunakan dikarenakan oleh panasnya
    cairan yang dimasak oleh produk ini.
    Untuk mencabut colokan, pastikan knop telah diputar ke  posisi OFF sebelum mencabut
    colokan.
    Untuk memasak diharuskan menggunakan panci slow cooker dan tidak boleh digunakan
    jika tidak menggunakan panci yang sesuai dengan produk ini.
    Hindari memasukan bahan makanan yang dingin ke dalam panci slow cooker yang telah
    panas dan sedang dalam proses memasak.
    Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
    Tumpahan makanan dapat mengakibatkan cedera, tempatkan produk ini di tempat yang
    aman dan tidak mudah jatuh ataupun tumpah.
    Hindari perubahan temperatur yang ekstrim seperti merendam panci slow cooker ataupun
    tutup panci slow cooker yang panas ke dalam air yang dingin.
    Jangan meletakkan panci slow cooker di atas kompor karena panci akan pecah.



Petunjuk Pemeliharaan
Dilarang merendam wadah panci slow cooker dan colokan kabel listrik ke dalam cairan apapun.
    1. Pastikan kabel listrik telah dicabut dari kotak kontak.
    2. Gunakan sarung tangan untuk memindahkan panci slow cooker yang masih panas.
    3. Pastikan wadah panci slow cooker mencapai suhu ruangan (telah dingin) sebelum
        dibersihkan.
    4. Untuk membersihkan wadah panci slow cooker, gunakan lap yang bersih dan
        lembab dengan sedikit sabun jika diperlukan.

Tips Memasak Dengan Slow Cooker
    - Gunakan air jika ingin memasak dan merebus sayuran.
    - Pengaturan Low (rendah) untuk durasi masak 6 - 8 jam, dan High (tinggi) untuk
      durasi masak 4 - 5 jam. Jika resep yang digunakan kurang dari waktu di atas, maka
      periksalah makanan apakah telah matang.
    - Mengaduk tidak disarankan jika menggunakan slow cooker dan membuka tutup
      akan memperpanjang waktu memasak karena panas akan keluar jika tutup panci
      dibuka.

Cara Penggunaan SC-15, SC-30, dan SC-65
    1. Sambungkan kabel listrik pada kotak kontak.
    2. Masukan bahan-bahan makanan ke dalam panci slow cooker (batas air disarankan 2,5 cm
        di bawah batas tutup panci).
    3. Tutup slow cooker dengan tutup panci kaca.
    4. Putarlah knop pengatur daya ke posisi Low (masak daya rendah), atau high (masak daya
        tinggi) untuk memasak. *Fungsi Warm (hangat) hanya untuk menghangatkan, bukan
        untuk memasak.
    5. Putarlah knop ke posisi O� jika telah selesai digunakan untuk memasak.
    6. Cabutlah kabel listrik dari kotak kontak.

    Catatan:
    * Jika air yang digunakan setengah dari kapasitas panci slow cooker maka periksa apakah
      masakan sudah matang, kira-kira 1 sampai 2 jam lebih cepat dari yang disarankan oleh
      resep yang digunakan.
    * Makanan harus dalam kondisi suhu yang cukup panas dan telah matang sebelum
       menggunakan peraturan daya pada posisi Keep Warm (tetap hangat) supaya
       mencegah bertumbuhnya bakteri.
    * Untuk mencegah keracunan makanan, jagalah temperatur makanan di atas 60o C.
    * Fungsi Warm (hangat) yaitu untuk menghangatkan makanan dengan temperatur
       70o C ± 10%.
    * Fungsi Low (rendah) yaitu untuk menghangatkan makanan dengan temperatur
       97o C ± 10%. Bedanya antara pengaturan posisi Low dan High adalah lama waktu
       mencapai suhu tersebut.
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Tips Kemanan Pangan
    - Jangan menggunakan daging beku dan langsung dimasukan ke dalam slow cooker.
      Lumerkan terlebih dahulu daging yang beku tersebut.
    - Untuk penyimpanan makanan berlebih, simpanlah pada wadah kecil dan terpisah supaya
      makanan yang akan disimpan dapat didinginkan di dalam kulkas lebih cepat dan merata.
    - Jangan menyimpan daging mentah di dalam slow cooker, daging mentah yang berada
      dalam slow cooker harus segera dimasak.

Sebab Solusi 
Slow cooker 
tidak dapat 
beroperasi 

- Pastikan ada aliran listrik pada kotak kontak. 
- Pastikan kabel sudah dipasang pada kotak kontak. 
- Pastikan knop sudah diputar ke posisi Low atau High. 

Masakan tidak 
matang 

- Periksa knop pengatur temperature bukan di posisi Warm. Untuk memasak 
posisi pengaturan harus di Low (rendah) dan High (Tinggi). 
Fungsi Warm hanya untuk menghangatkan makanan, bukan memasak. 

- Periksa kapasitas air terlalu banyak. 
- Apakah terjadi pemadaman listrik. 
- Posisi tutup kaca tidak terpasang dengan posisi yang tepat. 

Masakan terlalu 
matang 

- Periksa resep masakan dengan waktu yuang disarankan dalam resep 
tersebut. 

- Resep menyarankan pada pengaturan Low (rendah) tetapi posisi 
pengaturan pada High (tinggi). 

- Kapasitas air kurang dari yang disarankan oleh resep masakan. 
Lainnya Hubungi pusat layanan service Hi-Cook. 

Diagnosa Masalah

    - Untuk menggodok sup atau bahan makanan yang keras, isilah air pada panci slow
      cooker kira-kira 5 cm dari batas tutup panci sehingga masakan bisa tegodok dengan
      baik.
    - Ketahuilah tidak semua masakan cocok dimasak dengan slow cooker dalam waktu
      lama, maka beberapa bahan makanan seperti pasta, seafood, susu dan krim
      dimasukkan kira-kira dua jam sebelum disajikan.
    - Jika tidak ada waktu mempersiapkan bahan makanan pada pagi hari, maka bahan
      makanan dapat dipersiapkan pada malam hari sebelumnya dan dimasukkan pada
      panci slow cooker pada pagi hari sehingga pada saat kembali malam hari makanan
      telah siap dan matang.
    - Panci slow cooker diisi air minimal ½ kapasitas panci dan tidak kurang dari setengah untuk
      hasil yang maksimal. Jika hanya ½ kapasitas panci yang digunakan, periksa makanan untuk
      tingkat kematangan lebih sering.
    - Jika ingin memasak dengan cepat, gunakan air panas kira-kira 70o C dan atur pengaturan
      daya pada posisi High (tinggi).
    - Jika kadar lemak pada daging sangat tinggi, air yang diperlukan untuk memasak lebih
      sedikit. Taruhlah sedikit bahan makanan di bawah daging dengan kadar lemak yang tinggi
      supaya lemak tidak langsung menempel pada permukaan bawah di dalam panci slow cooker.
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