
Spesi�kasi
MODEL

EK-1.7

TEGANGAN
220 - 240 V~

FREKUENSI
50/60 Hz

DIMENSI
220 x 160 x 245 mm

BERAT PRODUK
0.9 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 Electric Kettle / Ketel Listrik
Model: EK-1.7

Diimpor oleh:
PT HI-COOK INDONESIA, JAKARTA

Komponen

Elemen pemanas stainless steel
(Terdapat di dalam permukaan ketel listrik)

Lampu indikator

Tutup ketel
Tombol buka tutup ketel

Hendel ketel

Bodi ketel listrik

Tombol ON/OFF

Filter yang bisa dilepas

Alas ketel 360o

Kabel listrik
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Diagnosa Masalah

Petunjuk Pemeliharaan
Cara membersihkan
Kabel harus dalam posisi tercabut dari kotak kontak sebelum mulai membersihkan!
Diamkan alat ini setelah dipakai sehingga sama dengan suhu ruangandan tidak lagi panas sebelum dibersihkan!
1. Bersihkan permukaan bodi ketel dengan kain yang bersih, lembab dan lembut, lalu segera keringkan dengan kain
     kering dan lembut dan bebas dari lint.
2.  Jangan menggunakan bahan pembersih  yang kasar karena dapat merusak ketel.
3. Kabel dirapikan pada tempat yang telah disediakan untuk menyimpannya.
4. Matikan dan tunggu mencapai suhu ruangan jika ingin disimpan.
5. Simpan di tempat yang kering dan adem.

Cara Penggunaan
1. Jika ketel terpasang pada alas 360o, maka angkatlah ketel terlebih dahulu.
2. Buka tutup ketel dengan menekan tombol pembuka.
3. Tuanglah air dengan suhu ruangan.
    PERHATIAN! DILARANG mengisi ketel dengan air kurang dari tanda MIN 0,5 L (mencegah air menjadi kering)
    atau lebih dari tanda MAX 1,7 L (bisa luber dan mengakibatkan kecelakaan). Ketel ini dirancang hanya untuk
    merebus air, bukan untuk bahan cair lainnya.
4. Tutuplah tutup ketel (tutup ketel harus pada posisi tertutup, jika tutup ketel dalam posisi terbuka, maka fungsi
    otomatis o� tidak bisa bekerja).
5. Letakkan ketel pada alas 360o.
6. Coloklah kabel pada kotak kontak.
7. Nyalakan dengan menekan tombol ON dan tunggu sampai air mendidih (otomatis mati).
8. Setelah mendidih cabut colokan dari kotak kontak.
9. Angkat ketel dari alas 360o untuk digunakan air yang telah mendidih tersebut.
    Setelah pemakaian untuk merebus air maka diperlukan waktu kira-kira 30 detik, jika ingin lanjut untuk digunakan.

PERHATIAN! Ketel ini dilengkapi dengan proteksi otomatis OFF jika terdeteksi tidak ada air, jika proteksi ini aktif maka
diperlukan waktu kira-kira 15 menit untuk menunggu menjadi tidak aktif.

Tips penting:
- Buanglah air di dalam ketel yang tidak terpakai, jangan ditinggalkan di dalam ketel.
- Jikalau ketel nyala atau dinyalakan tanpa air, maka ketel otomatis akan mati (lampu indikator akan padam), tetapi
   posisi ON/OFF masih tetap pada posisi ON. Tekanlah ON/OFF pada posisi OFF.
- Jikalau ketel diangkat pada saat proses merebus air (sebelum OFF otomatis) maka lampu indikator akan mati tetapi
   posisi tombol ON/OFF masih pada posisi ON. Jikalau diletakan kembali pada alas 360o, maka proses merebus air
   dapat dilanjutkan.
- Setiap saat jika dibutuhkan, tombol ON/OFF dapat dipindahkan ke posisi OFF untuk mematikan ketel.

Masalah Sebab Solusi 
Tidak mati / o� otomatis Tutup ketel belum ditutup Tutuplah tutup ketel 

Tidak nyala 
Tombol On belum dinyalakan Nyalakanlah tombol On 
Tidak ada aliran listrik Pastikan ada aliran listrik 
Tidak diketahui Hubungi Pusat Servis HI-COOK 

Persiapan Sebelum Penggunaan
1.  Bacalah semua petunjuk penggunaan dan petunjuk keselamatan sebelum menggunakan produk.
2. Jika ketel terpasang pada alas 360o, maka angkatlah ketel terlebih dahulu.
3. Buka tutup ketel dengan menekan tombol pembuka.
4. Tuanglah air (suhu ruangan) sehingga mencapai batas maksimal.
5. Tutuplah tutup ketel.
6. Letakkan ketel pada alas 360o.
7. Coloklah kabel pada kotak kontak.
8. Nyalakan dengan menekan tombol ON dan tunggu sampai air mendidih (otomatis mati).
9. Cabut colokan dari kotak kontak.
10. Angkat ketel dari alas 360o.
11. Buanglah air yang telah mendidih dan ketel siap digunakan untuk pertama kali.

Petunjuk Keselamatan
PERHATIAN! (Petunjuk keselamatan sangat penting)

Dilarang merendam produk ini ke dalam air atau cairan lainnya!
Dilarang merebus air dengan posisi tutup terbuka karena ketel tidak akan mati secara otomatis yang dapat
mengakibatkan air menyembur keluar dan mengakibatkan kecelakaan.
Jangan digunakan jika kabel listrik mengalami kerusakan.
Kabel listrik yang rusak harus segera diperbaiki sebelum digunakan.
Jangan mempergunakan alat ini di luar peruntukannya.
Jangan menyentuh bagian permukaan yang panas.
Penggunaan produk ini harus diawasi jika digunakan dekat dengan anak-anak.
Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
Cabut colokan jika tidak digunakan.
Cabut colokan dan tunggu hingga mencapai suhu ruangan pada saat akan dibersihkan.
Dilarang digunakan di luar ruangan yang bisa terkena air hujan dan terjadi korsleting.
Jangan membiarkan kabel menggantung pada meja sehingga produk bisa tertarik dan jatuh.
Dilarang digunakan atau disimpan dekat dengan gas bertekanan atau benda-benda yang menghasilkan panas.
Selalu isi air pada ketel terlebih dahulu lalu letakkan ketel pada alas ketel 360o, lalu colok kabel pada kotak kontak.
Jika telah selesai digunakan, cabutlah kabel ketel listrik lalu angkatlah ketel listrik dari alas ketel 360o.
Pastikan tutup ketel pada posisi tertutup saat merebus air.
Hati-hati jika memindahkan ketel listrik yang berisi air panas.
Gunakan pada permukaan yang rata, tahan panas dan tidak mudah terbakar.
Jangan digunakan di dekat bahan-bahan yang mudah terbakar.
Dirancang untuk keperluan rumah tangga.
Produk ini dirancang hanya untuk merebus air, bukan cairan lainnya.
Gunakan ketel listrik ini berpasangan hanya dengan alas 360o yang telah disediakan.
Jika tutup ketel telah rusak maka ketel tidak boleh dipergunakan.
Ketel tidak akan berfungsi dengan aman jika tutup ketel telah rusak.
Dilarang mengisi dan menggunakan ketel selain air.
Dilarang menggunakan ketel untuk menghangatkan masakan.
Dilarang melumerkan keju di dalam ketel.
Dilarang mencuci dan merendam ketel atau mencuci menggunakan mesin cuci piring.
Pada saat alas 360o dicolokan pada kotak kontak yang ada aliran listrik, maka alas 360o telah dialiri listrik sehingga
cabutlah kotak kontak jika tidak digunakan.


