
Panduan Instalasi 
Petunjuk Keselamatan yang Penting 

1. Pastikan semua bahan kemasan telah disingkirkan dari sisi dalam pintu. 
2. PERINGATAN! -- Periksalah apakah ada kerusakan pada oven, seperti pintu yang miring atau bengkok, 

sekat pintu dan permukaan penyekat yang rusak, engsel dan pengait pintu yang patah atau longgar, dan 
penyok di dalam ruang oven atau pada pintu. Bila terdapat kerusakan, jangan mengoperasikan oven dan 
hubungi teknisi servis resmi. 

3. Oven ini harus ditempatkan di permukaan yang datar, stabil yang dapat menahan beratnya dan bobot 
terberat makanan yang diperkirakan akan dimasak dalam oven. 

4. Jangan menempatkan oven di mana dapat timbul panas, uap air, atau kelembaban tinggi, atau di dekat 
bahan-bahan yang dapat terbakar. 

5. Untuk operasi yang tepat, harus ada aliran udara yang cukup pada oven. Sediakan jarak 20 cm di atas 
oven, 10 cm di belakang, dan 5 cm di kedua sisi oven. Jangan menutup atau menghalangi lubang-lubang 
yang terdapat pada oven. Jangan melepaskan kaki oven. 

6. Jangan mengoperasikan oven tanpa baki kaca, penyangga rol, serta poros pada posisi yang semestinya. 
7. Pastikan kabel listrik oven tidak rusak dan tidak dilewatkan di bawah oven atau di atas permukaan yang 

panas atau tajam. 
8. Stopkontak harus mudah dijangkau agar steker mudah dicabut dalam keadaan darurat.
9. Jangan mengoperasikan oven di luar ruangan.

Petunjuk Pentanahan /Arde (Grounding) 

Oven ini harus ditanahkan. Oven ini dilengkapi dengan kabel yang memiliki kawat tanah dan steker dengan 
saluran arde. Steker hanya boleh ditancapkan pada suatu stopkontak yang dipasang dan ditanahkan dengan 
baik. Bila terjadi hubung singkat listrik, arde mengurangi risiko sengatan listrik dengan menyediakan kawat 
pelarian bagi arus listrik. Dianjurkan untuk menggunakan sirkuit listrik terpisah yang digunakan hanya untuk 
oven ini. Penggunaan tegangan tinggi adalah berbahaya dan dapat menyebabkan kebakaran atau kecelakaan 
lainnya yang menyebabkan kerusakan oven. 
PERINGATAN! -- Penggunaan pin pentanahan (arde) yang tidak semestinya dapat menyebabkan risiko 
sengatan listrik. 
Catatan: 
1. Bila anda memiliki pertanyaan mengenai pentanahan atau petunjuk kelistrikan, hubungilah teknisi listrik 

atau personil servis berkualifikasi. 
2. Baik Electrolux maupun penyalurnya tidak bertanggung jawab atas kerusakan pada oven atau cedera yang 

disebabkan dari tidak dipatuhinya prosedur sambungan listrik. 

Kabel-kabel listrik dalam oven ini memiliki warna sesuai kode warna berikut: 
Hijau dan Kuning = ARDE (TANAH)  
Biru = NETRAL 
Coklat = ARUS 




