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17   daftar isi  

Selamat datang di dunia Electrolux 
Terima kasih telah memilih produk kelas satu 
dari Electrolux, yang diharapkan akan 
memberikan banyak kesenangan bagi anda 
nantinya. Tujuan Electrolux adalah 
menawarkan produk-produk berkualitas yang 
membuat hidup anda lebih nyaman. 
Sediakanlah waktu beberapa menit untuk 
mempelajari manual ini sehingga anda dapat 
menikmati manfaat kompor baru anda. Kami 
berjanji bahwa kompor ini akan menyediakan 
Pengalaman Pemakai yang menyenangkan 
yang memberikan  Ketenangan Pikiran. 
Selamat menikmati! 
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Simbol-simbol berikut digunakan dalam manual ini: 

Informasi penting mengenai keselamatan diri dan 
informasi mengenai cara menghindari kerusakan 
pada alat 

Informasi umum dan saran 

Informasi mengenai lingkungan 
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DESKRIPSI ALAT 

1 lubang keluar udara 
2 kabel listrik 
3 kaca keramik 
4 indikator zona memasak 
5 pengatur dan indikator daya 
6 layar LED 
7 pengatur waktu (timer) 
8 lubang udara masuk 

1 lubang keluar udara 
2 kabel listrik 
3 kaca keramik 
4 indikator zona memasak 
5 pengatur dan indikator daya 
6 layar LED 
7 pengatur waktu (timer) 
8 lubang udara masuk 

Lubang keluar udara terletak di bawah kompor. Pastikan lubang terbuka ke udara luar dan tidak 
terhalang. 

Terdapat risiko luka bakar dari panas sisa. Setelah dimatikan, zona memasak perlu waktu untuk 
menjadi dingin. 
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PETUNJUK KESELAMATAN 

Patuhilah petunjuk-petunjuk ini. Kerusakan 
yang terjadi karena mengabaikan petunjuk tidak 
ditanggung oleh garansi. 

Keselamatan umum 

 Dalam hal terjadi masalah pada kompor atau 

kerusakan pada kaca keramik (retak, 
tergores, atau belah), kompor harus 
dimatikan dan stekernya dicabut dari
stopkontak untuk mencegah kemungkinan 
terjadinya sengatan listrik. 

 Perbaikan kompor hanya boleh dilakukan 
oleh teknisi servis yang terlatih dan terdaftar. 

 Kompor harus ditempatkan di lokasi dengan 
ventilasi yang baik dan sekurang-kurangnya 
10 cm dari dinding. 

 Jangan sekali-kali menggunakan kompor bila 
kabel listriknya rusak. 

 Kompor harus diletakkan di permukaan yang

datar agar panci tidak tergelincir saat 
diletakkan pada zona memasak. 

 Kompor ini tidak untuk digunakan oleh orang 

(termasuk anak-anak) dengan kekurangan 
kemampuan fisik, sensorik, atau mental; atau 
kekurangan pengalaman dan pengetahuan, 
kecuali kepada mereka telah diberikan 
pengawasan atau petunjuk mengenai
penggunaan alat oleh orang yang 
bertanggung jawab atas keselamatan 
mereka. 

 Bila kabel listrik mengalami kerusakan, kabel 

tersebut hanya boleh diganti oleh Electrolux, 
atau pusat servis resmi Electrolux untuk 
menghindari risiko bahaya. 

Keselamatan anak-anak 

 Anak-anak harus dijauhkan dari kompor. 

Izinkan hanya anak-anak yang lebih tua 
untuk menggunakan kompor dengan 
pengawasan. 

 Anak-anak harus diawasi agar mereka tidak 
bermain-main dengan kompor ini. 

Pemakaian yang benar 
 Kompor ini hanya boleh digunakan untuk 

memasak di rumah tangga. 
 Kompor ini tidak boleh digunakan sebagai 

meja kerja atau tempat menaruh barang. 
 Jangan sekali-kali menggunakan kompor di 

lingkungan dengan kelembaban tinggi. 
 Tambahan atau modifikasi pada kompor 

tidak diizinkan. 
 Jangan meletakkan atau menyimpan cairan 

yang bisa terbakar, bahan yang  mudah 
terbakar atau bisa menyala (seperti film 
plastik, atau benda yang bisa menyala) di
atas atau di dekat kompor. 

 Lepaskan stiker dan lapisan film dari kaca 
keramik sebelum kompor digunakan. 

 Terdapat risiko luka bakar dari kompor bila 
kompor digunakan secara tidak hati-hati. 

 Kabel-kabel dari peralatan listrik tidak boleh 
mengenai permukaan kompor atau alat 
masak yang panas. 

 Lemak dan minyak yang terlalu panas dapat 
menyala dengan cepat. Saat memasak 
dengan lemak atau minyak (misalnya 
menggoreng kentang), jangan tinggalkan 
kompor tanpa dijaga. 

 Matikan kompor setelah tiap pemakaian. 
 Pengguna kompor dengan alat pacu jantung 

harus menjaga jarak tubuh bagian atasnya 
sekurang-kurangnya 30 cm dari kompor 
yang menyala. 

 Risiko luka bakar! Jangan meletakkan 
barang-barang yang terbuat dari logam 
seperti pisau, garpu, sendok, dan tutup panci 
di zona memasak, karena bisa menjadi 
panas. 

 Hindarkan lubang udara masuk dan keluar 
dari hambatan. 

 Pastikan permukaan panci yang bersentuhan 
dengan zona memasak dalam keadaan 
bersih (tidak terkena minyak atau air). 

 Kompor ini ditujukan untuk pemakaian 
rumah tangga atau tempat serupa seperti
toko, kantor, dan dapur di lingkungan kerja; 
rumah pertanian; hotel, motel, serta tempat 
akomodasi lainnya untuk digunakan oleh 
tamu; dan tempat sarapan pagi. 

Keselamatan saat membersihkan kompor 
 Untuk membersihkan, kompor harus 

dimatikan, stekedd1rnya harus dicabut dari
stopkontak dan dibiarkan hingga dingin. 

 Pastikan tidak ada air yang masuk ke lubang 
masuk dan keluar udara. 

 Demi keselamatan, pembersihan kompor 
dengan semprotan uap atau peralatan 
pembersih tekanan tinggi tidak diizinkan. 
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Cara menghindari kerusakan pada kompor 

 Kaca keramik bisa menjadi rusak karena 
tertimpa benda asing. 

 Pinggir kaca keramik bisa menjadi rusak 

karena terbentur alat masak. 

 Alat masak yang terbuat dari besi cor, 

aluminium cor, atau dengan alas yang rusak 
dapat menggores kaca keramik bila digeser 
di atas permukaan tersebut. 

 Bahan-bahan yang mencair dan meluap 

bisa membakar kaca keramik dan harus 
segera disingkirkan. 

 Jangan menggunakan kompor dengan alat 

masak dalam keadaan kosong atau tanpa 
alat masak. 

 Untuk menghindari kerusakan pada alat 

masak dan kaca keramik, hindarkan 
pemakaian panci dan penggorengan terlalu 
lama hingga isinya gosong atau kering. 

Panas yang tersisa dapat digunakan untuk 
mencairkan dan menjaga agar makanan tetap 
hangat untuk waktu singkat. Zona memasak 
menciptakan panas yang diperlukan untuk 
memasak secara langsung di alas alat masak. 
Kaca keramik tersebut menjadi panas dari 
panas sisa dari alat masak. Kipas pendingin 
akan menyala dan mati sendiri sesuai 
temperatur komponen kompor.  

PENGOPERASIAN KOMPOR 

Kompor induksi portabel ini dapat digunakan 
untuk memasak berbagai makanan dengan 
efisiensi termal yang tinggi serta aman 
digunakan dan mudah dibersihkan. 

Meletakkan panci pada kompor 
Letakkan panci berisi makanan /cairan di zona 
memasak. Pastikan lubang udara masuk dan 
keluar tidak terhalang dan tidak terdapat 
benda logam di dekat kompor. 

Menyalakan kompor 
Pasang steker kompor pada stopkontak. Bila 
nada peringatan berbunyi dan indikator daya 
listrik akan menyala. Saat tombol power 

ditekan, nada peringatan akan berbunyi, 
indikator daya listrik akan menyala dan hal ini 
menunjukkan kompor induksi berada dalam 
moda siaga. 

Untuk model: ETD29PKB, ETD29PKR 

Memilih fungsi 
Saat kompor berada dalam moda siaga, tekan 
tombol “  ” atau tombol “ ” untuk masuk 
ke mode fungsi. Saat nada peringatan 
berbunyi dan indikator daya listrik menyala, 
kompor akan mulai memanaskan. 

Fungsi panci panas (hot pot) 
Tingkat daya standar adalah 1600W, waktu 
standar adalah 2 jam. 
Tingkat daya dapat diatur antara 120W hingga 
2000W dengan menekan tombol “+”atau “-“. 
Pengatur waktu (timer) dapat digunakan untuk 
memilih waktu kerja dari 30 menit hingga 3 jam 

dengan menekan tombol “  ”, kemudian 

menekan tombol “+” atau “-“ untuk waktu 
yang diinginkan. 

Fungsi menjaga tetap panas (keep warm) 
Tingkat daya standar adalah 120W, waktu 
standar adalah 2 jam. 
Tingkat daya tidak dapat diatur dalam mode 
keep warm. 
Timer dapat digunakan untuk memilih waktu 
kerja dari 30 menit hingga 3 jam dengan 

menekan tombol “  ”, kemudian menekan 

tombol “+” atau “-“ untuk waktu yang 
diinginkan. 

Untuk model: ETD29KC 

Saat kompor sedang dalam mode siaga, tekan 
tanda “+” atau “-“untuk masuk ke moda 
pemanasan. Nada peringatan akan berbunyi 
dan kompor akan mulai memanaskan 
makanan. 

Tingkat daya standar adalah 1600W, waktu 
standar adalah 2 jam. 
Tingkat daya dapat diatur antara 120W hingga 
2000W dengan menekan tombol “+”atau “-“. 
Timer dapat mengatur waktu antara 30 menit 

hingga 3 jam dengan menekan tombol “  ”, 

kemudian menekan tombol “+” atau “-“ untuk 
waktu yang diinginkan. 
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Menyetel pengatur waktu (timer) 

Saat kompor sedang memanaskan makanan, 
tekan tombol pengatur timer untuk 
mengaktifkan mode timer. LED akan menyala 
dan menampilkan “0:30”, yang menandakan 
bahwa mode timer telah diaktifkan. 

Tambah (atau kurangi) waktu timer dalam 
satuan 1 menit dengan menekan tombol “+”   
(“-“) satu kali. Bila tombol “+” (“-“) ditahan lebih 
lama, waktu akan bertambah (berkurang) 
dengan cepat dalam satuan 10 menit. 

Rentang waktu timer adalah dari 30 menit 
hingga 3 jam. Setelah anda menentukan waktu 
yang diinginkan, yang ditampilkan pada layar 
LED, tampilan LED akan menyala selama 5 
detik sebelum hitung  mundur dimulai. Tekan 
lagi tombol timer untuk membatalkan fungsi 
timer tersebut. 

Bila anda ingin mengatur ulang waktu timer 

selama hitung mundur, pertama-tama tekan 
tombol pengatur timer, kemudian tombol “+” 
(“-“) untuk mengatur waktu. 

Tingkat daya juga dapat diatur ulang selama 
hitung mundur dengan menekan tombol  
“+”  (“-“) untuk mengatur tingkat daya. 

Setelah waktu tersebut berlalu, nada 
peringatan akan berbunyi dan kompor akan 
mati secara otomatis. 

Untuk tujuan keamanan, bila tidak ada jangka 
waktu yang ditetapkan, kompor akan mati 
sendiri dalam waktu standar 2 jam. 

Mengunci kompor 

Tekan kedua tombol “+” “-“ bersamaan untuk 
mengunci setelan kompor. Indikator 
pengaman anak akan menyala. 

Menekan dan menahan tombol “+” “-“ selama 
3 detik akan menonaktifkan fungsi penguncian. 
Indikator pengaman anak akan padam. 

Mematikan kompor 

Tekan tombol pengatur daya listrik dan 
kompor induksi akan berhenti memanaskan 
makanan. Kipas akan bekerja selama 
beberapa waktu untuk mendinginkan kompor 
induksi. 

SARAN SAAT MEMASAK 

Alat masak untuk kompor listrik induksi 

Baja, baja berlapis enamel Ya

Besi cor Penggunaan terbatas, karena dapat memperpendek usia pakai kompor 

Baja tahan karat Bila ditandai khusus oleh pabriknya 

Aluminium, tembaga, kuningan Tiddak 

Kaca, keramik, porselen Tidak 
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Kompor induksi ini dijual bersama pancinya, 
yang dirancang khusus untuk memberikan 
kinerja memasak yang sangat baik. 

Alat masak untuk kompor induksi memiliki 
tanda khusus yang diberikan pabriknya. 

Uji kesesuaian 

Sebuah alat masak cocok untuk memasak 
dengan induksi bila ... 

 ... sejumlah kecil air mendidih dalam waktu 
singkat saat panci ditempatkan pada zona 
memasak pada tingkat daya 9. 

 ... magnet dapat menempel pada alas alat 
masak. 

Bila tidak ada peralatan memasak yang sesuai 
atau peralatan memasak yang digunakan tidak 
sesuai untuk kompor, nada peringatan akan 
berbunyi selama 60 detik dan kompor akan 
mati. 

Peralatan masak tertentu dapat menimbulkan 
suara saat digunakan pada kompor induksi. 
Suara-suara ini bukanlah karena kompor rusak 
dan tidak mempengaruhi kerja kompor secara 
bagaimanapun. 

Alas alat masak 
Alas alat masak harus setebal mungkin dan 
benar-benar rata. 

Alat masak dengan alas yang tidak rata tidak 
boleh digunakan pada kompor ini karena dapat 
mengganggu fungsi dan menyebabkan kaca 
pecah. 

Ukuran panci 
Zona memasak akan menyesuaikan ukuranya 
secara otomatis dengan alas alat masak hingga 
batas tertentu. Ukuran zona memasak pada 
kompor ini adalah 14,5-20 cm. 

Alat masak harus ditempatkan di tengah-
tengah zona memasak. 

PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN 

Harap berhati-hati. Terdapat risiko luka bakar 
dari panas sisa. 

Benda tajam dan bahan pembersih abrasif 
akan merusak kompor. 

Hati-hatilah agar air tidak masuk ke lubang 
masuk dan keluar udara. Sisa zat pembersih 
akan merusak kompor. 

Panel keramik dan panel kontrol 

Noda ringan: Lap piring dengan lap lembut 
yang lembab. 

Noda membandel: Bersihkan dengan lap 
lembut lembab yang dibubuhi sedikit pasta gigi 
atau cairan pembersih dan ddgosok dengan 
lembut hingga semua noda hilang. 

Membersihkan kompor setelah setiap 

pemakaian 
1. Lap kompor menggunakan lap lembab 

dengan air hangat. 
2. Keringkan kompor menggunakan lap 

bersih. 

Singkirkan noda membandel dengan zat 
pembersih untuk kaca keramik. 

Beberapa goresan dan noda gelap pada kaca 
keramik mungkin tidak dapat dihilangkandd. 
Namun hal ini tidak mempengaruhi fungsi 
kompor. 

Bila lembaran aluminium, bahan plastik atau 
cairan /makanan yang mengandung gula tinggi 
dibiarkan mencair pada kaca keramik, noda 
tersebut harus dibersihkan segera sebelum 
permukaan kompor menjadi dingin, bila tidak, 
dapat terjadi lubang halus pada permukaan 
kompor. 
CATATAN: Bahan dengan kandungan gula 
tinggi tidak terbatas pada selai dan buah-
buahan, tetapi juga sayuran seperti kacang 
polong, tomat, dan wortel. 

Setelah pemakaian pertama, beberapa bintik 
putih dapat muncul di sisi dalam alas alat 
masak. Hal ini adalah normal. Tuangkan sedikit 
cuka ke dalam panci, panaskan hingga 60-80 
derajat Celcius, kemudian gosok bintik tersebut 
dengan sikat. 
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PENELUSURAN MASALAH 

Masalah Kemungkinan penyebab /tindakan 

Setelah listrik dialirkan, layar 
tampilan tingkat daya tidak 
menyala. 

 Steker tidak terpasang erat pada stopkontak. 

 Saklar, soket, sekring, dan kabel listrik tidak berfungsi 

dengan baik. 

Tampilan tingkat daya menyala 
tapi pemanasan tidak bekerja. 

 Material panci tidak sesuai. 

 Untuk sebab lainnya, hubungi teknisi servis anda. 

Pemanasan berhenti tiba-tiba 
saat kompor bekerja. 

 Temperatur sekitar terlalu tinggi. 

 Lubang udara masuk atau keluar terhalang. 

 Voltase listrik di luar jangkauan kompor ini. 

 Lama waktu yang ditetapkan pada timer telah habis. 

 Pelindung sistem bekerja dan melakukan uji pengaliran 
listrik. 

Kode 
masalah 

E3, E6,  Tunggulah beberapa menit hingga temperatur kompor menjadi 
normal. Tekan tombol pengatur daya dan kompor induksi akan 
beroperasi sebagaimana biasa. 

E7, E8 Tunggu beberapa menit. Setelah voltase kembali normal, 
kompor induksi akan beroperasi sebagaimana biasa. 

E1, E2, E4, E5, 
Eb, EC 

Harap hubungi teknisi servis anda. 

SPESIFIKASI PRODUK 

Model Voltase /frekuensi 

yang digunakan 

Daya pengenal (w) Dimensi luar (mm) Berat (kg) 

ETD29KC 
ETD29PKB 
ETD29PKR 

220-240V ~ 50/60 Hz 2000 358 x 280 x 62 2,3 

Bila pada saat apapun di waktu mendatang produk ini tidak akan digunakan 
lagi, jangan membuang produk ini bersama limbah rumah tangga. Kirimkan 
produk ini ke tempat pengumpulan barang bekas bila tersedia. 
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PUSAT LAYANAN KONSUMEN 

Thailand Malaysia 

Telepon Pusat Layanan: (+66 2) 725 9000 Telepon Bebas Biaya Domestik: 1300-80-11 -22
Electrolux Thailand Co.,Ltd. Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd.
Electrolux Building Unit T2-7,7th Floor, Tower 2 , Jaya33 Hyperoffice,
14th Floor 1910 New Petchburi Road, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13,
Bangkapi.Huay Kwang, Bangkok 10310 46100 Petaling Jaya, Selangor
Telepon Kantor: (+66 2) 7259100 Telepon Kantor: (+60 3) 7843 5999
Faks Kantor: (+66 2) 7259299 Faks Kantor: (+60 3) 7955 5511
Email: customercarethai@electrolux.com Email: malaysia.customercare@electrolux.com

Philippines 

Telepon Bebas Biaya Domestik : 1-800-10-845-care 2273
Customer Care Hotline : (+63 2) 845 care 2273
Electrolux Philippines, Inc.
10th Floor. W5th Avenue Building
5th Avenue Comer 32nd Street
Bonifacio Global City,
Taguig Philippines 1634
Telepon: +63 2 737- 4756
Website: www.electrolux.com.ph
Email: wecare@electrolux.com

Vietnam Singapore 

Telepon Bebas Biaya Domestik : 1800-58-88-99 LAYANAN LANGSUNG KONSUMEN : (+65) 6507 8699
Tel: (+84 8) 3910 5465 Electrolux S.E.A. Re Ltd.
Electrolux Vietnam Ltd. 11 Lorong 3 Toa Payoh
Floor 9th, A&B Tower Jackson Square, Block B, #01 -13/14/15
76 Le Lai Street - Ben Thanh Ward - District 1 Singapore 319579
Ho Chi Minh City, Vietnam Telepon Kantor: (+65) 6507 8900
Telepon Kantor: (+84 8) 3910 5465 Faks Kantor : (+65) 6356 5489
Faks Kantor : (+84 8) 3910 5470 Email: customer-care.sin@electrolux.com
Email: vncare@electrolux.com

Hongkong 

Telepon: (+852) 8203 0298
Dah Chong Hong, Ltd. - Service Centre
8/F., Yee Lim Godown Block C
2-28 Kwai Lok Street, Kwai Chung, N.T.
Hong Kong 

INDONESIA
PT Electrolux Indonesia
Jl. Abdul Muis No.34, Petojo Selatan,
Gambir, Jakarta Pusat 10160, Indonesia
Hotline Service : 0804 111 9999 
SMS : 0812 8088 8863
WA : 0811 8339 777
Email : customercareID@electrolux.com
Website : www.electrolux.co.id
Diimpor oleh PT Electrolux Indonesia
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