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KAMI MEMIKIRKAN ANDA
Terima kasih telah membeli peralatan rumah
tangga Electrolux. Anda telah memilih suatu produk
yang disertai dengan puluhan tahun pengalaman
profesional dan inovasi. Cerdas dan bergaya,
produk ini dirancang dengan mempertimbangkan
Anda. Jadi bila Anda menggunakannya, Anda akan
merasa tenang dengan menyadari bahwa Anda
akan mendapatkan hasil yang luar biasa setiap
saat.
Selamat datang di Electrolux

DAFTAR ISI
3

Informasi mengenai keselamatan

4

Deskripsi produk

5

Dimensi

6

Instalasi tudung asap

9

Penggunaan tudung asap

10 Perawatan dan pembersihan
11 Penelusuran masalah

SEBELUM MENGGUNAKAN TUDUNG
ASAP ANDA
Sebelum menggunakan tudung asap, kami
menganjurkan agar Anda membaca keseluruhan
manual bagi pengguna yang menyediakan
penjelasan mengenai tudung asap dan fungsifungsinya. Untuk menghindari risiko-risiko yang
selalu ada saat menggunakan peralatan listrik,
adalah penting agar tudung asap dipasang dengan
benar dan Anda membaca petunjuk keselamatan
dengan saksama untuk menghindari kesalahan
pemakaian dan risiko bahaya.
Untuk rujukan lebih lanjut, harap simpan buku ini di
tempat yang aman.

SYARAT PENGGUNAAN
Tudung asap ini ditujukan untuk penggunaan di
rumah tangga dan tempat-tempat serupa seperti:
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KETERANGAN
PERINGATAN!
Simbol ini menandakan informasi mengenai
keselamatan diri Anda.
PERHATIAN!
Simbol ini menandakan informasi mengenai cara
menghindari kerusakan pada tudung asap.
PENTING!
Simbol ini menandakan saran dan informasi mengenai
penggunaan tudung asap.
LINGKUNGAN!
Simbol ini menandakan saran dan informasi mengenai
penggunaan tudung asap secara ekonomis dan
ekologis.

● Daerah dapur staf di toko-toko, kantor, atau
lingkungan kerja lainnya;
● Rumah pertanian;
● Oleh para tamu di hotel, motel, serta
lingkungan residensial jenis lain;
● Lokasi tempat beristirahat dan makan.

SEBELUM MENELEPON

Bila suatu saat tudung asap ini tidak digunakan lagi,
jangan membuangnya bersama sampah rumah
tangga. Harap kirimkan produk ini ke tempat
pengumpulan bila tersedia.
Produk ini memenuhi persyaratan RoHS.

Pastikan Anda telah membaca buku petunjuk
hingga tuntas sebelum menelepon layanan
konsumen. Bila tidak, Anda bisa dikenakan biaya.

CATATLAH MODEL DAN NOMOR SERI DI
SINI:
Model: _____________________________________
Nomor Seri:______________________________________
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INFORMASI MENGENAI KESELAMATAN
Manual ini menjelaskan cara penggunaan yang baik
bagi tudung asap Electrolux baru Anda. Bacalah manual
ini dengan saksama sebelum menggunakan tudung
asap ini. Manual ini hendaknya disimpan di tempat yang
aman agar mudah diambil bila diperlukan.
Tudung asap ini merupakan peralatan rumah tangga
yang telah dibuat dan diuji hingga memenuhi Standar
Internasional IEC 60355.2.31.
Bacalah hal-hal berikut untuk menghindari kerusakan
atau cedera.
Simbol ini menandakan hal yang tidak boleh
dilakukan.
Simbol ini menunjukkan hal-hal yang harus
dilakukan.
PERINGATAN!
Ikutilah petunjuk-petunjuk ini dengan saksama
untuk menghindari sengatan listrik atau
kebakaran.
Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka
tidak bermain-main dengan tudung asap.
Tudung asap ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh
orang-orang (termasuk anak-anak) yang memiliki
kekurangan kemampuan fisik, sensorik, atau mental,
atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali
kepada mereka telah diberikan pengawasan atau
petunjuk mengenai penggunaan tudung asap oleh
orang yang bertanggung jawab atas keselamatan
mereka.
Pastikan tudung asap ini telah dimatikan sebelum
melaksanakan perawatan untuk menghindari
kemungkinan sengatan listrik.
Jangan sekali-kali memasak makanan dengan api
besar di bawah tudung asap.
Tudung asap ini tidak dianjurkan untuk barbeku.
Tudung asap ini tidak boleh dipasang untuk
penggunaan luar ruangan.
Filter lemak harus dilepas setiap empat minggu
(maksimum) untuk pembersihan untuk mengurangi
risiko kebakaran.
Gas buang dari tudung asap tidak boleh dibuang ke
saluran gas asap lain yang mungkin membawa sisa
pembakaran dari sumber-sumber lainnya.
(Gambar 1)
Gas buang tidak boleh dibuang ke lubang di dinding,
kecuali lubang tersebut memang dirancang untuk
maksud tersebut.
Bila tudung asap digunakan pada saat yang sama
dengan alat lain yang juga menggunakan gas atau
bahan bakar lainnya, dalam ruangan tersebut harus
terdapat ventilasi yang cukup.
Saat tudung asap digunakan, di atas kompor gas
yang menyala harus selalu terdapat panci atau kuali.
Selalu matikan kompor gas sebelum panci atau kuali
diangkat.

Sambungan kelistrikan
Periksalah voltase jaringan listrik untuk memastikan
kesesuaian dengan label data di dalam tudung asap.
Pastikan instalasi telah sesuai dengan standar
otoritas bangunan, gas, dan kelistrikan setempat.
Sebelum disambungkan ke jaringan listrik, pastikan
voltase jaringan listrik sesuai dengan voltase pada
label alat di dalam tudung asap. Bila kabel listrik
rusak, kabel hanya boleh diganti oleh Electrolux, agen
servisnya, atau orang yang berkualifikasi serupa
untuk menghindari bahaya.
Peringatan mengenai keselamatan bagi instalatur
Saat memasang tudung asap, pastikan untuk
mematuhi jarak minimum dan maksimum dari sisi
bawah tudung asap ke permukaan tungku (sesuai
tabel di halaman 6).
Instalasi saluran gas asap: Aturan-aturan berikut
harus diikuti dengan ketat untuk mendapatkan tarikan
udara yang optimal.
● Jagalah agar saluran gas asap berukuran pendek
dan lurus.
● Jangan mengurangi ukuran saluran atau
menghalangi aliran dalam saluran gas asap.
● Jagalah agar belokan pada saluran gas asap tetap
minimum.
● Saat menggunakan saluran fleksibel, selalu pasang
saluran dengan selang heliksnya ditarik erat untuk
meminimalkan rugi tekanan.
● Tidak terpenuhinya petunjuk dasar ini akan sangat
berpengaruh pada kinerja tudung asap dan
meningkatkan tingkat kebisingannya.
Gas buang tidak boleh dialirkan ke lubang di
dinding, kecuali lubang tersebut memang dirancang
untuk maksud tersebut. Gas buang dari tudung
asap tidak boleh dibuang ke saluran gas panas lain
yang mungkin membawa sisa pembakaran dari
sumber-sumber api lainnya.
CATATAN: Untuk beberapa instalasi, tutup lubang
buang teleskopik mungkin perlu dipotong sesuai
panjang yang diperlukan. Lakukan pemotongan
dengan gunting plat atau gergaji besi bermata halus
yang tajam, dengan berhati-hati agar tidak menekuk
atau menimbulkan lekukan pada tutup saluran buang.

Hindarkan kompor gas menyala tanpa ditutup alat
memasak karena ada risiko kebakaran. (Gambar 2)
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DIMENSI
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DESKRIPSI PRODUK

Nomor

Jumlah Komponen-komponen

1

1

Panel bawah

2

2

Tutup saluran gas asap

3

1

Rumah kipas

4

1

Tempat filter arang

5

1

Pipa teleskopik

6

2

Lembar aluminium

7

2

Ring spons

8

2

Cabang T resirkulasi

9

1

Cabang T resirkulasi

10

4

Sekrup (ST4x10)

11

10

Sekrup (M4x10)

12

4

Sekrup (ST4,8x40)

13

4

Ring datar

14

4

Fischer
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PEMASANGAN TUDUNG ASAP
1. Longgarkan 16 sekrup antara dua bagian
struktur tersebut. Setel panjang struktur
penyangga tudung asap (dimensi A). “Dimensi
A” menunjukkan tinggi dari ujung atas braket
atas hingga ujung atas braket bawah, karena
tinggi akhir tudung tergantung pada hal ini, dan
ingatlah bahwa setelah instalasi selesai jarak
tudung asap ke kompor sekurang-kurangnya
harus 650 mm (Gambar 2).

2. Pasang kedua bagian struktur menggunakan
16 sekrup (Gambar 3).
Gambar 3

Ujung atas braket atas
Dimensi A
Ujung atas braket
bawah

Jenis kompor
Gas
Listrik

DIM. A
minimum*
maksimum*
650 mm
800 mm
650 mm
800 mm

PERINGATAN!
Tidak terpasangnya sekrup atau perangkat pengunci
sesuai petunjuk dapat menyebabkan risiko tersengat
listrik.
Permukaan
atas kompor

3. Letakkan diagram lubang loteng tepat di atas
kompor (titik tengah diagram harus sesuai
dengan titik tengah kompor dan pinggirpinggirnya harus paralel) (Gambar 4).
4. Buat lubang sebagaimana ditunjukkan
(4 fischer). Pasang 4 sekrup pengunci tudung
asap dengan menyisakan jarak sekitar 5 mm
antara kepala sekrup dan loteng (Gambar 4).
5. Pasang pipa pembuangan di dalam truss dan
sambungkan ke ring koneksi kompartemen
motor (Gambar 4).
6. Masukkan ujung atas cerobong ke dalam truss,
kunci dengan dua sekrup. Masukkan ujung
bawah cerobong ke dalam dudukannya
sehingga melingkupi kompartemen motor dan
koneksi kelistrikan dengan sempurna
(Gambar 5).
7. Gantungkan badan tudung asap pada truss,
pastikan terpasang dengan baik, kunci badan
tudung asap pada truss menggunakan
8 sekrup, kemudian kencangkan (Gambar 5).
8. Kencangkan keempat sekrup pengunci tudung
asap.
9. Lepaskan penutup kabel pada badan tudung
asap. Sambungkan terminal kabel dan terminal
panel kontrol sebagaimana ditunjukkan.
Pastikan untuk mengunci tutup kabel dengan
erat menggunakan dua sekrup.
10. Sambungkan aliran listrik dan nyalakan aliran
listrik ke tudung asap. Periksa dan pastikan
tudung asap bekerja dengan baik.
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Gambar 5
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MEMASANG TUDUNG ASAP
DALAM MODE RESIRKULASI
•

Pasang plat resirkulasi pada plat dudukan
menggunakan 4 sekrup pendek yang
tersedia. Pasang kotak resirkulasi
menggunakan 8 sekrup pendek seperti
ditunjukkan Gambar 6.

Gambar 7

• Masukkan satu sisi filter arang ke badan
tudung asap, dan kunci sisi yang satu lagi
menggunakan dua sekrup sebagaimana
ditunjukkan Gambar 7.
Gambar 6

SAMBUNGAN KELISTRIKAN
• Pemasangan kabel listrik hanya boleh
dilakukan oleh orang-orang yang
berkualifikasi sesuai semua aturan dan
standar yang berlaku. Matikan aliran listrik di
sekring utama rumah sebelum memasang
kabel listrik tudung asap.
• Bila kabel listrik rusak, kabel hanya boleh
diganti oleh Electrolux, agen servisnya, atau
orang yang berkualifikasi serupa untuk
menghindari bahaya.
• Jangan menggunakan steker dan kabel
tambahan selain yang disertakan bersama
tudung asap.
• Tudung asap ini harus ditanahkan. Jangan
membuang pin pentanahan yang terdapat
pada steker.
Gambar 8
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PENGGUNAAN

PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN

Tekan salah satu tombol kecepatan
untuk menyalakan tudung asap.

Pembersihan

BAHAYA
Selalu matikan aliran listrik pada sekring rumah
saat instalasi, pembersihan, atau perawatan.

CATATAN
Tekan tombol
untuk menyalakan atau
mematikan tudung asap.
Tekan tombol

untuk kecepatan rendah.

Tekan tombol

untuk kecepatan sedang.

Tekan tombol

untuk kecepatan tinggi

Tekan tombol untuk menyalakan atau
mematikan lampu

• Bersihkan tudung asap dengan interval
berikut:

Rutin

Tombol Fungsi

Efisiensi tudung asap tergantung pada
kebersihan saluran masuk dan filter. Lemak
tidak boleh dibiarkan terkumpul pada tudung
asap atau filter.

LAMPU LED
Sekali sebulan

PERINGATAN: Selalu matikan aliran listrik
sebelum melakukan tindakan apapun pada
tudung asap. Lampu LED ini hanya boleh
diganti oleh orang yang berkualifikasi

Filter aluminium: Filter mengumpulkan
lemak, asap dan debu, jadi filter berpengaruh
langsung pada efisiensi tudung asap. Bila tidak
dibersihkan, tumpukan lemak (bisa terbakar)
akan bertumpuk pada filter. Bersihkan
menggunakan detergen rumah yang sesuai.
Filter bisa dicuci dengan mesin pencuci piring.
Kotak resirkulasi: bersihkan lubang-lubang
ventilasi di sisi atas samping.

Filter arang:
Tiap 4 – 6 bulan

Daya maksimum: 2 W
Rentang voltase: 12V

Gunakan lap lembut yang dibasahi dengan
sabun lembut atau detergen pembersih untuk
rumah tangga.
Jangan sekali-kali menggunakan sabut logam,
bahan kimia, zat abrasif, atau sikat kawat untuk
membersihkan tudung asap.

• Bila model tudung asap tidak terhubung
dengan udara luar, udara akan
diresirkulasikan melalui filter arang yang
membantu membuang asap dan bau.
• Filter arang tidak bisa dibersihkan, tapi harus
diganti secara berkala (tergantung pemakaian
tudung asap).
• Catatan: Jangan membilas atau mencuci filter
arang menggunakan mesin pencuci piring.
• Catatan: Filter arang tidak disertakan
bersama tudung asap.

Perawatan
• Servis oleh konsumen - Jangan berupaya
memperbaiki sendiri atau mengganti sendiri
komponen tudung asap kecuali disebutkan
khusus dalam buku panduan. Semua
pekerjaan servis lainnya hanya boleh
dikerjakan oleh teknisi berkualifikasi.
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PENANGANAN MASALAH
Masalah

Penyebab
Tudung asap tidak terkunci
erat pada braketnya.

Getaran berlebihan.

Baik lampu maupun kipas
tidak bekerja.

Kinerja isapan tidak bagus.

Lepaskan tudung asap dan pasang
kembali dengan erat.

Bilah kipas rusak.
Motor kipas tidak terpasang
erat.

Lampu menyala, tapi kipas
mati.

Solusi

Bilah kipas macet.

Matikan tudung asap. Perbaikan
hanya boleh dilakukan oleh teknisi
servis berkualifikasi.

Motor rusak.
Bola lampu mati.

Ganti dengan lampu dengan daya
yang sesuai.

Masalah dengan koneksi
kelistrikan.

Mintalah teknisi listrik memeriksa
sambungan listrik.

Jarak antara tudung asap dan
tempat memasak terlalu
besar.

Setel kembali jarak tersebut.

Filter logam anti lemak kotor.

Bersihkan filter (lihat Pembersihan
dan perawatan)

Filter arang kotor.

Filter arang (lihat Pembersihan dan
perawatan)
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PUSAT LAYANAN KONSUMEN
Thailand
Telepon Layanan Konsumen: (+66 2) 725 9000
Electrolux Thailand Co., Ltd.
Electrolux Building 14th Floor
1910 New Phetchaburi Road,
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310
Telepon Kantor: (+66 2) 7259100
Faks kantor: (+66 2) 7259299
Email: customercarethai@electrolux.com

Singapura
Telepon Layanan Konsumen: (+65) 6727 3699
Electrolux S.E.A. Pte Ltd.
351 Braddell Road
#01-04, 351 On Braddell
Singapore 579713
Email: customer-care.sin@electrolux.com

Indonesia
Layanan langsung konsumen: 08041119999
PT. Electrolux Indonesia
Electrolux Building
JI.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan,
Gambir Jakarta Pusat 10160
Email: customercareID@electrolux.com
SMS & WA: 0812.8088.8863

Filipina
Telepon Bebas Biaya Pusat Layanan Konsumen:
1 -800-10-845-CARE(2273)
Layanan Cepat Konsumen:(+63 2)845-CARE(2273)
Electrolux Philippines,Inc.
Unit B 12F Cyber Sigma Bldg, Lawton Avenue,
McKinley West,Taguig, Philippines 1634
Trunkline:+63 2 737-4757 Website:
www.electrolux.com.ph
Email: wecare@electrolux.com

Vietnam
Panggilan Bebas Biaya Layanan Konsumen
1800-58-88-99
Telepon: (+84 28) 39105465
Electrolux Vietnam Ltd.
Unit 1&2, 10F Sofic Tower,
#10 Mai Chi Tho Street,
Thu Thiem Ward, Thu Duc City,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Malaysia
Telepon Layanan Konsumen: 1300-88-11-22
Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd.
Alamat Kantor: Unit T2-7, 7th Floor,
Tower 2, PJ33, No. 3, Jalan Semangat,
Seksyen 13,46200 Petaling Jaya, Selangor.
Telepon Kantor: (+60 3) 7843 5999
Faks kantor: (+60 3) 7955 5511
Alamat Pusat Layanan Konsumen: Lot C6, No. 28,
Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam,
40200 Shah Alam, Selangor
Faks Pusat Layanan Konsumen: (+60 3) 5524 2521
Email: malaysia.customercare@electrolux.com

HONG KONG
SALURAN LANGSUNG: (+852) 3193 9888
DCH ELECTRICAL APPLIANCES
SERVICE CENTRE
4/F, DCH BUILDING
20 KAI CHEUNG ROAD,
KOWLOON BAY, HONG KONG
EMAIL: customercare@dch.com.hk
WEBSITE: www.electrolux.com.hk
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www.electrolux.com
The Thoughtful Design Innovator.
Ingatkah Anda saat terakhir Anda membuka suatu hadiah yang
menyebabkan Anda berkata," Oh! Bagaimana Anda tahu?
Memang ini yang saya inginkan!" Perasaan seperti itulah yang
dicari oleh kami di Electrolux untuk dibangkitkan pada setiap
orang yang memilih atau menggunakan salah satu produk kami.
Kami mendedikasikan waktu, pengetahuan, dan sejumlah besar
pemikiran untuk mengantisipasi dan menciptakan jenis peralatan
yang benar-benar diperlukan dan diinginkan para pelanggan
kami.
Kepedulian penuh pemikiran seperti ini berarti berinovasi dengan
wawasan. Bukan desain untuk sekadar desain, namun desain
untuk kepentingan pengguna. Bagi kami, desain penuh
pemikiran berarti membuat alat lebih mudah digunakan bagi
kami dan tugas-tugas lebih menyenangkan untuk dilaksanakan,
membebaskan para konsumen kami untuk merasakan
kemewahan puncak abad 21: kemapanan. Tujuan kami adalah
agar ketenangan pikiran ini makin tersedia bagi lebih banyak
orang di berbagai kegiatan hidupnya, di seluruh dunia.
Janji "Thinking of you" dari Electrolux lebih dari sekadar
memenuhi kebutuhan pelanggan kami saat ini. Janji tersebut
juga berarti kami berkomitmen menjadikan peralatan lebih aman
bagi lingkungan - saat ini dan di masa mendatang.
Electrolux. Thinking of you.
Ketahui lebih banyak tentang pemikiran kami di
www.electrolux.com
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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.

