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Terima kasih telah memilih dan menggunakan peralatan rumah tangga Electrolux. 

Electrolux Group dari Swedia adalah salah satu perusahaan produsen peralatan rumah tangga terbesar di 
dunia. Dengan lebih dari 65 juta produk Electrolux digunakan di jutaan rumah tangga di seluruh dunia setiap 
tahun, Electrolux Group juga merupakan pabrik peralatan listrik dapur terbesar di dunia. Grup ini telah menjual 
lebih dari 55 juta produk dapur, yang sama dengan tinggi gabungan 5 Gunung Everest. Selain itu, lebih dari 2/3 
hotel berbintang di dunia menggunakan peralatan dapur profesional dari Electrolux. 

Tentu saja pencapaian luar biasa Electrolux selama 80 tahun terakhir telah diakui luas oleh 450 juta keluarga di 
seluruh dunia. Sekarang kami dengan gembira menyediakan produk-produk terbaik dari merek terkenal ini 
untuk para konsumen di Asia Tenggara. Bagi kami, Electrolux tidak hanya merupakan salah satu merek paling 
handal dalam peralatan rumah tangga, namun juga merek yang menjanjikan membawa gaya hidup inovatif 
kepada semua keluarga melalui teknologi canggih dan rancangannya yang memukau. Karena selain 
memberikan sentuhan ekstra pada elegannya dapur anda, produk Electrolux juga membuat memasak lebih 
mudah, menyenangkan, dan menjadi tempat untuk berbagi. Selamat menikmati pekerjaan memasak yang 
gembira dengan peralatan dapur Electrolux! 

Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih yang mendalam atas kepercayaan anda memilih produk-produk 
Electrolux! 

Sebelum memasang atau menggunakan alat ini, harap baca buku petunjuk ini dengan seksama dan secara 
khusus perhatikanlah petunjuk mengenai keselamatan di halaman berikut. 

Bila ada hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut mengenai alat ini, hubungilah Layanan Konsumen kami untuk 
mendapatkan advis. 

Harap simpan buku petunjuk ini untuk rujukan mendatang dan berikan kepada pemilik selanjutnya alat ini. 
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5 identifikasi komponen 

Kelas alat: Kelas 3 

Petunjuk ini hanya berlaku bila simbol negara tersebut terdapat pada alat. 
Bila simbol tersebut tidak terdapat pada alat,maka anda perlu untuk merujuk pada petunjuk teknis yang akan menyediakan 
petunjuk yang diperlukan mengenai modifikasi alat sesuai kondisi pemakaian di negara tersebut. 
Sebelum instalasi, pastikan kondisi lingkungan setempat (sifat dan tekanan gas atau voltase dan frekuensi listrik) dan 
persyaratan alat ini sudah sesuai. 
Persyaratan-persyaratan penyetelan untuk alat ini dinyatakan pada label (atau plat data). 
Alat ini tidak boleh disambungkan pada perangkat pembuang hasil pembakaran. Alat ini harus dipasang dan disambungkan 
sesuai peraturan instalasi terkini. 
Perhatian khusus harus diberikan pada persyaratan yang relevan terkait instalasi. 
Hindarkan penggunaan bejana memasak pada plat pemanas yang melampaui batas pinggirnya. 
Penggunaan pagar pinggir kompor (hob guard) yang tidak sesuai dapat menyebabkan kecelakaan. 
Pagar pinggir kompor (hob guard) tidak bisa digunakan pada kompor ini. 
Penggunaan peralatan memasak yang memakai gas akan menyebabkan timbulnya panas, uap, dan hasil pembakaran di 
ruangan tempat kompor dipasang. 
Pastikan ventilasi dapur berfungsi baik terutama saat kompor digunakan, jagalah agar lubang-lubang ventilasi alami tetap 
terbuka atau pasang perangkat ventilasi mekanik (misalnya tudung penarik asap). 
Penggunaan kompor untuk waktu lama mungkin memerlukan sirkulasi udara tambahan, misalnya dengan membuka 
jendela, atau ventilasi yang lebih efektif, misalnya dengan meningkatkan kemampuan ventilasi mekanik bila ada. 

PERHATIAN: 

"Bila kaca plat pemanas pecah: 
_Segera matikan semua tungku dan elemen pemanas listrik manapun dan putuskan aliran listrik ke kompor. 
_Jangan menyentuh permukaan kompor. 
_Jangan menggunakan kompor." 
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