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NOTE: The clearance must meet or exceed the minimum 
recommended for both the rangehood and cooktop. Refer to 
the rangehood installation manual.





Customer Care Center

Indonesia Singapore  
Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699
Electrolux S.E.A. Pte Ltd.
1 Fusionopolis Place,
#07-10 Galaxis, West Lobby
Singapore 138522.
Office Fax : (+65) 6727 3611
Email : customer-care.sin@electrolux.com 

Thailand 
Consumer Care Tel : (+66 2) 725 9000
Electrolux Thailand Co., Ltd.
Electrolux Building 14th Floor
1910 New Phetchaburi Road,
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310
Office Tel : (+66 2) 7259100
Office Fax : (+66 2) 7259299
Email : customercarethai@electrolux.com

Consumer Care Center Tel: 1300-88-11-22
Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd.
Corporate Office Address: Unit T2-7, 7th Floor, 
Tower 2, PJ33,
No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13,
46200 Petaling Jaya, Selangor.
Office Tel : (+60 3) 7843 5999
Office Fax : (+60 3) 7955 5511
Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28,
Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam,
40200 Shah Alam, Selangor
Consumer Care Center Fax : (+60 3) 5524 2521
Email : malaysia.customercare@electrolux.com 

Vietnam 
Consumer Care Center Toll Free: 1800-58-88-99
Tel: (+84 28) 3910 5465
Electrolux Vietnam Ltd.
Floor 9th, A&B Tower
76 Le Lai Street - Ben Thanh Ward - District 1
Ho Chi Minh City ，Vietnam
Office Tel: (+84 28) 3910 5465
Office Fax: (+84 28) 3910 5470
Email:  vncare@electrolux.com

Philippines  
Consumer Care Center Toll Free :  
1-800-10-845-CARE(2273)
Consumer Care Hotline : (+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

Hongkong  
Service Hotline: (+852) 3193 9888
DCH Electrical Appliances Services Centre
5/F, DCH Building, 20 Kai Cheung Road,
Kowloon Bay, Hong Kong

Hotline service: 08041119999 
PT. Electrolux Indonesia 
Electrolux Building
Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, 
Gambir Jakarta Pusat 10160 
Email:customercare@electrolux.co.id 
Nomor Whatsapp : 0811-8339-777
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Dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 

Petunjuk keselamatan

 Peringatan! Harap patuhi 
petunjuk-petunjuk ini. Kerusakan akibat 
tidak dipatuhinya petunjuk tidak 
ditanggung oleh garansi. 

Pemakaian yang benar 
Alat 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 alat 
oleh orang yang bertanggung jawab atas 
keselamatan mereka. 
Jangan tinggalkan kompor bekerja tanpa 
dijaga. 
Kompor ini hanya boleh digunakan untuk 
memasak dan menggoreng makanan di 
rumah tangga. 
Jangan menggunakan kompor sebagai meja 
kerja atau tempat meletakkan barang. 
Kompor ini tidak boleh ditambahi perangkat 
lain atau dimodifikasi. 
Jangan meletakkan atau menyimpan cairan 
yang mudah menyala, bahan mudah 
terbakar,  atau benda yang dapat meleleh 
(misalnya lembaran plastik, barang dari 
plastik, aluminium) pada atau di dekat 
kompor. 

Keselamatan anak-anak 
Anak-anak harus diawasi untuk memastikan 
mereka tidak bermain-main dengan alat ini. 
Agar anak-anak dan hewan peliharaan tidak 
menyalakan kompor secara tidak sengaja, 
dianjurkan untuk mengaktifkan perangkat 
pengaman anak. 

 Peringatan! Komponen-komponen yang 
bisa tersentuh manusia dapat menjadi 
panas selama penggunaan. Untuk 
menghindari luka bakar, jauhkan 
anak-anak dari kompor ini. 

Keselamatan Umum 

Kompor ini hanya boleh dipasang dan 
disambungkan ke sumber listrik oleh teknisi 
listrik berkualifikasi. Kompor khusus untuk 
dipasang pada kabinet hanya boleh dipakai 
bila dipasang pada kabinet khusus untuk 
kompor dan permukaan kerja yang 
memenuhi standar. 

Bila terjadi masalah dengan kompor atau 
kerusakan pada permukaan keramik (retak, 
gores, atau patah), kompor harus dimatikan 
dan aliran listrik ke kompor diputuskan untuk 
mencegah risiko sengatan listrik. 

Perbaikan pada kompor hanya boleh 
dilakukan oleh teknisi servis resmi terlatih. 

Kompor ini tidak ditujukan untuk digunakan 
menggunakan pengatur waktu eksternal 
atau sistem remote control terpisah. 

Keamanan selama penggunaan 

Lepaskan stiker dan lapisan pelindung dari 
kaca keramik. 

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

Kabel dari peralatan listrik tidak boleh 
menyentuh permukaan kompor atau 
peralatan memasak yang panas. 

Lemak dan minyak yang terlalu panas dapat 
menyala dengan cepat. Peringatan! Risiko 
kebakaran! 

Matikan bidang-bidang tungku tiap kali 
selesai digunakan. Jangan mengandalkan 
sensor panci. Pengguna kompor dengan alat 
pacu jantung harus menjaga agar badannya 
berada sekurang-kurangnya 30 cm dari 
bidang tungku yang sedang menyala. 
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Risiko luka bakar! Jangan meletakkan 
benda-benda yang terbuat dari logam, 
seperti pisau, garpu, sendok, dan tutup 
panci pada permukaan kompor, karena bisa 
menjadi panas. 

Keselamatan saat membersihkan kompor 

Untuk pembersihan, kompor harus 
dimatikan dan didiamkan hingga dingin. 

Untuk alasan keselamatan, pembersihan 
kompor menggunakan semprotan uap atau 
alat semprot tekanan tinggi tidak diizinkan. 

Cara menghindari kerusakan pada kompor 

Kaca keramik bisa rusak bila tertimpa 
barang. 

Pinggir kaca keramik bisa rusak bila 
terbentur alat memasak. 

Alat memasak yang terbuat dari besi cor, 
aluminium cor, atau dengan alas yang cacat 
dapat menggores kaca keramik bila digeser 
di atas permukaan kompor. 

Tumpahan dari alat memasak bisa hangus 
dan melekat pada kaca keramik dan harus 
segera disingkirkan. 

Jangan menggunakan bidang tungku 
dengan alat memasak kosong di atasnya 
atau tanpa ada alat memasak. 

Untuk menghindari kerusakan pada alat 
memasak dan kaca keramik, jangan biarkan 
panci atau penggorengan kehabisan air. 

Deskripsi kompor

Susunan tungku kompor 

 Bidang tungku induksi 1400 W, 
dengan fungsi power 1800 W 

Bidang tungku induksi 1800 W, 
dengan fungsi power 2800 W 

Bidang tungku induksi 1400 W, 
dengan fungsi power 1800 W 

Panel kontrol 

Bidang tungku induksi 2300 W, 
dengan fungsi power 3100 W.
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Susunan panel kontrol 

 
 
 

 Fungsi power 
 Tampilan 
 Indikator bidang tungku. Fungsi timer 
 Tampilan timer 

 Pengatur setelan panas 

 Timer (pengatur waktu) 
 Pengunci tombol 

 Tombol On/Off dengan indikator 

Bidang sensor tombol sentuh 

Kompor ini dioperasikan menggunakan 
bidang sensor tombol sentuh. 

Fungsi-fungsinya diatur dengan menyentuh 
bidang sensor dan ditegaskan oleh 
tampilan dan nada suara. Hanya sentuh 
bidang sensor yang mengaktifkan fungsi 
yang diinginkan. Jangan menutup bidang 
sensor lain. 

Bila panel kontrol disentuh selama 
lebih dari 6 detik, suatu nada sinyal 
akan berbunyi dan kompor mati 
dengan sendirinya. 

 

Bidang Sensor Fungsi

 On / Off Menyalakan dan mematikan kompor 

 Menaikkan setelan Menaikkan setelan panas

 Menurunkan setelan Menurunkan setelan panas

 Pengatur waktu (timer) Pemilihan timer 

 Menambah Menambah waktu timer

 Mengurangi Mengurangi waktu timer

 Kunci Mengunci /membebaskan kunci panel kontrol 

 Power Menyalakan dan mematikan tungku

Tampilan  

Tampilan Penjelasan

  Bidang tungku padam. 

 Setelan Keep Warm (Menjaga Tetap 
Hangat) 

Fungsi Keep Warm / STOP+GO 
menyala. 

 -  Setelan panas Untuk mengatur setelan panas 

 Auto Warm-up (Penghangat Otomatis) Fungsi penghangat otomatis menyala. 

 Masalah Telah terjadi masalah. 
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Tampilan Penjelasan

 Deteksi panci Alat memasak tidak sesuai atau terlalu kecil atau tidak ada 
alat memasak pada bidang tungku. 

 Indikator panas sisa Bidang tungku masih panas. 

 Perangkat pengaman anak Kunci /pengaman anak aktif. 

 Power Fungsi power menyala. 

 Mati otomatis Fungsi mati otomatis aktif. 
 

Indikator panas sisa 

 Peringatan! Risiko luka bakar karena 

panas sisa. Setelah dimatikan, bidang 
tungku perlu waktu untuk menjadi dingin. 
Lihatlah pada indikator panas sisa . 

 

 

 
Panas sisa dapat digunakan untuk 
mencairkan makanan beku dan menjaga 
makanan tetap hangat. 

Bidang tungku induksi menciptakan panas 
yang diperlukan untuk memasak langsung di 
alas alat memasak. Panas pada kaca keramik 
berasal dari panas sisa dari peralatan memasak. 

Penggunaan kompor 
 

 
Gunakan bidang tungku induksi dengan alat 
memasak yang sesuai. 

 

Menyalakan dan mematikan kompor 

 Panel kontrol Tampilan Lampu indikator 

Menyalakan Sentuh  selama 2 detik. /  menyala 

Mematikan Sentuh  selama 1 detik.   /tidak ada padam

 
Setelah kompor dinyalakan, dalam waktu 
sekitar 10 detik, setelan panas harus  

 ditetapkan , bila tidak, kompor akan 
mati sendiri. 

Mengatur setelan panas 

 Panel kontrol Tampilan 

Menaikkan Sentuh  sampai /  

Mengurangi Sentuh  sampai  

Mematikan Sentuh  dan  bersamaan. 
 

 
Setelan keep warm (menjaga tetap 

hangat)  terletak antara  dan  . 
Setelan ini digunakan untuk menjaga 
makanan tetap hangat. 

Menggunakan fungsi penghangat otomatis 
Semua bidang tungku dilengkapi dengan 
fungsi automatic warm-up. Fungsi penghangat 

otomatis menyalakan bidang tungku pada 
setelan tertinggi untuk jangka waktu tertentu 
dan kemudian kembali ke setelan tungku yang 
ditetapkan sebelumnya. 
 
 
 

 

Langkah Panel kontrol Tampilan

1. Pilih setelan maksimum  /   

2. Geser ke pinggir sesaat.  /   

3.  Sentuh  
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Langkah Panel kontrol Tampilan

4. Sentuh  untuk menetapkan setelan tungku yang 
diinginkan.  

 hingga  /  

setelah 3 detik . 
 

 

 
Bila selama penghangatan otomatis 
dipilih suatu panas yang lebih tinggi, 

misalnya dari  hingga , fungsi 
penghangatan otomatis akan 
menyesuaikan diri. 

Lama waktu operasi fungsi penghangat 
otomatis tergantung pada setelan panas yang 
dipilih. 

 

Setelan panas Lama waktu penghangatan otomatis [menit:detik] 

 0:10 

 0:10 

 0:10 

 3:10 

 5:50 

 10:10 

 2:00 

 2:30 

 2:50 

 --- 
 

Mengunci /membebaskan kunci panel 
kontrol 
Panel kontrol, kecuali bidang sensor "On/Off", 

dapat dikunci setiap saat untuk mencegah 
berubahnya setelan, misalnya ketika panel 
dilap. 

 

 Panel kontrol Tampilan

Menyalakan Sentuh  (selama 5 detik) 

Mematikan Sentuh  setelan panas sebelumnya
 

 
Saat kompor dimatikan, fungsi 
penguncian mati secara otomatis. 

 

Menggunakan kunci pengaman anak 
Kunci pengaman anak mencegah operasi 
kompor secara tidak disengaja. 

Mengaktifkan kunci pengaman anak 

Langkah Panel kontrol Tampilan 

1. 
 Nyalakan kompor. Jangan memasukkan nilai setelan 

panas.   

2. Sentuh   selama 4 detik. 

Kunci pengaman anak menyala.

Memintas kunci pengaman anak 
Kunci pengaman anak dapat dimatikan dengan cara ini 
untuk satu sesi memasak, namun tetap aktif setelahnya. 

Langkah Panel kontrol Lampu indikator 

1.  Nyalakan kompor. 

2. Sentuh   selama 4 detik.  tampil. 
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Langkah Panel kontrol Lampu indikator 

Sebelum kompor dimatikan lagi, kompor dapat digunakan secara normal. 
 

 
Setelah memintas kunci pengaman anak, setelan panas atau fungsi harus dipilih lagi dalam 
waktu sekitar 10 detik. Bila tidak, kompor akan mati sendiri. 

Menonaktifkan perangkat pengaman anak 

Langkah Panel kontrol Tampilan 

1.   Nyalakan kompor. Jangan memasukkan nilai setelan panas. 

2. Sentuh   selama 4 detik.  menyala. 

3.   Matikan kompor.  

Kunci pengaman anak mati.

 
Menyalakan dan mematikan fungsi power. 
Fungsi power   memberikan  daya 
tambahan pada bidang tungku induksi, 
misalnya, untuk  mendidihkan sejumlah besar  

air. Fungsi power dapat menyala selama 5-8 
menit. Setelah itu, bidang tungku induksi 
secara otomatis kembali ke setelan   

tungku. 
 

Langkah Panel kontrol Tampilan 

Menyalakan Sentuh 

Mematikan Sentuh    

Menyalakan Sentuh   
 

 
Bila kerja fungsi power telah berakhir, 
bidang tungku secara otomatis kembali 
ke setelan panas sebelumnya. 

Pengaturan daya 

 
Bidang-bidang tungku pada permukaan 
kompor memiliki daya maksimum. 
Daya maksimum tercapai saat semua bidang 
tungku menggunakan setelan panas 9. Dua 
bidang tungku merupakan satu pasangan (lihat 
gambar). Maka pengaturan daya membagi 
daya maksimum yang tersedia untuk kedua 

bidang tungku tersebut. 

Ketika fungsi power dipilih untuk satu bidang 
tungku, pengaturan daya memberikan daya 
tambahan untuk bidang tungku tersebut 
dengan mengurangi daya ke bidang 
pasangannya. 

Contoh: pada salah satu bidang tungku diatur 
setelan panas 9. Lalu untuk bidang tungku 
pasangannya dinyalakan fungsi power. Fungsi 
power tersebut aktif, tapi setelan panas 9 pada 
satu bidang tungku dan fungsi power pada 
bidang tungku pasangannya melampaui daya 
maksimum gabungan untuk keduanya. Maka 
pengatur daya mengurangi daya bidang 
tungku yang dinyalakan mula-mula dari 9 
hingga misalnya 5, dan tampilan bidang 
tungku tersebut berubah dari 9 menjadi 5, dan 
akan tetap berada pada nilai maksimum 5 
yang dapat dicapai tersebut. (Perubahan 
tampilan antara 9 menjadi 5 atau 9 menjadi 3 
atau nilai lain tergantung pada jenis kompor 
dan ukuran bidang tungku). 
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Penggunaan timer 
Semua bidang tungku dapat menggunakan salah satu 
dari dua fungsi timer pada saat yang sama. 

Fungsi Kondisi 
Hasil setelah waktu timer  

berlalu 

Mati otomatis setelan panas telah ditetapkan nada suara, 00 berkedip, bidang 
tungku padam 

Timer hitung mundur bidang tungku tidak sedang 
digunakan 

nada suara, 00 berkedip 

 

 
Bila suatu bidang tungku dimatikan, 
fungsi timer yang digunakan juga mati. 

 
Bila suatu setelan panas ditetapkan 
pada bidang tungku ini bersama dengan 
timer hitung mundur, 

bidang tungku tersebut akan mati 
setelah waktu pada timer berlalu. 
 

Memilih bidang tungku 

Langkah Panel kontrol Tampilan

1. Sentuh  sekali.  Lampu indikator bidang tungku pertama 
menyala.  

2. Sentuh  sekali.  Lampu indikator bidang tungku kedua menyala.

 

3. Sentuh  sekali.  Lampu indikator bidang tungku ketiga menyala.

 

4. Sentuh  sekali.  Lampu indikator bidang tungku keempat 
menyala. 

 
 

 
Selama waktu timer aktif, indikator 
setelan panas bidang tungku yang dipilih 
padam. 

 
Ketika lampu indikator berkedip lebih 
lambat, indikator setelan panas muncul 
kembali dan indikator panas bisa direset 
atau diubah. 

 
Bila diatur fungsi-fungsi timer lain, 
setelah beberapa detik, waktu sisa 
terpendek dari semua fungsi timer 
muncul dan lampu indikator yang 
bersangkutan menyala. 

Mengatur waktu kerja tungku 

Langkah Panel kontrol Tampilan

1. 
 Pilih satu bidang tungku Indikator bidang tungku terpilih menyala. 

2. Sentuh  atau   pada bidang tungku 
terpilih. 

01 sampai 99 menit 

Setelah beberapa detik, indikator power berkedip lebih lambat. 
Setelan waktu kerja tersimpan. 
Hitungan mundur waktu dimulai. 

Mematikan fungsi timer 

Langkah Panel kontrol Tampilan

1. 
 Pilih satu bidang tungku Lampu indikator bidang tungku yang dipilih 

berkedip lebih cepat. Waktu tersisa tampil.  
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Langkah Panel kontrol Tampilan

2. Sentuh  atau  pada bidang 
tungku terpilih. 

Waktu tersisa akan berhitung mundur ke 00. 

 Sentuh bersamaan  dan  dari 
bidang tungku terpilih. 

00 tampil. 

Lampu indikator padam.
Fungsi timer untuk bidang tungku terpilih padam. 

Mengubah waktu kerja tungku 

Langkah Panel kontrol Tampilan

1. 
 Pilih satu bidang tungku Lampu indikator bidang tungku terpilih 

berkedip lebih cepat. Waktu tersisa tampil. 

2. Sentuh atau pada bidang 
tungku terpilih. 

01 sampai 99 menit 

Setelah beberapa detik, lampu indikator berkedip lebih lambat.
Setelan waktu tersimpan. 
Hitungan waktu dimulai. 

Menampilkan waktu tersisa untuk suatu bidang tungku 

Langkah Bidang panel kontrol Tampilan

1. 
 Pilih bidang tungku Lampu indikator bidang tungku terpilih 

berkedip lebih cepat. Waktu tersisa 
ditampilkan. 

Setelah beberapa detik, lampu indikator berkedip lebih lambat.

Mematikan sinyal suara 

Langkah Bidang panel kontrol Nada peringatan

1. Sentuh . Sinyal suara untuk diperhatikan.

Sinyal suara berhenti. 
 

Mati otomatis 

Penyalaan kompor 
 Bila setelah kompor dinyalakan, tidak dipilih 

suatu bidang tungku dalam waktu sekitar 10 
detik, kompor akan mati secara otomatis. 

 Bila salah satu atau lebih bidang sensor 
tertutup oleh benda asing (panci, lap, atau 
lainnya) selama lebih dari 10 detik, suatu nada 
peringatan berbunyi dan kompor mati secara 
otomatis. 

 Bila semua bidang tungku dimatikan, kompor 
secara otomatis mati setelah sekitar 10 detik. 

Panel kontrol 
Ketika kompor dimatikan, bila salah satu atau 
lebih bidang sensor pada panel kontrol ditutup 
lebih dari 10 detik, suatu nada peringatan 
berbunyi. Nada peringatan tersebut akan 
berhenti secara otomatis ketika bidang-bidang 
sensor tersebut sudah tidak lagi tertutup. 

Bidang tungku induksi 

 Bila terjadi panas berlebihan (misalnya air di 
panci habis mendidih), bidang tungku 
tersebut akan mati dengan sendirinya. 

 tampil. Sebelum digunakan kembali, 

bidang tungku tersebut harus disetel ke 0 
dan dibiarkan hingga dingin. 

 Bila digunakan suatu alat memasak yang 
tidak sesuai,  menyala pada tampilan dan 

setelah 2 menit indikator bidang tungku 
tersebut mati dengan sendirinya. 

 Bila salah satu bidang tungku tidak 
dimatikan setelah waktu tertentu, atau bila 
setelan panasnya tidak diubah, bidang 
tungku yang bersangkutan akan mati secara 

otomatis.  tampil. Sebelum digunakan 

kembali, bidang tungku tersebut harus 
disetel ke 0. 
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Setelan panas Mati setelah

,  -  6 jam 

 -  5 jam 

 4 jam 

 -   1,5 jam 

Tips untuk memasak dan menggoreng 
 

 
Informasi mengenai akrilamida
Menurut riset ilmiah terbaru, 
pematangan makanan yang intensif 
(hingga berwarna gelap), terutama pada 
produk-produk yang mengandung 
tepung, bisa mengandung risiko  

 
 

kesehatan karena akrilamida. Maka 
dianjurkan memasak pada temperatur 
rendah dan memasak makanan hingga 
tidak terlalu gelap warnanya. 
 

Alat memasak untuk bidang tungku induksi 

Material alat memasak Kesesuaian

Baja, baja berlapis enamel +

Besi cor +

Baja tahan karat +*

Alat memasak dengan alas berlapis +*

Aluminium, tembaga, kuningan -

Kaca, keramik, porselen -
 

* Alat memasak untuk bidang tungku induksi 
yang ditandai sesuai oleh pabriknya. 

Uji kesesuaian 
Suatu alat memasak cocok untuk memasak 
induksi, bila … 

... sedikit air pada suatu bidang tungku 
yang dinyalakan pada setelan panas 
tertinggi menjadi panas dalam waktu 
singkat. 
...magnet dapat menempel pada alas alat 
memasak tersebut. 

 
Beberapa alat memasak bisa 
menimbulkan suara saat digunakan pada 
bidang tungku induksi. Suara-suara 
tersebut bukan merupakan masalah 
pada kompor dan sama sekali tidak 
mengganggu kerja kompor. 

Alas alat memasak 
Alas alat memasak harus setebal dan sedatar 
mungkin. 

Ukuran panci 
Bidang tungku induksi secara otomatis 
menyesuaikan diri dengan alas alat memasak 
hingga ukuran tertentu. Namun bagian 
magnetik alas alat memasak harus memiliki 

diameter minimum sesuai ukuran bidang 
tungku. 

Diameter bidang 
tungku [mm] 

Diameter minimum alas 
alat memasak [mm] 

210 180

180 145

145 120
 

 
Alat memasak harus ditempatkan di 
tengah-tengah bidang tungku. 

Saran untuk penghematan energi 

 
Letakkan alat memasak di bidang tungku 
sebelum bidang tungku dinyalakan. 

 
Bila mungkin, selalu pasang  tutup alat 
memasak. 

Contoh aplikasi memasak 
Informasi yang diberikan dalam tabel berikut 
hanya sebagai panduan. 
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Setelan 
panas 

Proses 
memasak 

Sesuai untuk 
Lama waktu 

memasak 
Tips /Petunjuk 

0  Posisi off   

  
1 

Menjaga 
makanan tetap 
hangat 

Menjaga makanan 
matang tetap hangat 

sesuai 
keperluan 

Tutup 

1-2 Pencairan Saus hollandaise, 
mencairkan mentega, 
coklat, gelatin 

5-25 menit Aduk sesekali. 

1 -2 Memadatkan Omelet lembut, telur 
panggang 

10-40 menit Masak dengan tutup 
terpasang. 

2-3 Mendidihkan 
dengan api 
kecil 

Memasak dengan api 
kecil nasi dan makanan 
berbasis susu, 
Memanaskan makanan 
siap saji 

25-50 menit Gunakan cairan 
sekurang-kurangnya dua kali 
beras, aduk makanan yang 
menggunakan susu setelah 
separuh waktu memasak. 

3-4 Mengukus 
Braising 

Mengukus sayur, ikan 
Braising daging 

20-45 menit Dengan sayuran tambahkan 
hanya sedikit cairan 
(beberapa sendok makan) 

4-5 Mendidihkan Mengukus kentang 20-60 menit Gunakan hanya sedikit 
cairan, misalnya maksimum 
1/4 l air untuk 750 g kentang 

4-5 Mendidihkan Memasak makanan dalam 
jumlah lebih besar, stew, 
dan sup 

60-150 menit Hingga 3 l cairan plus isi 

6-7 Menggoreng 
ringan 

Menggoreng escalope, 
veal cordon bleu, cutlets, 
risoles, sosis, hati, roux, 
telur, panekuk, donat 

Menggoreng 
tuntas 

Balikkan setelah separuh 
waktu 

7-8 Menggoreng 
berat 

Hash browns, steik loin, 
steik, flädle (panekuk 
untuk tambahan sup) 

5-15 menit, 
per panci 

Balikkan setelah separuh 
waktu 

9 Mendidihkan, 
Searing, Deep 
frying 

Merebus sejumlah besar air, memasak pasta, searing daging (goulash, 
pot roast), menggoreng matang kentang 

Fungsi power sesuai untuk memanaskan 
cairan dalam jumlah besar. 

Pembersihan dan perawatan 
 
 

 Peringatan! Benda-benda tajam dan 
zat pembersih abrasif bisa merusak 
kompor karena tergoresnya permukaan 
kaca, yang dapat menyebabkan kaca 
pecah. Bersihkan kompor dan 
singkirkan sisa makanan dengan air dan 
cairan pencuci tiap kali selesai 
digunakan. Singkirkan juga sisa-sisa zat 
pembersih! 

 

 

 
Goresan atau noda gelap pada kaca 
keramik yang tidak bisa disingkirkan 
tidak berpengaruh pada fungsi kompor. 

Membersihkan kompor setiap kali selesai 
digunakan 
1. Makanan yang mengandung gula, plastik, 

sisa lapisan timah harus segera 
disingkirkan menggunakan pengikis. 
Posisikan alat pengikis di permukaan kaca 
keramik pada posisi miring dan singkirkan 
sisa noda dengan mendorong bilah 
pengikis di permukaan tersebut. Lap 
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kompor dengan lap lembap dan sedikit  
cairan pencuci piring. Akhirnya lap 
kompor hingga kering menggunakan 
lap bersih. 

2. Noda kapur, noda air, cipratan lemak,
perubahan warna metalik yang mengkilap 
harus disingkirkan setelah kompor 
menjadi dingin menggunakan zat 

pembersih untuk kaca keramik atau baja 
tahan karat. 

 Peringatan! Jangan menggunakan 
semprotan uap untuk membersihkan 
kompor. 

Apa yang dilakukan bila ... 

Masalah Penyebab yang mungkin Penyelesaian

Kompor tidak bisa menyala 
atau bekerja. 

Telah lebih dari 10 detik sejak 
kompor dinyalakan. 

Nyalakan kompor kembali.

Kunci pengaman menyala . Matikan kunci pengaman (Lihat 
bagian "Mengunci /membebaskan 
kunci panel kontrol") 

Kunci pengaman anak menyala 

. 

Nonaktifkan kunci pengaman anak 
(Lihat bagian "Kunci pengaman 
anak") 

Beberapa bidang sensor 
disentuh bersamaan 

Sentuh hanya satu bidang sensor. 

Fitur mati otomatis terpicu. Singkirkan benda apapun (panci, 
lap, dan lain-lain) yang menutup 
panel kontrol. Nyalakan kompor 
kembali. 

Indikator panas sisa tidak 
menampilkan apapun. 

Bidang tungku hanya menyala 
sesaat dan belum panas. 

Bila bidang tungku seharusnya 
panas, hubungi Pusat Layanan 
Konsumen. 

Fungsi penghangat 
otomatis tidak menyala 
sendiri. 

Masih terdapat panas sisa pada 

bidang tungku . 

Tunggulah hingga bidang tungku 
menjadi dingin. 

Kompor sedang dalam posisi 
setelan panas tertinggi . 

Setelan panas tertinggi memiliki 
daya yang sama dengan fungsi 
automatic warm up (penghangat 
otomatis). 

Nada peringatan berulang 
(6x), kompor mati. 

Satu atau lebih bidang sensor 
tertutup suatu benda selama 
lebih dari 10 detik. 

Bebaskan bidang sensor.

Nada peringatan berbunyi 
ketika kompor mati. 

Panel kontrol tertutup 
seluruhnya atau sebagian oleh 
benda asing. 

Singkirkan benda tersebut.

Nada peringatan berbunyi 
dan kompor menyala dan 
mati sendiri; setelah 5 detik 
terdengar nada peringatan 
lainnya. 

Bidang sensor On/Off tertutup 
suatu benda, misalnya lap. 

Jangan meletakkan apapun di atas 
panel kontrol. 

Layar menampilkan dua 
setelan panas bergantian. 

Pengaturan daya sedang 
mengurangi daya bidang tungku
tersebut. 

Lihat bagian "Menyalakan dan 
mematikan fungsi power". 

 muncul. Alat memasak yang tidak cocok Gunakan alat memasak yang sesuai. 

Tidak ada alat memasak pada 
bidang tungku. 

Letakkan alat memasak pada 
bidang tungku. 

Diameter alas alat memasak 
terlalu kecil untuk bidang tungku
tersebut. 

Pindahkan alat memasak tersebut 
ke bidang tungku yang lebih kecil. 
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Masalah Penyebab yang mungkin Penyelesaian

Gunakan alat memasak yang 
sesuai. 

 menyala Perlindungan panas berlebih 
untuk bidang tungku telah 
terpicu. 

Matikan bidang tungku tersebut. 
Nyalakan kembali bidang tungku 
tersebut. 

Fitur mati otomatis terpicu. Matikan bidang tungku tersebut. 
Nyalakan kembali bidang tungku 
tersebut. 

 dan angka tampil. Masalah elektronik. Putuskan aliran listrik ke kompor 
selama beberapa menit (cabut 
sekring rumah). Bila setelah 

dinyalakan kembali  tampil 
lagi, hubungi pusat layanan 
konsumen). 

Bila Anda tidak dapat menyelesaikan 
masalah ini dengan mengikuti petunjuk di 
atas, hubungi dealer anda atau Pusat 
Layanan Konsumen. 

Peringatan! Perbaikan pada kompor 
hanya boleh dilakukan oleh teknisi 
servis resmi berkualifikasi. Perbaikan 
yang tidak sempurna dapat 
menyebabkan bahaya pada pengguna.

 
Bila masalah disebabkan pemakaian 
kompor secara tidak tepat, biaya bisa 
dikenakan untuk kunjungan teknisi 
servis atau dealer walaupun kompor 
masih dalam masa garansi. 

Suara operasi 
Tergantung material dan pengolahan alas alat 
memasak, suara-suara berikut bisa timbul 
ketika bidang tungku induksi digunakan saat 
menggunakan alat memasak yang terbuat 
dari bahan-bahan berbeda (konstruksi 
berlapis). 

Suara bersiul . 
Ketika menggunakan bidang tungku 
tunggal atau beberapa bidang tungku 
dengan daya tinggi bila alat memasak 
terbuat dari berbagai material (konstruksi 
berlapis). 

Berdengung 
dapat muncul pada tingkat daya tinggi 

Suara gemeretak 
dalam proses switching elektrik 

Berdesis, berdering 
Kompor ini dilengkapi dengan kipas untuk 
mendinginkan komponen listriknya. Suara 
derau bisa terdengar saat kipas bekerja 
yang bisa bervariasi sesuai kinerjanya dan 
dapat berlanjut untuk beberapa saat setelah 
kompor dimatikan. 

Suara-suara yang dijelaskan di atas adalah 
normal dan bukan menunjukkan cacat 
pada kompor.



Pembuangan barang bekas 

Simbol  pada produk atau kemasannya 

menandakan bahwa produk ini tidak boleh 
diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. 
Namun produk ini harus diserahkan ke lokasi 
pengumpulan yang menangani daur ulang 
peralatan listrik dan elektronik. Dengan 
memastikan bahwa produk ini dibuang dengan 
benar, Anda akan membantu mencegah akibat 
negatif potensial bagi lingkungan dan 
kesehatan manusia, yang dapat disebabkan 
oleh penanganan limbah produk ini secara 
tidak tepat. Untuk informasi lebih terinci 
mengenai daur ulang produk ini, harap 
hubungi kantor kota setempat, layanan 

pembuangan sampah rumah tangga anda atau 
toko tempat anda  membeli produk ini. 

Bahan kemasan
Bahan kemasan produk bersifat ramah 
lingkungan dan dapat didaur ulang. 
Komponen-komponen plastik memiliki 
tanda, seperti  >PE<, >PS<, dan 
sebagainya. Harap buang bahan 
kemasan ke wadah penampung yang 
sesuai material tersebut di fasilitas 
pembuangan sampah lokasi tempat 
tinggal anda. 

Petunjuk Instalasi 

 Peringatan! Petunjuk keselamatan 

 
Peringatan! Harus dibaca! 
Undang-undang, ordonansi, perintah, 
dan standar yang berlaku di negara 
tempat alat dipakai harus dipatuhi 
(peraturan keselamatan, daur ulang yang 
baik sesuai peraturan, dan sebagainya). 

Penting! Instalasi hanya boleh dilakukan oleh 
teknisi listrik  berkualifikasi. 
Jarak minimum ke alat dan unit lain harus 
dipatuhi. 

Perlindungan terhadap cedera harus disediakan 
untuk instalasi, misalnya laci hanya boleh 
dipasang dengan plat pelindung langsung di 
bawah kompor. 

Lubang untuk kompor pada meja dapur harus 
dilindungi terhadap kelembapan menggunakan 
sealant yang sesuai. Sealant tersebut akan 
menyekat kompor pada meja dapur tanpa 
celah. Jangan menggunakan sealant silikon 
antara kompor dan meja dapur. 

Hindari memasang kompor dekat pintu atau di 
bawah jendela. Bila tidak alat memasak bisa 
tergeser dari lingkar bidang tungku karena 
terbentur pintu atau jendela yang dibuka.
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Data teknis 

Model EHI6450BA

PNC 949163452/453/454 

Dimensi produk (l x d) mm 610 x 515 

Dimensi lubang meja dapur 
(l x d) mm 

560 x 490 

Voltase (volt) 

Frekuensi (Hz) 50/60Hz 

Kabel Listrik termasuk, tidak terpasang 

elemen jumlah bidang watt 

kiri depan 1 2300/3100 

kiri belakang 1 1400/1800 

kanan depan 1 1400/1800 

kanan belakang 1 1800/2800 

total 7400 

220-240V~
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Perhatian! Peringatan! Risiko cedera 
karena arus listrik 

Terminal listrik berarus. 
Putuskan dulu arus listrik ke terminal. 
Ikuti skema koneksi kelistrikan. 
Patuhi aturan keselamatan listrik. 
Pastikan ada perlindungan anti guncangan 
dengan memasang kompor dengan benar. 
Penyambungan kompor ke catu daya listrik 
hanya boleh dilakukan oleh teknisi listrik 
berkualifikasi. Steker dan stopkontak yang 
longgar atau tidak sesuai dapat 
menyebabkan terminal menjadi panas. 
Mintalah teknisi listrik resmi untuk 
memasang koneksi klem dengan benar. 
Gunakan klem pelepas regangan pada 
kabel. 
Harus ada celah ventilasi sebesar 5 mm di 
bawah kompor. 
 

 
Perhatian! Temperatur permukaan 
kompor bisa melampaui 95°C. Untuk 
menghindari risiko, akses ke bawah 
kompor harus dibatasi. 

Sambungan Kelistrikan 

Sebelum menyambungkan listrik, periksalah 
voltase nominal kompor, di mana voltase 
tertera pada label kompor harus sesuai 
dengan voltase catu daya listrik. Periksa juga 
peringkat daya kompor dan pastikan kabel 
yang digunakan ukurannya sesuai menurut 
aturan kelistrikan setempat sesuai peringkat 
daya kompor. Label kompor terletak di bawah 
badan kompor. Voltase elemen pemanas 
adalah 230V~. Kompor ini juga bekerja 
sempurna pada jaringan listrik AC220V~ atau 
AC240V~. Pada jaringan kabel rumah harus 
terdapat alat pemutus arus yang sesuai aturan 
kelistrikan setempat. Kompor ini harus 
dihubungkan ke jaringan listrik menggunakan 
perangkat yang memungkinkan kompor 
diputuskan dari jaringan listrik pada semua 
kutubnya dengan besar bukaan kontak 
sekurang-kurangnya 3 mm, misalnya dengan 
pemutusan jaringan otomatis, pemutus arus 
bocor atau sekring. Bila kabel kompor ini 
rusak, kabel harus diganti dengan kabel  

khusus (tipe H05BB-F tahan temperatur 
maksimum 90°C; atau lebih tinggi). Kabel 
tersebut bisa didapatkan dari Departemen 
Layanan Konsumen. Koneksi harus dibuat 
sebagaimana ditunjukkan diagram. Titik-titik 
koneksi harus dipasang sesuai stiker diagram 
koneksi di belakang kompor. Harap dicatat 
bahwa untuk koneksi fasa tunggal, titik 
koneksi yang terdapat pada boks terminal 
harus dipasang antara terminal 1 dan 2. Kawat 

tanah dihubungkan ke terminal . Kawat 
tanah harus lebih panjang dari kawat arus. 
Sambungan kabel harus dibuat sesuai 
peraturan dan sekrup terminal harus 
dikencangkan dengan erat. Akhirnya, kabel 
koneksi harus diamankan dengan pengikat 
kabel listrik dan selubungnya dirapatkan 
dengan menekan kuat (terkunci pada 
tempatnya). Sebelum dinyalakan pertama kali, 
lembar atau stiker pelindung harus 
disingkirkan dari permukaan kaca keramik. 

 
Peringatan! Setelah terhubung 
dengan listrik, pastikan semua bidang 
tungku siap digunakan dengan 
menyalakan masing-masingnya untuk 
sesaat pada setelan maksimum. 

Satu duplikat label alat disertakan 
dengan kompor ini. Untuk 
memudahkan identifikasi kompor 
setelah instalasi, tempelkan stiker 
tersebut pada tempat yang mudah 
dibaca dekat kompor, 

Memasang karet penyekat 
Bersihkan meja dapur di sekitar lubang 
untuk kompor. Tempelkan pita penyekat 
berperekat satu sisi yang tersedia pada 
pinggir luar sisi bawah kompor dan 
pastikan tidak teregang. Kedua ujung pita 
harus bertemu di pertengahan salah satu 
sisi kompor. Setelah pita dipotong (buat 
tumpang tindih sebesar 2-3 mm), 
tempelkan kedua ujungnya berimpitan.  
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min. 20mm

min. 

500mm

min. 
50mm

min.
38 mm

1 2

Pemasangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATATAN: Jarak yang digunakan harus sesuai dengan atau 
melampaui nilai rekomendasi minimum untuk kompor dan 
tudung asap. Lihat pada petunjuk instalasi tudung asap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peringatan! Temperatur alas kompor bisa melampaui 95°C, akses ke bawah kompor harus 
dilindungi menggunakan plat pelindung tahan api pada saat instalasi. 
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Syarat-syarat garansi standar 

Kami, Electrolux, menyanggupi bahwa bila dalam 12 bulan sejak tanggal pembelian, peralatan 
Electrolux ini atau bagian manapun darinya terbukti rusak semata-mata karena cacat 
pengerjaan atau material, kami akan, atas pilihan kami sendiri, memperbaiki atau 
menggantinya BEBAS BIAYA untuk ongkos kerja, material, atau pengangkutan dengan syarat 
bahwa: 

Alat tersebut telah dipasang dengan benar dan digunakan hanya pada catu daya listrik yang 
tertulis pada label alat. 

Alat hanya digunakan untuk pemakaian rumah tangga normal, dan sesuai petunjuk pabrik. 

Alat tidak pernah diservis, dirawat, diperbaiki, atau dibongkar atau diutak-atik oleh siapapun 
yang tidak diberi wewenang oleh Electrolux. 

Semua pekerjaan servis dalam garansi ini hanya boleh dilakukan oleh Pusat Servis Electrolux. 
Alat atau suku cadang rusak yang diganti menjadi milik Perusahaan. 

Garansi ini adalah tambahan pada hak anda menurut undang-undang dan hukum. 

Garansi ini tidak mencakup perawatan, seperti pembersihan tudung asap. 

Electrolux tidak bertanggung jawab atas kegagalan mematuhi petunjuk instalasi, perawatan, 
dan penggunaan tudung penarik asap dengan baik. 

Bila anda memerlukan bantuan teknis atau memerlukan informasi lebih lanjut mengenai 
produk-produk kami, jangan segan-segan untuk menghubungi Pusat Layanan Konsumen kami 
yang terdaftar berikut ini: 
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Pusat Layanan Pelanggan 

Indonesia 

Layanan langsung konsumen: 08041119999 

PT. Electrolux Indonesia 

Electrolux Building 

Jl.Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, 

Gambir Jakarta Pusat 10160 

Email: customercare@electrolux.co.id 

SMS: 0812.8088.8863 

Nomor Whatsapp: 0811-8339-777 

Singapore 

Telepon Layanan Konsumen: (+65) 6727 3699 

Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 

1 Fusionopolis Place, 

#07-10 Galaxis, West Lobby 

Singapore 138522. 

Faks Kantor: (+65) 6727 3611 

Email : customer-care.sin@electrolux.com 

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 

Malaysia 

Telepon Layanan Konsumen: 1300-88-11-22 

Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd. 

Alamat Kantor: Unit T2-7, 7th Floor, 

Tower 2 , Jaya33 Hyperoffice, No. 3, 

Jalan Semangat, Seksyen 13, 

46100 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 

Vietnam 

Telepon Bebas Biaya Pusat Layanan Konsumen: 

1800-58-88-99 

Telp : (+84 28) 3910 5465 

Electrolux Vietnam Ltd. 

9th Floor, A&B Tower 

76 Le Lai street - Ben Thanh Ward - District 1 

Ho Chi Minh City, Vietnam 

Telepon Kantor: (+84 28) 3910 5465 

Faks Kantor: (+84 28) 3910 5470 

Email : vncare@electrolux.com 

Filipina 

Telepon Bebas Biaya Pusat Layanan Konsumen: 

1-800-10-845-CARE 2273 

Telepon Layanan Konsumen: (+63 2) 845 CARE 2273 

Electrolux Philippines, Inc. 

10th Floor. W5th Avenue Building 

5th Avenue Corner 32nd Street 

Bonifacio Global City, 

Taguig Philippines 1634 

Trunkline: +63 2 737- 4756 

Website : www.electrolux.com.ph  

Email : wecare@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. 
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Data perkabelan  
 

 
Kabel 
Jenis kabel yang sesuai untuk instalasi atau penggantian: H05RR-F, H05SS-F, H05VV-F, 
H05V2V2-F. Untuk penampang kabel, lihat daya maksimum (pada label kompor) dan pada 
tabel: 

Daya total Luas penampang kabel

Maksimum 3500 W 3 X 1,5 mm2

Maksimum 3500 W 3 X 2,5 mm2

Maksimum 7000 W 3 X 4 mm2

Maksimum 8800 W 3 X 6 mm2

Kawat tanah (hijau /kuning) harus lebih panjang 2 cm dari kawat fasa dan kawat netral (kawat 
biru dan coklat). 
 
 
 
 

Diagram Perkabelan 
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