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Electrolux - thinking of you 

Didirikan di Swedia tahun 1919, Electrolux adalah pemimpin global dalam 
peralatan rumah tangga dan memiliki hampir seratus tahun pengalaman dalam 
desain profesional dan pembuatan peralatan rumah tangga. Misi Electrolux 
adalah agar konsumen dapat menikmati pengalaman mereka  menggunakan 
peralatan rumah tangga kami. 
 
Di lebih dari 150 negara dan wilayah di dunia, terdapat lebih dari 40 juta rumah 
tangga setiap hari yang memilih untuk menggunakan peralatan rumah tangga 
Electrolux, dan secara global terdapat 507 hotel bintang lima yang memakai 
peralatan dapur profesional dari Electrolux. Dengan desain yang mempelopori 
pasar yang berpusat di sekitar pengalaman konsumen, Electrolux telah menjadi 
merek ternama di antara merek-merek peralatan rumah tangga secara global. 
 
Produk-produk Electrolux mencakup kulkas, mesin cuci, penyejuk udara, 
tudung asap, peralatan dapur, pensteril peralatan, pemanas air elektrik, 
pengisap debu hingga peralatan kecil serta peralatan komersial. Electrolux 
memiliki komitmen terhadap inovas teknologi dan telah membangun pusat riset 
dan pengembangan global di enam negara, melaksanakan riset dan 
pengembangan di segala aspek dari rancangan eksternal hingga fungsionalitas. 
Melalui pemahaman ekstensif dna mendalam mengenai konsumen, Electrolux 
berkeinginan untuk merancang produk-produk yang benar-benar akan 
memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen untuk aplikasi-aplikasi 
khusus. 
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Fitur-Fitur Utama 
Menghilangkan asap dengan segera melalui power boost : Saat anda mengaduk makanan, aktifkan fungsi ini 
untuk menyingkirkan asap secara instan dan bertenaga, yang menciptakan lingkungan dapur yang bersih dan 
segar dalam waktu singkat.  
Desain penyaring minyak bertingkat: Susunan lapisan penyaring minyak berlapis ganda yang bertingkat dan 
revolusioner secara akurat menangkap setiap tetes minyak, sehingga menuntaskan masalah tetesan minyak 
secara permanen.  
Desain ramping ultra tipis: Lupakan desain saluran asap gaya tradisional Eropa yang membuat ruangan terasa 
sempit, desain ultra tipis memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dan pengalaman memasak yang lebih 
menyenangkan di dapur. 
Saluran udara bebas hambatan: Desain keseluruhan saluran udara bebas dari ceruk atau alur. Hal ini 
mengurangi akumulasi minyak di saluran asap dan memungkinkan asap bercampur minyak dan gas buang 
lewat dengan lancar. 
Kontrol panel sentuh: Panel kontrol menggunakan desain pintar layar sentuh untuk operasi yang cerdas dan 
mudah. 

Peringatan Mengenai Keselamatan 
1. Semua material kemasan bersifat ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Untuk perlindungan lingkungan 

yang lebih baik, harap simpan atau buang bahan-bahan ini sebagaimana mestinya. 
2. Bila tudung asap tidak lagi digunakan, harap hubungi perusahaan daur ulang setempat untuk mengambilnya 

untuk pengolahan atau daur ulang lebih lanjut. 
3. Hindarkan anak-anak bermain dengan kemasan plastik dan karton. Hal tersebut dapat menyebabkan tercekik. 
4. Dinding tempat tudung asap dipasang harus memiliki kekuatan untuk menyangga berat tudung asap. Dinding 

tersebut harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. 
5. Saat mengebor lubang, hindari kabel listrik yang tersembunyi dalam dinding untuk menghindari sengatan listrik. 
6. Gas buang dari tudung asap tidak boleh dibuang ke cerobong gas asap panas yang digunakan untuk 

menyingkirkan gas buang dari bahan bakar minyak atau asap yang yang disebabkan pembakaran. Bila 
dilakukan, hal tersebut dapat menyebabkan bahaya yang mengancam jiwa seperti keracunan gas.  

7. Ruangan harus memiliki ventilasi yang baik saat tudung asap digunakan dengan kompor yang menggunakan 
gas atau bahan bakar lainnya. 

8. Jangan menyalakan api langsung di bawah tudung asap yang bisa memanaskannya. Hal tersebut bisa merusak 
tudung asap atau menyebabkan kebakaran.  

9. Bila panci memasak terbakar, segera matikan tudung asap. Sebelum memulai penggunaan, pastikan apakah 
ada kerusakan pada kabel listrik. Bila anda tidak yakin, harap hubungi pusat servis kami. 

10. Bersihkan gemuk dari roda kipas dan saluran udara secara berkala. Periksalah untuk memastikan agar gas asap 
terbuang dengan baik. Singkirkan minyak yang terkumpul pada wadah minyak secara berkala untuk menghindari 
luapan. 

11. Gunakan kehati-hatian tinggi saat membersihkan roda kipas. Hindarkan dari terbentur atau kesalahan 
meletakkan beban penyeimbang. Bila tidak, hal tersebut akan mengganggu keseimbangan dinamik roda kipas 
dan menyebabkan getaran dan peningkatan kebisingan tudung asap. Roda kipas tudung asap hanya boleh 
dilepas dan dibersihkan oleh tenaga profesional. 

12. Bila tudung asap tidak dibersihkan menggunakan metode yang dijelaskan dalam manual, terdapat risiko 
kebakaran. Jangan menggunakan bensin atau larutan mudah terbakar lainnya untuk membersihkan tudung 
asap. 

13. Bila kabel listrik yang disertakan rusak, kabel tersebut hanya boleh diganti oleh pabrik, agen servis, atau orang 
yang berkualifikasi serupa untuk menghindari bahaya. 

14. Gas buang tudung asap pada model tudung asap yang dijelaskan dalam manual ini dibuang ke luar ruangan. 
15. Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang memiliki kekurangan fisik, 

sensorik, atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali kepada mereka telah diberikan 
pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat ini oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan 
mereka. 

16. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini. 

  



 

-4- 

Isi Kemasan 
Harap periksa produk dan aksesori ini satu persatu sesuai daftar isi kemasan setelah kemasan dibuka. Bila ada 
komponen yang hilang atau rusak: 
1. Silakan minta tindak lanjut dari  penyalur anda bila tanggung jawab mengenai hal tersebut ada di pihak perusahaan 

atau penyalur anda. 
2. Harap hubungi penyalur atau pusat layanan konsumen kami bila tanggung jawab mengenai hal tersebut ada di pihak 

konsumen. 
 

Model 

Jumlah 
 

Komponen 

EFC923SA EFC926SA 

Badan utama 1 

Penyaring minyak 2 3 

Wadah minyak 1 

Pipa gas buang (M170X1600) 1 

Manual bagi pengguna 1 

Pengait untuk menggantungkan 
tudung asap 

1 

Pengait untuk menggantungkan 
tutup tudung asap 

1 

Baut sambungan (M10X47) 2 

Baut sambungan (M6X29) 4 

Sekrup kayu (ST5.5X50) 2 

Sekrup kayu (ST4X32) 4 

Sekrup berpengunci diri 
(ST4X10) 

4 

 
 
Catatan: 

1. Baut sambungan (M10 X 47) dan sekrup kayu (ST5.5 X 50) digunakan untuk memasang pengait 
untuk menggantungkan tudung asap; 

2. Baut sambungan (M6 X 29) dan sekrup kayu (ST4 X 32) digunakan untuk memasang pengait 
untuk menggantungkan tutup tudung asap dan mencegah badan utama bergeser; 

3. Sekrup berpengunci diri (ST4 x 10) digunakan untuk mengunci pipa gas buang dan tutup atas 
saluran gas buang. 
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Spesifikasi Teknis 
 
 

Model EFC923SA EFC926SA 

Catu Daya AC 220-240V; 50 Hz 

Lampu Daya lampu maksimal: 8.5W LED 

Daya masukan motor 200W 240W 

 
Standar implementasi produk: IEC 60335-1; IEC 60335-2-31; 
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Diagram Rangkaian 
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Petunjuk instalasi 
(A) Persyaratan instalasi 
1. Dinding tempat tudung asap dipasang harus memiliki kapasitas untuk menanggung berat tudung asap. 
2. Tudung asap tidak boleh berkontak dengan rangkaian listrik di dalam atau di luar dinding untuk menghindari 

sengatan listrik. 
3. Tudung asap tidak boleh dipasang di tempat di mana terdapat hembusan udara yang kuat agar tidak 

mengurangi efektivitas pembuangan asap. 
4. Tudung asap harus dipasang erat pada ketinggian 650-750mm di atas permukaan tempat peralatan 

memasak diletakkan. Tudung asap akan lebih efektif bila dipasang pada ketinggian yang lebih rendah. 
 .Bila tudung asap akan dipasang di atas tungku gas, jarak yang dianjurkan sekurang-kurangnya 650 mm ۻ

Bila petunjuk instalasi tungku gas menetapkan jarak instalasi yang lebih besar antara kompor dan tudung 
asap, hal tersebut juga harus diperhitungkan. 

5. Saluran keluar udara tudung asap haruslah 1,2 m atau kurang dari saluran atas pada dinding; pipa gas 
buang tidak boleh terlalu panjang atau banyak lekukan yang akan mengganggu efisiensi pembuangan asap. 

 
1. Dengan merujuk ke Gambar 1, gunakan bor beton untuk membuat dua lubang pada posisi-posisi 

yang sesuai di dinding, masing-masing berdiameter 10 mm dan memiliki kedalaman 50mm, dan 
empat lubang, masing-masing berdiameter 5 mm dan memiliki kedalaman 30 mm. Masukkan pipa 
sambungan besar ke dalam lubang-lubang besar dan pipa sambungan kecil ke dalam lubang-lubang 
kecil. Gunakan sekrup kayu besar untuk mengunci pengait untuk menggantungkan tudung asap 
pada posisi yang sesuai. Gunakan sekrup kayu kecil untuk mengunci pengait untuk 
menggantungkan tutup atas saluran gas buang. 

�ۻ Saat mengebor lubang, hindari kabel listrik tersembunyi dalam dinding untuk menghindari sengatan 
listrik. 

2. Lepaskan dan kompres pipa gas buang. Pasang ujung dengan diameter yang lebih besar pada 
dudukan saluran keluar gas buang. Usahakan untuk mengompres pipa gas buang sebisa mungkin 
dan kencangkan erat menggunakan dua sekrup berpengunci diri ST4 X 10 (lihat Gambar 2). 
Nyalakan aliran listrik dan tudung asap. Pastikan kedua bilah kisi bekerja Mematikan tudung asap. 
Kedua bilah kisi akan terlipat secara otomatis. 
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3. Lepaskan lapisan pelindung pada tudung asap. Gantungkan tudung asap dengan baik pada 
pengait. Luruskan pipa gas buang dan sambungkan ke saluran pembuangan gas asap umum 
atau lubang di dinding luar. Pastikan pipa tidak gembung atau tergencet dan dapat ditekuk. 
Pasang steker dengan baik pada stopkontak. 

 .Stopkontak yang digunakan harus ditanahkan dengan baik dan steker tidak boleh diubah-ubah ۻ

4. Tarik tutup atas saluran gas buang dari tutup bawah saluran gas buang. Gunakan sekrup 
berpengunci diri ST4 X10 untuk memasang tutup hiasan pada pengait tutup hiasan. 

5. Dari sisi dalam tudung asap, kencangkan dua sekrup kayu pada pipa sambungan (lihat 
Gambar 3) pada lubang-lubang sekrup tambatan (Gambar 1). Hal ini untuk mencegah tudung 
asap bergeser atau jatuh saat bekerja. 

(C) Pemasangan wadah minyak dan kasa minyak 
 Jangan sekali-kali memasukkan jari ke dalam kasa minyak selama instalasi dan pembersihan ۻ

untuk menghindari cedera. 
 
EFC923SA 
EFC926SA 
 

 

1. Pemasangan penyaring minyak: Pasang penyaring minyak bagian dalam pada penyaring 
minyak bagian luar (lihat Gambar 4). Pasang pengait penyaring minyak pada celah yang paling 
dekat dengan dinding antara tutup dalam dan rangka. Tekan dengan jari pada pengait pegas 
baja tahan karat dan geser ke dalam penyaring minyak. Angkat penyaring minyak dan 
sejajarkan permukaannya dengan tutup dalam (lihat Gambar 6). Lepaskan pengait pegas. 
Penyaring minyak telah terpasang erat. Ulangi prosedur yang sama untuk memasang penyaring 
minyak yang lain. Kedua penyaring minyak tidak perlu dipasang dalam urutan tertentu. 

2. Pemasangan wadah minyak: Hadapkan kaca wadah minyak ke arah anda. Sejajarkan pengunci 
sisi (lihat Gambar 7) pada pengait wadah minyak di bagian bawah tutup dalam. Tekan perlahan 
ke posisinya (lihat Gambar 8). 
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Petunjuk Penggunaan 
EFC923SA 
 .Setelan untuk kecepatan kipas rendah, sedang, tinggi ۻ

 .Menyentuh bersamaan dua atau lebih tombol tidak akan memberikan reaksi apapun dari tudung asap ۻ
 .Lampu indikator yang menyala menunjukkan fungsi yang bersangkutan sedang menyala ۻ

 

Moda siaga: 
Pada saat tudung asap dinyalakan untuk pertama kalinya atau saat dinyalakan kembali setelah aliran listrik 
padam, akan terdengar nada peringatan.  Tombol-tombol pada panel kontrol akan berkedip satu kali dari 
kiri ke kanan. Setelah itu, tudung asap berada dalam moda siaga. 

Pengaturan kipas: 
Dalam moda siaga, tekan " ”  untuk mengaktifkan kipas. Pada saat tudung asap dinyalakan untuk 
pertama kalinya atau saat dinyalakan kembali setelah aliran listrik padam, kecepatan sedang akan terpilih 
secara otomatis. Menekan “  ” sekali lagi akan mengubah kecepatan kipas ke kecepatan yang 
digunakan pada operasi sebelumnya. Anda juga dapat langsung menyentuh tombol-tombol di sebelah 
kanan simbol “ ” untuk memilih kecepatan kipas yang diinginkan. 

Penghentian tunda: 
Saat kipas bekerja, sentuh " " untuk mengaktifkan fungsi penghentian tunda. Ketika tombol “  ” mulai 
berkedip, tudung asap akan mati secara otomatis setelah 5 menit. Untuk membatalkan fungsi 
penghentian tunda, silakan tekan tombol " " sekali lagi. Tombol "   akan berhenti berkedip dan tudung 
asap akan membatalkan penghentian tundanya. 
 Fungsi penghentian tunda hanya mengatur kipas, dan tidak mengatur lampu. Dengan kata  ۻ

lain, bila kipas dan lampu sama-sama menyala dan fungsi penghentian tunda sedang aktif, 
hanya tudung asap yang akan padam setelah 5 menit, sementara lampu akan terus 
menyala. 

Mematikan kipas: 
Saat kipas bekerja, cukup tekan “ ” untuk mematikannya. Saat fungsi penghentian tunda aktif, anda juga 
dapat menyentuh tombol " " untuk mematikan kipas. 

Pengaturan lampu: 
Tekan" ”untuk menyalakan  lampu dan tekan lagi “ ” untuk mematikan lampu. 

Pengunci Tombol: 
Dalam moda siaga, sentuh simbol pengunci tombol " " selama 3 detik. Tombol " " akan menyala, yang 
menunjukkan bahwa fungsi pengunci tombol aktif. Saat tudung asap sedang aktif, menekan simbol 
pengunci tombol " " selama 3 detik akan menyebabkan lampu tetap berada pada kondisi sebelumnya. 
Kipas akan berhenti bila sebelumnya kipas bekerja.  Sementara itu, tombol " " akan menyala, yang 
menunjukkan bahwa fungsi pengunci tombol aktif. Bila ada tombol yang disentuh selain simbol pengunci 
tombol " ", tudung asap akan memberikan nada peringatan dan simbol pengunci tombol " " akan 
berkedip, yang meminta anda untuk membatalkan dan mematikan fungsi pengunci pintu sebelum tudung 
asap dapat digunakan. 

Untuk mematikan fungsi pengunci tombol, tekan " " selama 3 detik. Tombol " " akan padam, dan 
anda dapat meneruskan operasi normal tudung asap. 
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Mematikan kipas: 
Saat kipas bekerja, cukup tekan " " untuk mematikannya. Saat fungsi penghentian tunda aktif, 
anda juga dapat menyentuh tombol "  " untuk mematikan kipas. 

 Tombol fungsi penghentian tunda dan pembuangan asap instan untuk fungsi stir frying ۻ

hanya dapat diaktifkan saat kipas menyala. Saat kipas dimatikan, panel kontrol tidak akan 
menampilkan  simbol " " dan " ". 

Pengaturan lampu: 
Dalam moda siaga, sentuh tombol " " untuk menyalakan lampu. Pada saat tudung asap 
dinyalakan untuk pertama kalinya atau saat dinyalakan kembali setelah dimatikan, kecerahan lampu 
sedang  akan terpilih secara otomatis. Menekan " " sekali lagi akan mengubah kecerahan lampu 
ke tingkat yang digunakan pada operasi sebelumnya. Anda juga dapat langsung menyentuh 
tombol-tombol pemilih di sebelah kanan simbol " " untuk memilih  
kecerahan yang diinginkan. 

Pengingat pembersihan: 
Saat tudung asap telah mengumpulkan 50 jam kerja, indikator pengingat pembersihan " " pada 
panel kontrol akan menyala selama operasi. Hal ini berarti pembersihan diperlukan karena terdapat 
gemuk dan kotoran dalam jumlah signifikan pada penyaring minyak dan wadah minyak. Harap ikuti 
prosedur-prosedur di bagian "B". Membersihkan wadah minyak dan penyaring minyak di Bagian 
"8. Perawatan." Setelah pembersihan, sentuh lagi " ". Indikator " " akan padam dan pengatur 
waktu untuk operasi pembersihan berikutnya akan mulai bekerja lagi. 

Pengunci Tombol: 
Dalam moda siaga, sentuh simbol pengunci tombol " " selama 3 detik. Tombol " " akan 
menyala, yang menunjukkan bahwa fungsi pengunci tombol aktif. Saat tudung asap sedang aktif, 
menekan simbol pengunci tombol " " selama 3 detik akan menyebabkan lampu tetap berada 
pada kondisi sebelumnya. Kipas akan berhenti bila sebelumnya kipas bekerja. Sementara itu, 
tombol " " akan menyala, yang menunjukkan bahwa fungsi pengunci tombol aktif. Bila ada tombol 
yang disentuh selain simbol pengunci tombol " ", tudung asap akan memberikan nada peringatan 
dan simbol pengunci tombol " " akan berkedip, yang meminta anda untuk membatalkan dan 
mematikan fungsi pengunci pintu sebelum tudung asap dapat digunakan. 

Untuk mematikan fungsi pengunci tombol, tekan " " selama 3 detik. Tombol " " akan 
padam, dan anda dapat meneruskan operasi normal tudung asap. 

Moda pengujian: 
Dalam satu menit setelah dinyalakan, sentuh tombol " " selama 3 detik dan semua tombol pada 
panel kontrol akan berkedip selama 10 detik. Saat tombol-tombol berkedip, sentuh lagi " " selama 
3 detik. Tudung asap akan masuk ke moda "pengujian". Dalam moda ini, tombol pengingat 
pembersihan " " akan terus berkedip dan kipas akan terus menjalankan setelan "pembuangan 
asap instan untuk stir frying" untuk pengujian kinerja volume angin dan tingkat kebisingan, dan 
sebagainya. 

Untuk keluar dari moda "pengujian", sentuh " " selama 3 detik dan dalam 10 detik kedipan tombol 
tersebut, sentuh lagi " " selama 3 detik. Anda juga dapat mencabut steker listrik dari stopkontak 
dan menunggu tudung asap berhenti tuntas, sebelum memasang steker lagi pada stopkontak. 

 Moda ‘uji’ hanya untuk penggunaan pada pengujian di laboratorium. Jangan menggunakan ۻ

moda ini pada penggunaan sehari-hari untuk menghindari kerusakan pada tudung asap. 
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Perawatan 
(A) Peringatan Awal 
1. Gunakan lap yang dibasahi dengan deterjen netral 

untuk menyeka permukaan tudung asap. 
2. Jangan sekali-kali menggunakan spons abrasif atau 

sabuk baja untuk membersihkan tudung asap karena 
barang-barang tersebut dapat dengan mudah 
merusak permukaan baja tahan karat. 

3. Jangan sekali-kali menggunakan bensin atau zat 
pelarut yang mudah menguap atau mudah terbakar 
lainnya untuk membersihkan tudung asap. 

4. Jangan sekali-kali menggunakan air untuk 
membersihkan tudung asap. 

 Selalu bersihkan bagian luar tudung asap dan ۻ

penyaring minyak setelah memasak. 
 Pastikan untuk mencabut steker sebelum ۻ

membersihkan tudung asap untuk mencegah 
sengatan listrik yang tidak disengaja atau mencederai 
orang lain bila terjadi salah penanganan. 

 
(B) Pembersihan wadah minyak dan kasa minyak 
 Secara berkala buang minyak yang terkumpul dalam wadah ۻ

minyak untuk menghindari luapan. 
 Penyaring minyak harus dibersihkan secara berkala. Dianjurkan ۻ

untuk melakukan pembersihan menyeluruh setiap minggu. 
 Berhati-hatilah saat membersihkan penyaring minyak. Jangan ۻ

sekali-kali memasukkan jari ke dalam kasa minyak untuk 
menghindari cedera. 

 
EFC923SA 
EFC926SA 
 
1.  Wadah minyak: Pegang wadah minyak dan dorong perlahan ke depan. Lepaskan wadah 

minyak dan buang minyak yang terkumpul (lihat Gambar 11). 
2. Rendam wadah minyak dalam air menggunakan deterjen netral sekitar setengah jam. 

Setelahnya, gunakan lap untuk menyeka dan membersihkan permukaan wadah minyak 
tersebut. 

3.  Penyaring minyak: Tahan penyaring minyak dengan satu tangan. Dengan ibu jari tangan yang 
satunya, tekan kuat-kuat pada pengait pegas (lihat Gambar 12). Tahan penyaring minyak 
dengan keempat jari lainnya dan tekan penyaring pegas sepenuhnya ke belakang. Tarik 
penyaring minyak ke bawah dengan ibu jari, turunkan dan lepaskan dari tudung asap. 

4. Rendam kasa minyak dalam air hangat menggunakan deterjen netral sekitar setengah jam. 
Setelahnya, gunakan lap untuk menyeka dan membersihkan permukaan penyaring minyak 
tersebut. 

5. Pasang kembali wadah minyak dan kasa minyak setelah dibersihkan. Untuk metode instalasi, 
harap lihat "C". Instalasi wadah minyak dan penyaring minyak di Bagian "6. Petunjuk instalasi." 
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(C) Melepaskan roda kipas 
 Pelepasan dan pembersihan sistem kipas tudung asap hanya boleh dilakukan oleh tenaga profesional dari ۻ

Electrolux dan pusat servis resmi. 
 .Pastikan untuk mencabut steker dari stopkontak sebelum melepas sistem kipas ۻ
 .Pastikan roda turbin telah berhenti bergerak sebelum dilepaskan ۻ
 .Dianjurkan untuk membersihkan sistem kipas setiap 12 bulan ۻ

 
1. Ikutilah prosedur-prosedur di bagian "B". Membersihkan wadah minyak dan kasa minyak di Bagian 

"8. Perawatan" untuk melepaskan wadah minyak dan kasa minyak. 
2. Gunakan obeng untuk melepaskan sekrup-sekrup yang menyatukan rangka tutup gas buang bawah dan 

tutup gas buang atas (lihat Gambar 13). Lepaskan tutup gas buang atas. 
3. Tarik ke atas tutup hiasan sejauh sekitar 10 mm. Angkat kedua sisi tutup bawah saluran gas buang dan 

lepaskan (lihat Gambar 14). 

 

4. Gunakan obeng pipih untuk melepaskan enam sekrup dari depan dan atas tutup rangka. Lepaskan tutup 
rangka (lihat Gambar 15). 

5. Gunakan obeng untuk melepaskan keempat sekrup pada deflektor dalam arah berlawanan jarum jam. 
Lepaskan deflektor (lihat Gambar 16). 

 

6. Gunakan obeng untuk melepaskan keempat sekrup pada sarang melingkar dalam arah berlawanan jarum 
jam (lihat Gambar 17). Lepaskan sarang melingkar bagian bawah depan dan kisi  pengaman (lihat Gambar 
17 dan Gambar 18). 

7. Putar mur tangan roda kipas searah jarum jam (lihat Gambar 18) dan lepaskan roda kipas (lihat Gambar 19). 
Sebelum melepaskan roda kipas, catatlah posisi relatif roda kipas dan sumbu motor. Hal in akan membantu 
pada perakitan kembali roda kipas ke posisi semula nantinya. 

8. Rendam roda kipas dalam air hangat menggunakan deterjen netral sekitar setengah jam. Setelahnya, 
bersihkan dengan sikat lembut. 

9. Jangan memindahkan atau salah menempatkan bobot penyeimbang saat membersihkan roda kipas. 
10. Gunakan lap kering untuk membersihkan permukaan motor. Jangan menyemprot dengan air. 

  



atas, harap hubungi pusat layanan konsumen kami untuk perbaikan. 
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Masalah dan Penelusuran Masalah 
Bila ditemukan hal tidak normal selama penggunaan, hentikan pemakaian tudung asap dengan 
segera dan cabut steker dari stopkontak sebelum menelusuri masalahnya. 

Deskripsi masalah Kemungkinan penyebab Solusi 

Saklar sudah dinyalakan 
tapi tudung asap dan 
lampu tidak bisa menyala. 

Tidak ada aliran listrik ke tudung 
asap. 

Periksa apakah steker telah terpasang 
dengan baik. 

Periksa apakah terdapat arus listrik pada 
stopkontak. 

Motor bekerja tapi lampu 
tidak menyala. 

Lampu tidak dinyalakan. 
Nyalakan /matikan lampu sesuai buku 

petunjuk. 

Getaran bersuara bising 

Sekrup-sekrup longgar. 
Periksalah apakah sekrup-sekrup di 

permukaan tudung asap tela dikencangkan. 

Permukaan pipa gas buang 
tergencet. 

Pasang kembali pipa gas buang. 

Pembuangan asap tidak 
bagus 

Jarak pemasangan antara tudung 
asap dan kompor gas terlalu besar. 

Atur tinggi instalasi tudung asap. 

Konveksi terlau besar atau ventilasi 
dapur kurang baik. 

Kurangi konveksi udara atau buka pintu dan 
jendela untuk memperbaiki ventilasi. 

Bila tudung asap tetap tidak bekerja dengan baik setelah mencoba saran penelusuran masalah di 
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Nama dan Gambar Komponen 
 

  





 

-17- 

www.electrolux.com 

Inovator Desain yang Penuh Perhitungan 

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, desani 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: 
ketenangan pikiran. 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 sekedar 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. 

Temukan lebih banyak tentang pemikiran kami di 
www.electrolux.com 
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