RH-S259-SSV-T
RH-S259-SSR-T

RH-S259-PBV-T
RH-S259-PBR-T
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Jangan memasak atau memanggang langsung di
bawah tudung hisap. Api bisa menyebabkan tudung
terbakar karena terhisap dan mungkin penyaring
minyak bisa terkena api.
Selalu pantau saat memasak secara terus menerus
karena jika terlalu panas bisa meningkatkan resiko
kebakaran.
Jangan mengoperasikan tudung hisap tanpa penyaring
minyak.
Sangat penting untuk membersihkan dan atau
mengganti penyaring dengan interval waktu tertentu.
Tumpukan endapan minyak bisa meningkatkan resiko
kebakaran
Jangan pernah menyambungkan alat ini dengan
sumber arus saat akan melakukan pembersihan atau
perawatan tudung.
Pastikan bahwa sumber arus bebas dari sumber panas
lainnya atau benda tajam.
Jangan gunakan steker ganda dan kabel yang terlalu
panjang. Penggunaan yang terlalu berlebihan
berbahaya dan bisa menyebabkan kerusakan.

Gbr. 1

Selalu arahkan tudung hisap tepat di tengah kompor.
Pastikan bahwa alat anda terpasang pada lokasi
yang mempunyai ventilasi udara yang permanen.
Saat membuat saluran listrik, periksa bahwa sumber
arus utama dan frekuensi sama dengan yang ada di
label keterangan.
Penghubung listrik harus dibuat sesuai pada standar
lokal. Pastikan bahwa tegangan di area Anda benar
sebelum dinyalakan.
Penghubung listrik harus dibuat sesuai pada standar
lokal. Pastikan bahwa tegangan di area Anda benar
sebelum dinyalakan.
Gunakan penghubung listrik yang sesuai dengan
lokasi Anda. Penghubung listrik dari alat ini harus
terhubung dengan tanah (yang berlaku):
Hijau dan kuning = Bumi, Biru = netral, Cokelat
= Arus

Pembuangan
Alat ini dan kemasannya sangat ramah lingkungan dan
bisa didaur ulang Tolong bantu kami untuk menjaga
lingkungan dengan membuang pembungkus pada
tempat yang sesuai dan mendaur ulang alat yang sudah
lama .
Sebelum membuang alat yang lama, matikan dari
sumber arus dan pindahkan tegangan untuk menghindari
kerusakan .

Catatan: Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan
akibat pemasangan yang tidak benar atau kegagalan untuk
mengambil tindakan-tindakan keselamatan yang tepat
selama pemasangan dan penggunaan operasional alat ini

Untuk cara pipa saluran:
Hubungkan tudung hisap pada saluran pipa
dengan diameter minimum Ø120mm. Cari rute
terpendek dan terlurus yang paling mungkin.
Jangan hubungkan tudung hisap pada penghisap
yang membawa asap pembakaran.
Atur ventilasi yang tepat jika tudung hisap
digunakan dengan alat lain yang tidak didukung
oleh tegangan listrik misalnya alat pembakaran
gas. Dapur harus mempunyai ventilasi udara yang
terhubung langsung keluar untuk memungkinkan
adanya sirkulasi udara.
Catatan: Perusahaan tidak akan bertanggung jawab
untuk keluhan yang menyangkut desain dan tata letak
pipa.
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PEMASANGAN
Pemasangan : metode 1 (Sesuai gambar dibawah ini).

Mode Ventilasi vs Mode Sirkulasi

A Pasang plat gantungan “L” pada cooker hood.
B Atur lokasi dan pasang baut hingga mengunci
C Gantungkan cooker hood pada baut hingga mengunci

Mode Ventilasi:

Pemasangan : metode 2 (Sesuai gambar dibawah ini).

Mode Ventilasi:

A Lepas Bottom Plate, rectifier panel dan oil collector
seperti pada gambar.
B Pasang cooker hood dengan screw dari bagian dalam
ke lemari kitchen set,
C Pasang kembali Bottom plate, rectifier panel dan oil
collector.
D Pemasangan selesai.

Minyak dan bau pada asap memasak disaring
menggunakan aluminium grease filter & charcoal
filter, kemudian udara diputar kembali ke ruangan
dapur. Pada mode ini aluminium grease filter dengan
charcoal pellets harus terpasang

Dalam mode ventilasi, asap memasak dibuang di
luar ruangan, Dalam mode ini, hanya filter aluminium
yang dipasang.

Pemasangan harus dilakukan oleh teknisi ahli. Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap
instalasi yang tidak tepat dan tidak bertanggung jawab atas garansi alat jika terjadi kerusakan
yang diakibatkan oleh instalasi pemasangan yang salah.
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PENGOPERASIAN

Tombol Pengaturan

ON/OFF: Tekan untuk mematikan blower
Display:
Bersihkan filter: ketika cooker hood telah dioperasikan selama 90 jam, indikator titik oranye akan mulai berkedip
di bagian kanan bawah pada kotak layar. Indikator ini mengingatkan anda untuk membersihkan filter. Untuk membatalkan peringatan ini , tekan dan tahan tombol ON/OFF selama 4 detik, dan tampilan waktu akan dilanjutkan.
Ganti Filter:
Ketika cooker hood telah dioperasikan selama 270 jam, indikator titik orange akan menyala dengan kuat dibagian
kanan bawah pada kotak layar. Indikator ini mengingatkan anda untuk mengganti filter yang baru. Untuk membatalkan peringatan ini , tekan dan tahan tombol ON/OFF selama 4 detik, dan tampilan waktu akan dilanjutkan.
* Harap dicatat bahwa " Membersihkan filter " dan " Mengganti filter " hanya berlaku untuk model ventilasi.
* Untuk model sirkulasi, silakan lihat pemeliharaan dan perawatan di halaman berikutnya
Dilay Timer:
3 Menit: ketika cooker hood menyala, tekan Tombol timer sekali dengan cepat, ikon Timer akan berubah menjadi
oranye dan mulai berkedip, dan cooker hood akan mati setelah 3 menit.
7 Menit: ketika cooker hood menyala, tekan Tombol timer sekali dengan cepat, ikon Timer akan berubah menjadi
oranye dan mulai berkedip, tekan Tombol timer sekali lagi, ikon timer akan berhenti berkedip, dan cooker hood
akan mati setelah 7 menit.
LIGHT: tekan untuk menyalakan / mematikan lampu.
+/- : Tekan ON/OFF, dan tekan "+" untuk meningkatkan daya motor, tekan "-" menurunkan daya motor.
Motor memilik 4 pengaturan kecepatan.
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PEMELIHARAAN & PERAWATAN
Membersihkan body Cooker hood (sesuai gambar
dibawah ini)

Pastikan bahwa alat ini tidak terhubung dengan sumber
arus sebelum melakukan aktivitas perbaikan atau
perawatan. Sangat penting untuk membersihkan atau
mengganti penyaring dengan rentang waktu tertentu
karena endapan minyak dapat meningkatkan resiko
kebakaran. Jangan mengoperasikan tudung hisap tanpa
penyaring minyak.

A Lepas Oil Collector
B Lepas Rectifier panel
C Lepas Aluminium grease filter atau Aluminium
grease filter dengan Charcoal pellets
D Lepas filter suport dengan melepas 2 screw
E Lepas baling-baling kipas dengan melepas mur
pengunci.

Permukaan:
Cuci dengan air sabun hangat dan spons lembut.
jangan pernah menggunakan deterjen kasar, sabut
gosok, wol baja atau pelarut pada bagian mana pun
dari alat ini karena ini akan menyebabkan kerusakan
yang tidak dapat diperbaiki.

Jika mencuci dengan tangan, rendam aluminium
grease filter (ventilasi model) dalam larutan deterjen
hangat untuk memudahkan penghilangan lemak.
Sikat filter, bilas sampai bersih dan biarkan hingga
kering sebelum dipasang.
Jika menggunakan mesin pencuci piring, pilih program pencucian yang sesuai. Biarkan hingga kering
sebelum dipasang kembali. Catatan: dapat terjadi
sedikit perubahan warna pada filter.
Charcoal Filter ( Untuk Model Sirkulasi)
Charcoal Filter harus diganti ketika terlihat kotor
atau berubah warna, biasanya setelah 6 hingga
12 bulan tergantung pada kondisi penggunaan.

Meamasang dan melepas grease filter:
o Melepas, tekan pegangan dan tarik ke bawah
pada saat bersamaan.
o Memasang, pasang filter ke lubangnya. pastikan
pegangannya terlihat di luar.

Filter ini tidak dapat dicuci dan tidak dapat digunakan
lagi. Untuk memastikan bahwa alat ini berfungsi secara
efektif, diperlukan pemeliharaan rutin karena filter
yang tersumbat menghalangi aliran udara dan dapat
menyebabkan motor menjadi panas.

Penggantian lampu (Gbr. 12)

Melepas dan memasang charcoal Filter:
Lepas Oil Collector dan Rectifier Panel.
Pasang Charcoal filter yang baru.
Pasang kembali Oil Collector dan Rectifier Panel.

Ganti lampu dengan yang baru yang mempunyai
tipe yang sama karena lampu yang mempunyai tegangan
lebih tinggi bisa menyebabkan kerusakan unit.
Mengganti dan memindahkan lampu :
Lepas Oil Collector.
Lepas Rectifier Panel
Lepas Aluminium Charcoal/ Aluminium Filter
dengan Charcoal pellets.
Lepas Bottom plate
Ganti bohlam lampu
Pasang kembali Bottom plate, Filter, Rectifier
panel dan Oil Collector.

Catatan: Anda sangat dianjurkan untuk mengikuti langkah
langkah keamanan ini. Perusahaan tidak akan bertanggung
jawab atas kerusakan perangkat ataupun bahaya
kebakaran yang terjadi karena kegagalan untuk lebih
lanjutnya perhatikan saran keselamatan di atas.
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