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Tindakan Keselamatan

Nama Komponen

Silahkan membaca petunjuk ini dengan teliti untuk menggunakan produk
dengan benar dan aman.

Simpan petunjuk pengoperasian ini baik-baik untuk digunakan 
sewaktu-waktu.

“Tindakan Keselamatan” (halaman 14-16).













Tindakan Keselamatan

perangkat.

Gunakan steker dan kabel dengan benar.

Jangan merusak steker atau kabel.

Jangan menggunakan perangkat apabila steker atau kabel 
rusak, atau steker tidak dapat terhubung ke stop kontak.

Jangan menghubungkan steker atau menyentuh kabel dengan
kondisi tangan basah.

Masukkan steker sampai benar-benar terpasang.

Bersihkan steker secara berkala.

Pastikan tegangan yang diperlukan oleh perangkat sama dengan
tegangan di rumah Anda.
Menghubungkan perangkat lain ke stop kontak yang sama dapat
menyebabkan panas berlebiih, yang dapat menimbulkan kebakaran.

Steker yang kotor dapat menyebabkan kekurangan insulasi akibat
kelembaban dan dapat menyebabkan kebakaran.

Perhatikan hal berikut untuk menghindari kecelakaan

Jangan mencelupkan mixer dan dudukan ke dalam air atau 
menyiramnya.

Jangan mendekatkan pegangan spatula atau piranti lainnya ke 
pengocok atau kait adonan ketika sedang dioperasikan.

Apabila terjadi hal diluar normal atau mati listrik, segera hentikan 
penggunaan perkakas dan lepas colokan dari stop kontak.
(Dapat menyebabkan perangkat berasap, kebakaran atau kejutan listrik)

Steker atau kabel menjadi sangat panas di luar batas normal.
Steker rusak atau kegagalan daya.
Timbul suara tidak normal ketika digunakan.
Harap mencabut steker dan menghubungi pusat layanan informasi
untuk pengecekan atau perbaikan.



Tindakan Keselamatan

Untuk mencegah kebakaran atau kecelakaan, perhatikan hal berikut

Jangan menggunakan perangkat di dekat sumber api.
Jangan menggunakan perangkat di tempat yang tidak rata 
saat menempatkan pada dudukan.

Pastikan Anda memegang steker saat melepas.
Jangan sekali-kali menarik pada bagian kabel.

Cabut steker bila sedang tidak digunakan.

Matikan perangkat dan cabut dari sumber daya listrik 
sebelum mengubah atau menambah komponen bergerak 
dalam penggunaan.

Pastikan tombol pada posisi mati seblum melepas steker.

Jangan menggunakan perangkat untuk tujuan selain yang 
diperuntukan.

Jangan menjatuhkan perangkat untuk mencegah kerusakan.
Jangan menggunakan tenaga terlalu kuat saat memasang 
perangkat pada dudukan.

Kait adonan

Pengocok

Steker

Pengocok Kait adonan



pengocok.
kait adonan

pengocok.

Masukkan kait adonan atau 
pengocok ke dalam bagian 
yang terbuka pada mixer

Pastikan Anda memasukkan sepasang kait 
adonan atau pengocok.

Masukkan kait adonan 
dengan posisi bagian 
yang menonjol masuk 
kedalam bagian yang 
terbuka pada mixer.

Disarankan menggunakan 
mangkuk stainless steel 
atau dilapisi porselen.

Pastikan mixer dalam keadaan mati, Hubungkan.

Cabut steker.

Masukkan pengocok atau kait adonan ke dalam mangkuk.

Sentuh pengocok atau kait adonan perlahan ke dasar mangkuk dan nyalakan.

Jangan mengoperasikan mixer tangan terus-menerus lebih dari 5 menit.
Jangan menarik pengocok atau kait adonan ketika sedang berputar.

Jika kait adonan atau pengocok berputar perlahan atau 
berhenti dalam pengoperasian.

Pastikan untuk mematikan mixer, bersihkan pengocok atau 
kait adonan dari adonan.



Jumlah adonan tidak melebihi 
kemampuan sayap pengocok.

Pastikan mixer dalam keadaan 
mati dan tidak terhubung ke 
sumber daya.

Jangan menggunakan kait adonan
pada dudukan mixer.

Pastikan mixer dalam keadaan mati, hubungkan.

Matikan mixer, cabut steker.

Jangan menarik pengocok atau kait adonan ketika sedang berputar.
(Bahan-bahan akan tumpah)



<Melepas pengocok atau kait adonan>
Tekan tombol untuk melepas pengaduk untuk melepas 
pengocok atau kait adonan.
Pastikan untuk tidak menjatuhkan pengocok 
atau kait adonan ke lantai dan lain-lain.

Pengocok/Kait Adonan/Wadah


