
Baca semua instruksi dengan cermat sebelum menggunakan setrika 
listrik anda.
Setrika ini direkomendasikan untuk penggunaan rumah tangga saja.
Sebelum dicolokkan, pastikan bahwa tegangan input sama dengan 
tegangan terukur yang tertulis pada setrika tersebut.
Jangan mengoperasikan setrika jika kabelnya rusak atau ketika setrika 
telah rusak atau soket utama dalam kondisi longgar.
Hentikan penggunaan produk tersebut jika terjadi kelainan/kegagalan 
dan lepaskan steker listrik. 
Jangan membongkar, memperbaiki atau memodifikasi setrika ini. Untuk 
setiap pekerjaan reparasi, mintalah di Toko Servis Resmi Panasonic.
Untuk menghindari kelebihan beban arus, jangan mengoperasikan 
peralatan lain dengan jumlah Watt yang tinggi pada sirkuit yang sama.
Jangan tinggalkan setrika ini tanpa pengawasan ketika sedang 
dihubungkan ke Stop kontak. Ketika meninggalkan ruangan meskipun 
untuk waktu yang singkat, lepaskan steker listrik dan letakkan setrika di 
posisi tegak. Jauhkan setrika tersebut dari anak kecil.
Jangan menarik kabel secara langsung untuk memutuskan sambungan 
listrik dari Stop kontak, tapi pegang stekernya dengan kuat dan tarik 
untuk memutuskan sambungan listrik.
Jangan gunakan setrika ketika kabel berada dalam kondisi terbelit. 
Kabel listrik mungkin akan cepat rusak.
Untuk menghindari risiko sengatan listrik, jangan letakkan setrika di 
dalam air atau cairan lain.
Setrika harus selalu disetel ke MIN sebelum memasang atau 
mencabutnya dari Stop kontak.
Biarkan setrika menjadi dingin sepenuhnya, sebelum menyimpannya. 
Lilitkan kabel dengan longgar di sekitar setrika dan letakkan pada posisi 
tegak ketika menyimpannya.
Supaya tidak mengalami luka bakar, jangan pernah menyentuh bagian 
logam panas dari setrika tersebut.
Setrika harus digunakan dan disandarkan pada permukaan yang stabil.
Ketika menempatkan setrika pada dudukannya, pastikan bahwa 
permukaan tempat ditempatkannya dudukan dalam kondisi stabil.
Setrika tidak boleh digunakan jika sudah jatuh, jika ada tanda-tanda 
kerusakan atau jika mengalami kebocoran.
Peralatan ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk 
anak-anak) yang memiliki keterbelakangan mental, cacat fisik, 
ketidaknormalan indera, atau kekurangan pengalaman dan 
pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk 
yang berkaitan dengan penggunaan alat ini oleh orang yang 
bertanggung jawab terhadap keselamatan mereka.
Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak 
bermain dengan peralatan ini.
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1.  Letakkan setrika pada posisi tegak.
2. Atur tombol Kontrol Pemilihan Suhu ke posisi MIN.
3. Hubungkan steker ke dalam Stop kontak.
4. Atur tombol Kontrol Pemilihan Suhu ke posisi yang diinginkan sesuai dengan 
 jenis kain. Tunggu sekitar 2 menit sampai setrika menjadi panas.

CARA PENGGUNAAN

PEMILIHAN SUHU

PEMELIHARAAN
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Name of Parts

SPESIFIKASI 220 V ~ 50 - 60 Hz 300W

1.   Handle

2.   Pilot Lamp

3.   Fabric Temperature Guide

4.   Temperature Select Control

5.   Skirt

6.   Soleplate

Nama Suku Cadang

1.   Pegangan

2.   Lampu Indikator

3.   Panduan Suhu Kain

4.   Kontrol Pemilihan Suhu

5.   Pinggiran

6.   Pelat Tapak Setrika
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PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

Pilah pakaian menurut kelompok kain yang ditunjukkan pada Kontrol 
Pemilihan Suhu.
Periksa label yang melekat pada pakaian dan ikuti instruksi dari pabriknya.
Setrika terlebih dulu pakaian yang membutuhkan suhu terendah. 
Setelah itu, setrika pakaian yang membutuhkan suhu yang lebih tinggi. 
Tindakan ini dilakukan karena setrika membutuhkan lebih banyak waktu 
untuk mendingin dibandingkan dengan memanas.
Agar kain tidak hangus atau rusak, perhatikan komposisi kain dari 
pakaian tersebut.
Untuk kain yang terbuat dari benang campuran, pilih suhu yang sesuai 
dengan ketahanan kain terhadap suhu terendah.
Jika komposisi kain dari pakaian tersebut tidak diketahui, lakukan uji 
coba penyetrikaan di bagian yang paling tidak menarik perhatian dari 
pakaian tersebut sebelum melakukan penyetrikaan biasa.
Cobalah pada suhu yang lebih rendah, dan kemudian secara bertahap 
tingkatkan suhu untuk menemukan suhu ideal untuk bahan tersebut.

Hindari penyetrikaan pada sesuatu yang keras seperti ritsleting, kancing 
logam, dll. agar tidak merusak permukaan Pelat Tapak Setrika.
Jangan gunakan bahan abrasif.

Setelah menyetrika, dinginkan setrika dan kemudian usap setrika dengan 
sepotong kain yang lembut.
Untuk kotoran yang membandel, gunakan sepotong kain lembut yang 
direndam dengan air, sabun atau deterjen netral.
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PERINGATAN


