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Berikut adalah manfaat pemurni udara CUCKOO:

Mutu dan Manfaat pemurni udara CUCKOO

 Fungsi pemurnian udara
      Pemurni udara CUCKOO menyaring debu-debu halus dalam udara dengan fungsi Penyerap Polusi Udara 

Berefisiensi Tinggi (HEPA/High Efficiency Particulate Air). Penyaring HEPA ini memiliki fungsi anti virus, anti jamur, anti 
allergen dan anti komponen biotik, yang semuanya mampu menyingkirkan mikroorganisme berbahaya dari udara 
dalam ruang.

 Menyingkirkan gas-gas berbahaya
     Pemurni udara CUCKOO memiliki saringan yang dapat menyaring gas-gas berbahaya dan bau-bau tidak  

     sedap dari udara, untuk menjaga udara dalam ruang tetap bersih.

 Fungsi Pengaturan Volume Udara
     Anda bisa mengatur kecepatan kipas, tergantung dengan kebutuhan Anda.

 Fungsi Pengaturan Waktu
      Anda bisa mengatur waktu operasi pemurnian udara, saat Anda keluar rumah atau tidur, melalui tombol 

AUTO ON/OFF.

 Fungsi Operasi Otomatis 4 tingkat dengan Sensor Polusi
     Sensor Polusi memeriksa kadar polusi udara dalam ruang secara langsung. Dengan adanya fungsi Operasi  

     Otomatis, mesin akan mengendalikan volume udara yang diselaraskan dengan kadar polusi sekitar untuk   

     menghasilkan udara yang lebih bersih dan nyaman.

 Tampilan Kebersihan Udara
      Pemurni udara CUCKOO mendeteksi kebersihan udara dalam ruang secara otomatis melalui Sensor Polusi 

yang juga akan menampilkan kebersihan udara. Fungsi ini meningkatkan kualitas udara dalam ruang. 
Fungsi ini juga dilengkapi dengan lampu indikator yang bisa dinyala-matikan, melalui fungsi Hemat Energi.

Garansi Produk termasuk dalam Panduan Pengguna.
Silakan baca panduan pengguna ini sebelum menggunakan mesin. Setelah Anda membacanya, silakan simpan 
panduan ini di tempat yang mudah dijangkau agar bisa dibaca kapan saja.
Peringatan: Jika Anda menginginkan mesin ini beroperasi untuk waktu yang lama tanpa kerusakan, baca panduan 
pengguna ini dengan seksama.

Pelanggan yang terhormat,  

Terima kasih telah membeli pemurni udara CUCKOO.
Silakan simpan panduan pengguna dan garansinya di tempat yang mudah 
dijangkau saat dibutuhkan.
Panduan pengguna ini akan membantu menjawab pertanyaan Anda atau saat 
mesin tidak beroperasi secara maksimal.
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●  Jika alat-alat lain dicolok ke stopkontak yang sama dengan mesin, atau 
mesin dicolok ke stopkontak yang tidak layak, pemanasan, sengatan 
listrik dan kebakaran bisa terjadi.

● Jika ada cairan atau air di sekitar steker listrik, disarankan untuk dilap  
   terlebih dahulu sebelum mencolok pemurni udara ke stopkontak.
● Menggunakan kabel penyambung berarus 10A atau lebih tinggi.

Colok ke sumber listrik bertegangan 
220V-240V, dengan arus paling 
sedikit 10A atau lebih tinggi dengan 
perlindungan lonjakan arus listrik. 
Jangan colok alat-alat lain ke steker 
tersebut atau menggunakan kabel 
sambungan secara bersamaan.

Peringatan untuk Penggunaan yang Aman

Mengenai sumber listrik

● Silakan ikuti “Peringatan untuk Penggunaan yang Aman” dalam panduan pengguna ini, karena ia telah 
    disusun untuk memastikan keamanan dan penggunaan mesin yang layak, dan untuk menghindari 
    kecelakaan dan marabahaya.
● Bagian Peringatan untuk Penggunaan yang Aman ini terdiri dari dua bagian, “Peringatan” dan “Perhatian.”   
    Penjelasan adalah sebagai berikut.

●   Simbol ini untuk memperingati Anda atas potensi bahaya. 
  Silakan baca panduan berikut dengan seksama, dan ikuti 
  petunjuk untuk mencegah marabahaya.

●   Simbol ini menunjukkan tindakan yang dilarang.

●   Simbol ini adalah tindakan-tindakan ‘petunjuk’.

Situasi berbahaya yang berpotensi menyebabkan 
cedera berat atau kematian jika tanpa pecegahan.

Situasi berbahaya yang berpotensi menyebabkan 
cedera ringan jika tanpa pencegahan.

●  Memodifikasi kabel bisa menyebabkan 
sengatan listrik karena korslet. Kerap periksa 
keadaan kabel dalam waktu ke waktu.

●  Jika tidak, sengatan listrik bisa terjadi 
karena korslet. Kerap periksa keadaan 
kabel dari waktu ke waktu. Baca panduan 
ini dengan seksama, dan ikuti petunjuk untuk 
mencegah marabahaya.

●  Jika tidak, sengatan listrik atau kebakaran bisa terjadi.
●  Kemampuan beroperasi alat pemurni udara bisa berkurang.
●  Kerap periksa keadaan kabel dan steker listrik dari waktu ke waktu.

Dilarang menekuk, mengikat atau 
menarik kabel dengan paksa.

Bersihkan cairan atau air di sekitar 
steker listrik dengan kain kering.

Hanya gunakan steker bertegangan 220V-240V.

Dilarang mengoperasikan mesin 
jika kabel atau,steker listrik 
rusak, dan stopkontak tidak layak. 
Segera hubungi Pusat Pelayanan 
Pelanggan kami. Jika sarung kabel 
terkelupas atau terputus saat penggunaan 
karena kelalaian, ia bisa menyebabkan sengatan listrik 
atau kebakaran.

Untuk mencolok atau mencabut 
steker, pertama, pastikan segala 
air atau kelembaban di tangan 
anda tuntas dibersihkan. Lalu, 
colok/cabut steker dengan 
menggenggam erat steker.

Jika ada kebocoran air atau saat 
pembersihan mesin, cabut kabel 
pemurni udara dulu. Beresiko akan 
sengatan listrik atau kerusakan.

Saat memutuskan aliran listrik ke 
pembersih udara, genggam steker, 
bukan kabel.

●  Kerap periksa keadaan kabel, steker dan stopkontak dari waktu ke 
waktu.

●Untuk menghindari bahaya karena kerusakan kabel atau steker,  
  hubungi pabrik, distributor atau teknisi berijazah (untuk reparasi) untuk   
  mengganti yang baru.
●Kami sangat menyarankan Anda untuk segera mereparasi bagian yang  
   rusak di pusat pelayanan yang sah.
●Kelalaian untuk melakukannya bisa menyebabkan sengatan listrik,  
   korslet, atau kebakaran.

●  Mencabut atau mencolok steker dengan tangan yang basah bisa 
   menyebabkan sengatan listrik.
●Mencabut kabel dengan paksa bisa merusak kabel, lalu menyebabkan 
   korslet atau sengatan listrik. Kerap periksa keadaan steker dan kabel 
   dari waktu ke waktu.

● Kerap periksa keadaan kabel dan steker listrik 
dari waktu ke waktu.

●  Memberikan tekanan pada kabel bisa 
  menyebabkan sengatan listrik atau 
  api. Kerap periksa steker dan kabel 
  dari waktu ke waktu.

Peringatan

Perhatian

Peringatan Dilarang
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●  Ini bisa merusak kabel, yang berakhir dengan 
   korslet, sengatan listrik atau kebakaran. 
   Kerap periksa kabel atau steker dari waktu ke waktu.

● Ini bisa menyebabkan perubahan bentuk badan mesin atau 
   kerusakan mesin.

Cegah kerusakan kabel dan steker 
oleh hewan atau barang tajam, 
seperti paku.

Dilarang menggunakan atau 
menyimpan, obat serangga, gas 
yang mudah terbakar atau zat-zat 
beracun di sekitar alat pemurni 
udara.

Peringatan untuk Penggunaan yang Aman

Mengenai sumber listrik

Mengenai sumber listrik

● Tindakan ini bisa menyebabkan kerusakan 
kabel, lalu kebakaran dan sengatan listrik, atau 
alat pembersih udara bisa jatuh.

● Ini bisa menyebabkan sengatan listrik, karena panas dan korslet.

●  Karena adanya resiko kerusakan atau 
  sengatan listrik Kerap periksa kabel atau steker  
  dari waktu ke waktu.

Dilarang meletakkan barang-
barang berat atau badan mesin di 
atas kabelnya.

Dilarang menggunakan alat pemurni 
udara ini di luar ruangan, di mana 
alat ini mendapatkan kontak 
langsung matahari, hujan atau salju. 
Lalu, jangan letakkan alat ini di tempat 
berkelembaban tinggi, seperti ruangan 
tempat cuci baju atau kamar mandi.

Matikan mesin sebelum inspeksi, 
reparasi atau penggantian baru 
onderdil.

Saat memindahkan mesin, jangan 
tarik kabelnya.

Dilarang meletakkan mesin di 
permukaan yang tidak rata atau 
miring. Dilarang juga meletakkannya 
di atas karpet, bantal atau lantai 
berlaminasi.

Jika air memasuki daerah sekitar 
sumber listrik, cabut steker untuk 
mengeringkan daerah tersebut 
sebelum melanjutkan penggunaan.

Dilarang menggunakan alat ini 
di mana terdapat bau, asap atau 
minyak terkandung dalam udara, 
seperti restoran atau restoran 
barbekyu.

Dilarang mencolok dan mencabut 
steker terus-menerus.

Dilarang memasang mesin di mana 
ada banyak minyak atau asap, 
untuk penggunaan industri atau 
serbuk metalik.

Jangan sembarangan saat menggunakan kabel dan mesin.       

● Tindakan ini bisa merusak alat, dan 
  menyebabkan sengatan listrik 
  atau kebakaran. Kerap periksa 
  kondisi kabel dari waktu ke waktu.

● Kelalaian bisa menyebabkan kerusakan,
  kebisingan dan cedera yang tidak diinginkan. Kerap periksa keadaan  
  alat ini dari waktu ke waktu.

● Air bisa menyebabkan sengatan listrik atau api. 
  Kerap periksa keadaan kabel dan steker dari 
  waktu ke waktu.

● Kinerja mesin bisa menurun.

● Ini bisa menyebabkan sengatan listrik atau 

  kebakaran.

●  Ini bisa merusak mesin.

● Ini bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

Peringatan Dilarang

Peringatan Dilarang
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Peringatan Keamanan

● Ini bisa menyebabkan gangguan radio.

●  Pusat Pelayanan Pelanggan (Hotline: 021-2789-98971).

Pastikan mesin terletak sekurangnya 
2m dari alat-alat elektronik lainnya, 
seperti televisi.

Jika mesin mulai mengeluarkan 
suara-suara bising, gas dan bau-
bauan, pertama, cabut steker dan
 telepon Pusat Pelayanan Pelanggan 
kami. Kelalaian bisa menyebabkan 
kebakaran, luka bakar atau cedera.

Panduan Instalasi

Selama Penggunaan

● Jaga jarak untuk performa maksimal.

● Ini bisa menyebabkan turunnya performa 
  mesin, suara-suara ribut yang tidak diinginkan 
  atau kerusakan mesin.

●  Ini bisa merusak pemurni udara.

Pastikan tidak ada barangbarang 
lain di sekitar mesin, sekurangnya 
50cm di sisian dan 60cm dari 
dinding atas.

Dilarang meletakkan barang-
barang yang menghalangi saluran 
masuk dan keluar udara mesin. 

Dilarang menggunakan mesin 
untuk menyingkirkan gas 
beracun seperti karbon 
monoksida.

Dilarang memasang atau 
menggunakan mesin di sekitar 
gorden atau tirai. 
Ini bisa menyebabkan Sensor Polusi 
tidak beroperasi dengan baik.

Dilarang memasukkan jari atau 
barang-barang lainya . seperti stik, 
ke dalam saluran masuk dan 
keluarnya angin.

Periksa jika ada barang-barang di sekitar 
mesin, yang menghambat performa 
produk secara maksimal. Buka jendela 
untuk ventilasi yang baik sebelum 
menggunakan alat-alat bergas, atau 
alat-alat lain yang mudah terbakar.

Dilarang memasukkan zat-zat beracun - seperti asap 
rokok, ke bagian sisi pemurni udara yang berlubang, atau 
menusuknya dengan barang yang tajam.

Dilarang membersihkan bagian 
dalam mesin, dan silakan hubungi 
Pusat Pelayanan Pelanggan kami 
untuk bantuan teknik.

Dilarang menggunakan alat pemurni udara ini untuk fungsi lain 
selain tujuan yang ditentukan, contohnya, menjaga lukisan, 
instrumen presisi, dan pemeliharan hewan dan tanaman.

Dilarang meletakkan panasnya api di sekitar mesin.

Dilarang menggunakan mesin sebagai kipas entilasi atau 
tujuan lain di dapur.

●  Ini bisa menyebabkan cedera, karena putaran 
   kipas angin yang cepat.
●  Ini bisa menyebabkan kerusakan.

● Beresiko terjadi ledakan atau kebakaran.

● Ini bisa merusak alat, menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

●  Kelalaian bisa menyebabkan sengatan listrik 
  atau kerusakan mesin.

● Kelalaian bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

● Ini bisa merusak atau merubah bentuk badan mesin.

●  Ini bisa menyebabkan turunnya kinerja mesin dan saringannya.

50cm

60cm

50cm

Service
Center

Air Circulation

Service
Center

Pastikan Anda menangani alat ini dengan memegang 
gagangnya. Jangan memegang bagian lain mesin saat 
memindahkan posisi mesin.

● Ini bisa merusak atau merubah bentuk mesin.

Peringatan Petunjuk

Peringatan Dilarang
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Peringatan Keamanan

Selama Penggunaan

●  Beresiko sengatan listrik.

● Ini bisa menyebabkan kebakaran atau turunnya kinerja mesin.

● Kerusakan mesin atau cedera bisa terjadi.

● Sengatan listrik atau kebakaran bisa terjadi.

●  Sengatan listrik atau cedera bisa terjadi.

●  Sengatan listrik atau kerusakan mesin bisa terjadi.

● Sengatan listrik atau kerusakan di beberapa bagian 
  mesin bisa terjadi.

●  Cedera atau kerusakan mesin bisa terjadi.

●  Jika tumpah, sengatan listrik, kerusakan atau kebakaran 

   bisa terjadi.

● Kelalaian bisa mempengaruhi kinerja pemurni udara.
● DKeringkan di tempat teduh. Keringkan sebelum 
   pemakaian!!

● Ini bisa menyebabkan cedera atau kerusakan mesin.

●  Kelalaian bisa menyebabkan kerusakan.

● Ini bisa menyebabkan kerusakan.

● Kelalaian bisa menyebabkan kerusakan sensor.

Dilarang merendam pemurni udara 
dalam air.

Dilarang menyemprotkan cairan mudah 
terbakar - seperti obat serangga atau 
pengharum ruangan, ke dalam saluran 
masuk angin.

Dilarang berdiri di atas mesin atau 
meletakkan barang-barang berat di 
atasnya.

Pastikan untuk tidak meletakkan mesin 
di sekitar alat pemanas atau terkena 
panas matahari langsung. 

Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Dilarang mematikan pemurni udara 
dengan mencabut steker.

Dilarang memindahkan alat ini saat 
mesin beroperasi.

Saat membuka Penutup Saringan, 
berhati-hatilah agar bagian badan Anda 
atau barang-barang lainnya tidak berada 
di dalam alat pemurni udara.

Dilarang meletakkan mangkuk berisikan 
air, obat, makanan, barang-barang 
metalik, zat-zat yang mudah terbakar, 
dan lainlain, di atas mesin.

Dilarang membersihkan pemurni 
udara sendiri dengan menyemprotkan air 
atau mengelapnya dengan bensol, 
tener, dan lain-lain.

Cuci Pra-saringan dengan air secara 
teratur dan keringkan tuntas sebelum 
pemakaian.

Pastikan untuk mengganti saringan tepat 
waktu Kelalaian bisa mempengaruhi 
penurunan kinerja mesin.

Dilarang mendorong atau bersandar 
pada mesin, karena ia bisa jatuh.

Setelah membersihkan, pastikan untuk meletakkan kembali 
bagian-bagian mesin ke posisi utama yang tepat.

Dilarang membaringkan mesin saat penggunaan.

Dilarang menggunakan mesin di dekat 
pendingin atau pemanas ruangan, atau 
dekat jendela.

Dry after
cleaning!!

Replace with
genuine filter

● Adanya resiko kerusakan atau sengatan listrik.

Jika pemurni udara basah, hubungi Pusat 
Pelayanan Pelanggan kami.

Mohon berhati-hati dengan permukaan lantai yang tidak rata 
atau barang yang menghalangi ketika memindahkan produk 
karena dapat menimbulkan kerusakan pada fisik produk.
●  walaupun terdapat roda di bagian bawah produk, tetapi jarak antara 

produk dengan lantai sangat dekat.

Peringatan Dilarang
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Penjelasan Bagian dan Aksesoris

Nama-nama bagian

Depan

Aksesoris

사용설명서
관리카드

Saluran Keluar 
Angin

Panel Penunjuk dan Pengendali

Sensor Debu Halus

Saringan Pemurni udara

Pegangan

Roda

Indikator Kebersihan

Sensor Gas 
Beracun

Penutup Saringan/ 
Saluran Masuk 
Angin

Saluran dalam Angin

Belakang

Panduan Pengguna Kartu Servis

※ Gambar mungkin berbeda dengan produk aslinya.
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Penjelasan Bagian dan Aksesoris

Pemurni udara

Fungsi Saringan

Pra-saringan
Menyingkirkan debu-debu besar, rambut, bulu binatang, dan lain-lain, dan 

memperpanjang siklus penggantian saringan.

Saringan Alergen Plus Menyingkirkan zat-zat penyebab alergi, seperti tungau dan serbuk sari.

Saringan Gas Berbahaya
Menyegarkan udara secara cepat dan menyaring gas-gas berbahaya secara efektif, 

seperti sulfur oksida, nitrogen oksida dan bensol.

Saringan Deodorisasi

Saringan deodorisasi yang diaktifkan oleh butiran karbon ini efektif untuk menyaring 

bau yang kurang sedap dan gas-gas berbahaya, dipasang di pemurni udara ini untuk 

menyingkirkan bau bekas makanan, rokok, bulu binatang, NO2 dan bau kamar mandi.

Saringan Ultra PM 2.5
Saringan ini dibuat untuk menyaring tungau, serbuk sari tanaman, debu halus dan bau 

rokok.

▶ Urutan perakitan saringan: Saringan Ultra PM 2.5 → Saringan Deodorisasi → Saringan Gas Berbahaya → Saringan Alergen 
Plus → Pra-saringan

※ Gambar mungkin berbeda dengan produk aslinya.

Saringan Gas Berbahaya

Pra-saringan

Saringan Ultra PM 2.5

Saringan Deodorisasi

Bagian     CAC-B1210FW

Tingkat 1     Pra-saringan

Tingkat 2     Saringan Gas Berbahaya

Tingkat 3     Saringan Deodorisasi

Tingkat 4     Saringan Ultra PM 2.5

※ Saringan Alergen Plus yang ditambahkan (opsional) diletakkan di antara Pra-saringan dan Saringan 
    Mudah untuk Gas Berbahaya.
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Rincian untuk Diperiksa Sebelum Penggunaan

Rincian untuk Diperiksa Sebelum Penggunaan

Buka penutup saringan
▶ Tarik bagian atas penutup untuk membuka dengan  
    hati-hati.
※ Jangan memaksa saat membuka bagian bawah penutup.  
    Kelalaian bisa menyebabkan kerusakan.

Peringatan

Peringatan: Jika mesin telah menganggur lama, cabut steker terlebih dahulu. 

Alat ini dapat berfungsi baik dengan tegangan listrik 220V, 50Hz. Colok steker di colokan listrik tunggal.

Keluarkan saringan perlahan dan sisihkan pembungkus vinil.
▶  Buka perlahan pembungkus vinil dari semua saringan, kecuali Pra-saringan, dan ikuti petunjuk perakitan berikut.
▶  Urutan perakitan saringan: Saringan Ultra PM 2.5 → Saringan Deodorisasi → Saringan Gas Berbahaya → 
    Saringan Alergen Plus → Pra-saringan (mengacu kepada Sistem Saringan Pemurnian Udara pada halaman 9).

Pasang ulang penutup saringan pada mesin.
▶ Berhati-hatilah agar bagian badan Anda atau barang- 
    barang lainnya tidak tersangkut dalam mesin. 
    Kelalaian bisa menyebabkan cedera atau kerusakan mesin.

Sambungkan ke sumber listrik.
▶ Mesin ini eksklusif untuk sumber listrik bertegangan 220V. 
Colok alat ini ke sumber listrik tunggal (tidak terbagi dengan 
peralatan listrik lainnya).

Tekan tombol ON/OFF untuk mengaktifkan alat 
pemurni udara dan gunakan tombol Mode untuk 
mengatur mode operasi yang diinginkan.

Tekan tombol ON/OFF untuk menon-aktfikan alat pemurni udara.
▶  Semua indikator di Panel Penunjukan akan berubah non-aktif.

220V

❷

❶

❸

❹

❺

❻
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Bagian dan Fungsi Unit dalam Panel Pengendali 
dan Penunjuk

Control Panel

MODE
3 Sec Setting

TIME
3 Sec Locking

MODE
3 Sec Setting

TIME
3 Sec Locking

MODE
3 Sec Setting

TIME
3 Sec Locking

MODE
3 Sec Setting

TIME
3 Sec Locking

MODE
3 Sec Setting

TIME
3 Sec Locking

MODE
3 Sec Setting

MODE
3 Sec Setting

TIME
3 Sec Locking

MODE
3 Sec Setting

TIME
3 Sec Locking

• ON/OFF : Memulai dan menghentikan pengoperasian mesin.

• MODE : Untuk memilih mode yang diinginkan.
     ※ Setiap saat tombol ini ditekan, mode pengoperasian berubah dalam urutan: AUTO, FINE DUST (DEBU HALUS), BABY   
        (MODE BAYI), REPEAT (MENGULANG) dan SLEEP (TIDUR).

• Fan Speed(KECEPATAN KIPAS) : Mengatur kecepatan kipas secara manual.
     ※ Setiap saat tombol ini ditekan, pengaturan kecepatan berubah dengan urutan berikut; BREEZE (SEPOI- 
        SEPOI) (Tingkat 1), LOW (RENDAH) (Tingkat 2), MEDIUM (SEDANG) (Tingkat 3), dan HIGH (TINGGI) (Tingkat 4).

• TIMER(PENGATUR WAKTU) : Mengatur AUTO ON/OFF dan waktu untuk REPEAT (MENGULANG).
     ※ Anda bisa mengatur waktu untuk mengulang pengaturan yang diinginkan dari 1-12 jam (dalam unit jam).

• AIR STERILIZATION(STERILISASI UDARA) : Mengaktifkan dan menon-aktifkan Plasma Ionizer.
     ※ Tekan tombol ini, dan indikator STERILIZATION (sterilisasi) akan aktif . ON, dan Plasma Ionizer akan mulai beroperasi. 
         Jika Anda menekan tombol yang sama, indikator akan berubah non-aktif . OFF, dan Plasma Ionizer akan berhenti    
         beroperasi.

• TURBO : Memilih mode TURBO.
     ※ Tombol ini mengaktifkan mode TURBO ketika ditekan sekali. Jika ditekan lagi, mode TURBO akan non- aktif dan  
         kembali ke mode sebelumnya.

• Fine Dust Level (Tingkat debu halus) : Check the ultra-fine dust concentration in air.
     ※ Ketika ditekan, lambang konsentrasi debu halus akan menyala selama lima detik dan memunculkan angka hasilnya. 

• 3 SEC SETTINGS(PENGATURAN 3 DETIK) : Mengatur fungsi.
     ※ Menekan tombol ini dan menahannya selama tiga detik atau lebih lama dalam mode menunggu, akan  
        mengatur mesin untuk memasuki mode Pengaturan Bahasa, dan Suara Pemandu lalu akan aktif.
    ※ Dalam mode Pengaturan Bahasa, setiap tombol MODE ditekan, Anda akan memasuki mode pengaturan, urutannya 
         adalah: Voice Volume (Volume Pemandu Suara), Filter Replacement Alarm (Alarm Penggantian Saringan baru), Sensor  
         Sensitivity (Sensor Sensitifitas), Screen Saver, Energy Eye dan Turbo Operating Time (Waktu Operasi Mode Turbo).
        ▶ Mengacu pada halaman 23-26, Cara Mengatur Fungsi Mode.

• BUTTON LOCK(TOMBOL PENGUNCI) : Mode pengunci semua tombol.
     ※ Menekan tombol ini dan menahannya selama tiga detik atau lebih lama lagi saat mesin beroperasi mengaktifkan 
         Button Lock (Indikator “Loc” akan berkedip tiga kali, yang akan terpampang di panel penunjuk saat pengunci diatur).
    ※ Dalam mode terkunci, tekan tombol dan tahan selama tiga detik untuk membuka kunci tombol (Indikator  
       “UL_” akan berkedip tiga kali, yang akan terpampang di panel penunjuk saat kunci terbuka). 
    ※ Saat Button Lock telah disetel, indikator “    ” dan “Loc” akan berkedip tiga kali, yang akan    
        terpampang di panel penunjuk saat tombol-tombol lain selain TIMER ditekan.

• Cleanliness Indicator(Indikator Kebersihan) : Menunjukkan kebersihan di udara.
     ※ Indikator ini akan aktif saat tombol AIR CLEANLINESS (KEBERSIHAN UDARA) ditekan selama tiga detik sampai 
         unit mulai beroperasi, dan akan berubah non-aktif saat tombol yang sama ditekan selama tiga detik lagi.
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Bagian dan Fungsi Unit dalam Panel Pengendali 
dan Penunjuk

Panel Pengendali

• AUTO : Indikator untuk mode otomatis pemurnian udara.
• FINE DUST : Indikator untuk mode pemurnian debu kuning.
• BABY : Indikator untuk mode pemurnian udara untuk bayi.
• REPEAT : Indikator untuk mode pemurnian udara yang mengulang secara otomatis.
• SLEEP : Indikator untuk mode pemurnian udara selama pengguna tidur.
• VOICE(     ) : Indikator bahwa fungsi Voice telah diaktifkan (indikator akan berubah non-aktif saat volume  
                        suara diatur ke OFF).
• ULTRAFINE DUST : Indikator untuk mode pemurnian debu halus.
• AUTO ON : Indikator bahwa fungsi AUTO ON telah aktif.
• AUTO OFF : Indikator bahwa fungsi AUTO OFF telah aktif.
• CHANGE FILTER : Indikator waktu untuk saringan diganti baru.
• BUTTON LOCK(     ) : Indikator bahwa fungsi Button Lock telah aktif.
• 888 / min / ug / ㎥ / Hr / Level : Menunjukkan jumlah konsentrat debu halus, pengaturan waktu dan  
                                                        kecepatan kipas untuk mode-mode lain.)

• ON/OFF : Indikator bahwa pemurni udara telah aktif. Indikator ini akan berubah non-aktif saat pemurni 
                    udara berhenti beroperasi.

• MODE : Indikator ini akan menyala selama tiga detik saat mode AUTO, SLEEP, FINE DUST, BABY atau 
                 REPEAT dipilih.

• FAN SPEED : Indikator untuk fungsi pengoperasian manual.

• TIMER : Indikator ini aktif saat fungsi AUTO ON, AUTO OFF atau REPEAT dipilih.

• STERILIZATION : Indikator ini akan aktif dan non-aktif saat Plasma Ionizer digunakan.

• TURBO : Indikator ini akan menyala saat pemurni udara dalam mode TURBO.

• FINE DUST LEVEL : Indikator ini akan menyala selama lima detik saat fungsi FINE DUST CONC dipilih.
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Bagian dan Fungsi Unit dalam Panel Pengendali 
dan Penunjuk

Indikator kebersihan

    ※ Jika Anda tidak mengoperasikan mesin setelah dicolok ke listrik, panel tidak akan menunjukkan apa-
        apa. Tekan tombol ON/OFF untuk mulai mengoperasikan mesin.

    ※ Pastikan Anda mendengar suara “beep” setelah menekan segala tombol. Panel Pengendali dan  
        Penunjuk yang ditunjukkan di sini mungkin akan terlihat berbeda dari tampilan sebenarnya.

    ※ Kecepatan kipas yang berbeda bisa memengaruhi kinerja pemurni udara.

    ※ Indikator akan berubah non-aktif saat SLEEP, BABY atau MANUAL dipilih.  

    ※ Untuk menampilkan tingkat kebersihan udara, tekan tombol  FINE DUST LEVEL dan tahan selama tiga  
        detik. Pengaturan ini diterapkan sampai mesin berhenti beroperasi.

    ※ Warna indikator kandungan debu ultra halus dan indikator kebersihan mungkin berbeda, karena 
        kebersihan ditentukan oleh kadar debu keseluruhan dan polusi gas.

    ※ Bacaan kandungan debu ultra halus mungkin berbeda dengan perkiraan Kementerian Alam dan 
        Lingkungan negara Anda.

    ※ Bacaan kandungan debu ultra harus mungkin berbeda dengan alat atau aparat pengukur.

    ※ Untuk menunjukkan tingkat kebersihan udara, tekan tombol AIR CLEANLINESS dan tahan selama tiga 
        detik. Pengaturan ini diterapkan saat mesin berhenti beroperasi.

    ※ Saat ada mesin lain digunakan dalam ruangan yang sama, pembacaan konsentrat debu ekstra halus 
        mungkin akan berbeda di antara mesin tersebut, berdasarkan aliran angin.

•Indikator kebersihan: Menunjukkan kebersihan udara dalam ruang dalam berbagai warna.
   ※ Warna untuk penunjuk kebersihan: Merah (sangat tercemar), Kuning (tercemar), Hijau (sedang) dan Biru (bersih).
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Mode Diagnostik Diri

Mode Diagnostik Diri

Segala penggunaan yang salah atau saat mesin tidak beroperasi selayaknya, Panel Penunjuk 
akan memperlihatkan tanda-tanda berikut untuk memperingati pengguna. 
Jika salah satu/dua dari tanda-tanda ini terus-menerus ditunjukkan, bahkan dalam kondisi 
normal atau setelah Anda telah mengikuti aturan, hubungi Pusat Pelayanan Pelanggan kami.

Menunjukkan adanya kerusakan pada Sensor Gas.

Hubungi Pusat Pelayanan Pelanggan kami.

Indikator kerusakan kipas motor.

Hubungi Pusat Pelayanan Pelanggan kami.

Indikator kerusakan penutup saringan.

Jika masalah ini tidak kunjung terpecahkan, hubungi Pusat Pelayanan Pelanggan kami.

Indikator kerusakan bagian memori di dalam MICOM.

Hubungi Pusat Pelayanan Pelanggan kami.
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Pengoperasian Dasar

Colok steker ke stopkontak.
▶ Mesin akan langsung masuk ke mode menunggu dan berbunyi.
    ※ Jika steker dicabut saat mesin masih beroperasi, mesin akan langsung memasuki mode yang telah  
        diatur sebelumnya.

Tekan tombol ON/OFF
▶ Tanda ON/OFF dan AUTO akan menyala di Panel Penunjuk, dan kipas akan aktif. 
    ※ Kecepatan kipas akan ditunjukkan dalam unit tiga digit.
    ※ Akan beroperasi dalam mode yang telah diatur sebelumnya (kecuali TURBO).
    ※ Jika penutup saringan tidak dipasang, kode kesalahan akan ditunjukkan dalam unit tiga digit.

Tekan MODE untuk memilih mode operasi yang diinginkan.
▶ Setiap kali tombol ini ditekan, mode ini akan berubah dalam urutan; AUTO, FINE DUST, BABY,   
    REPEAT dan SLEEP.

Tekan FAN SPEED untuk memilih kecepatan kipas yang diinginkan.
▶ Menekan tombol ini mengubah mode operasi mesin ke AUTO> Setiap kali tombol ini ditekan, 
    kecepatan akan berubah dalam urutan; BREEZE (Tingkat 1), LOW (Tingkat 2), MEDIUM (Tingkat 
    Tingkat 3), dan HIGH (Level 4).

Tekan TIMER untuk waktu menon-aktifkan mesin.
▶ Anda bisa menyetel pengatur waktu ke OFF selama mesin beroperasi, dengan menekan tombol TIMER.
     ※ Ia akan berkedip selama tiga detik dan terus menyala saat pengatur waktu telah diaktifkan.
     ※ Anda bisa menyetel pengatur waktu dari 1 ke 12 jam,dalam unit waktu jam.
     ※ Atur waktu dalam format “- -“, dan mode AUTO OFF langsung non-aktif.

Tekan STERILIZATION untuk mengaktifkan Plasma Ionizer.
▶ Saat tombol ini ditekan, operasi penghasil ion akan Plasma Ionizer aktif dan indikator akan menyala.  
    Untuk menghentikan fungsi ini, tekan tombol lagi saat Plasma Ionizer sedang beroperasi.
    ※ Plasma Ionizer akan mengeluarkan suara-suara yang sebenarnya normal.

Tekan TURBO untuk mengganti mode pengoperasian.
▶ Pilih mode ini untuk mempercepat proses pemurnian udara dalam kecepatan kipas maksimum.
    ※ Indikator TURBO akan menyala saat mode ini dipilih.
    ※ Untuk kembali ke mode pengoperasian sebelumnya, tekan tombol ini lagi.
    ※ Mode TURBO diatur untuk beroperasi selama 30 menit. Setelah itu, mesin akan kembali  
        beroperasi dalam mode yang telah diatur sebelumnya. 
    ※ Waktu beroperasi mode TURBO bisa diubah dalam pengaturan. 

Tekan FINE DUST LEVEL untuk memeriksa konsentrasi debu halus.
▶ Dalam mode ini, hasil pembacaan konsentrasi debu halus akan muncul di panel tampilan depan 
    selama lima detik.

❶

❷

❸ - 1 

❸ - 2 

❸ - 3 

❸ - 4 

❸ - 5 

❸ - 6 

Pengoperasian Dasar
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Tekan tombol FINE DUST LEVEL dan tahan selama tiga detik untuk mengoperasikan 
indikator kebersihan.
▶ Saat tombol ini ditekan dan ditahan selama tiga detik, indikator kebersihan akan berubah aktif/
    non-aktif.
   ※ Indikator aktif secara otomatis saat fungsi AUTO, FINE DUST atau TURBO dipilih.
   ※ Indikator non-aktif secara otomatis saat fungsi SLEEP, BABY atau MANUAL dipilih.
   ※ Indikator pengatur kebersihan aktif sampai mesin dicabut dari listrik.

Untuk menghentikan operasi mesin, tekan tombol ON/OFF lagi.
▶ Semua lampu indikator dalam Panel Penunjuk dan Panel Penunjuk Depan akan berubah non-
    aktif . OFF, dan mesin akan kembali ke mode menunggu.

❸ - 7 

❸ - 8 

Pengoperasian Dasar

Pengoperasian Dasar
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Mode Pengoperasian

Mode Pengoperasian

• Dalam mode siaga, tekan tombol ON/OFF sekali.
    (Awalnya, mesin akan beroperasi dalam mode AUTO. Jika mode lain dipilih   
    sebelumnya, mesin akan beroperasi dalam mode yang telah diatur sebelumnya).
• Mode ini mengerti kebersihan udara dan mengatur kecepatan kipas yang sesuai.
• Mode ini menunjukkan kecepatan kipas yang berlaku dan kebersihan udara selama operasi.
• Tekan tombol FINE DUST LEVEL dan tahan selama tiga detik untuk mengaktifkan dan 
    menon-aktifkan indikator kebersihan.

• Dalam mode AUTO, tekan tombol MODE satu kali.
• Mode ini mengontrol kecepatan kipas secara otomatis menggunakan sistem algoritma.
• Mode ini menunjukkan tingkat kecepatan kipas dan kebersihan udara selama masa 
    pengoperasian.
• Tekan tombol  FINE DUST LEVEL dan tahan selama tiga detik untuk mengaktifkan dan 
    menon-aktifkan indikator kebersihan

AUTO

FINE DUST

※ Panel pengendali yang ditunjukkan di sini mungkin terlihat berbeda dari yang Anda lihat di mesin Anda.
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Mode Pengoperasian

Mode Pengoperasian

• Dalam mode siaga, tekan tombol ON/OFF dua kali.
• Mode ini meminimalisir volume udara dan mengoperasikan fungsi STERILIZATION 
    (sterilisasi) untuk membantu bayi tidur lebih nyaman.
• Awalnya, panel penunjuk akan memperlihatkan indikator MODE selama lima detik, 
    lalu indikator BABY akan menyala.
• Indikator kebersihan awalnya menyala selama lima detik, lalu akan berubah nonaktif.
• Tekan tombol FINE DUST LEVEL dan tahan selama tiga detik untuk mengaktifkan dan menon-
    aktifkan indikator kebersihan. Mode ini akan terus aktif sampai listrik diputus dari mesin.

• Dalam mode AUTO, tekan tombol MODE tiga kali.
• Tekan tombol TIMER untuk mengatur waktu pengulangan. (Pengatur waktu bisa   
    disetelah dari 1 sampai 12 jam, yang dihitung dalam unit jam).
• Jika tombol TIMER hadir di mesin Anda, mode ini akan mengulang waktu memulai dan 
    berhenti setiap jam.
• Jika tidak ada tombol TIMER di mesin Anda, mesin akan beroperasi dalam waktu yang   
    telah disetel pada awalnya.
• Mode ini akan mengulang waktu memulai dan berhenti, tergantung oleh waktu yang  
    telah disetel.
• Mode pengoperasian ini akan sama, seperti yang telah disetel di mode AUTO.

BABY(Bayi)

REPEAT(Ulang)

※ Panel pengendali yang ditunjukkan di sini mungkin terlihat berbeda dari yang Anda lihat di mesin Anda.



19

Mode Pengoperasian

Mode Pengoperasian

• Dalam mode siaga, tekan tombol MODE empat kali.
• Mode ini meminimalisir volume udara untuk suara yang lebih lembut dan menghasilkan 
    kenyamanan untuk tidur yang lebih baik.
• Awalnya, panel penunjuk akan memperlihatkan indikator MODE selama lima detik, dan   
    mode SLEEP akan menyala.
• Indikator kebersihan awalnya akan menyala selama lima detik, dan berubah non-aktif setelahnya.
• Untuk menon-aktifkan indikator kebersihan, tekan tombol AIR CLEANLINESS selama tiga 
    detik. Mode ini akan terus aktif sampai mesin tidak terkoneksi dengan listrik.

• Tekan tombol FAN SPEED (kecepatan kipas) untuk mengaktifkan mode.
• Tekan tombol FAN SPEED (kecepatan kipas) untuk mengatur kecepatan kipas ke 
    Breeze (sepoi-sepoi), Low (rendah), Medium (sedang) dan High (cepat). (Pengaturan awal 
    adalah mode Breeze. Jika ada kecepatan yang telah diatur sebelumnya, maka mesin akan 
    beroperasi dalam kecepatan sebelumnya).
• Menunjukkan kecepatan kipas.
• Indikator kebersihan akan awalnya menyala selama lima detik, lalu lampu indikator akan 
    mati secara otomatis.
• Untuk mengaktifkan indikator kebersihan, tekan tombol FINE DUST LEVEL selama tiga 
    detik. Indikator akan menyala sampai mesin diputus dari listrik.

SLEEP(TIDUR)

MANUAL

※  Ilustrasi panel penunjuk dan pengatur ini mungkin berbeda dari yang terlihat di mesin.
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Mode Pengoperasian dan pilihan

Mode Pengoperasian

Pilihan

• Tekan tombol TURBO untuk memulai mode.
• Kecepatan kipas akan naik ke maksimal dalam membersihkan udara.
• Mode ini juga akan menunjukkan kecepatan kipas dan kebersihan air selama operasi   
    mesin.
• Tekan tombol AIR CLEANLINESS (kebersihan udara) dan tahan selama tiga detik untuk 
    mengaktifkan dan menon-aktifkan indikator kebersihan.
• Mode TURBO telah disetel untuk beroperasi selama 30 menit. Setelah itu, ia akan 
    kembali ke mode operasi sebelumnya. Durasi beroperasi mode TURBO bisa diganti di 
    pengaturan mode.

• Tekan tombol FINE DUST LEVEL sekali dan tahan selama lima detik saat mesin    
    beroperasi, untuk menampilkan kandungan debu ultra halus dalam udara (PM 2.5).

TURBO

FINE DUST LEVEL

※ Bacaan mungkin berbeda dari perkiraan Kementerian Alam dan Lingkungan negara Anda.
※ Bacaan mungkin berbeda dari alat dan aparat pengukur lainnya.
※ Saat ada mesin lain digunakan dalam ruangan yang sama, bacaan mungkin akan berbeda, 
    berkenaan dengan pembacaan aliran udaranya.

※ Panel pengendali yang ditunjukkan di sini mungkin terlihat berbeda dari yang Anda lihat di mesin Anda.
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Pilihan

Pilihan

• Tombol STERILIZATION mengaktifkan Plasma Ionizer, dan indikator akan menyala di   
    panel penunjuk. Untuk menon-aktifkan fungsi ini, tekan tombol ini lagi.

• Tombol TIMER ini akan menyetel pilihan AUTO OFF.
• Setiap kali tombol TIMER ini ditekan, panel akan menunjukkan kenaikan durasi operasi 
    dalam unit jam, maksimum 12 jam.
• Mode ini akan berhenti secara otomatis setelah waktu yang telah diatur.

• Dalam mode siaga, tekan tombol TIMER untuk mengaktifkan pilihan AUTO ON.
• Setiap kali tombol TIMER ditekan, panel akan menunjukkan kenaikan lamanya operasi 
    dalam unit jam, maksimum 12 jam.
• Mode ini akan beroperasi setelah waktu yang telah diatur. (Awalnya, mesin akan beroperasi 
    dalam mode AUTO. Jika ada mode lain yang telah diatur sebelumnya, mesin akan beroperasi 
    dalam pengaturan tersebut).

[AUTO ON diatur untuk 8 jam]

[AUTO OFF diatur untuk 8 jam]

STERLIZATION(Sterilisasi)

AUTO OFF

AUTO ON

※ Panel pengendali yang ditunjukkan di sini mungkin terlihat berbeda dari yang Anda lihat di mesin Anda.
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Pilihan

Pilihan

• Untuk menghindari kerusakan yang disebabkan selama Pemurnian mesin atau karena 
    anak-anak, tombol-tombol di mesin bisa dikunci. Tekan tombol TIMER dan tahan   
    selama tiga detik untuk memilih mode ini.
• Untuk melepaskan fungsi pengunci tombol, tekan tombol TIMER dan tahan lagi selama   
    tiga detik.

• Mode ini menunjukkan waktu di mana saringan sudah harus diganti. Setelah saringan 
    diganti dengan yang baru, atur kembali pengatur waktu untuk periode penggantian 
    saringan berikutnya.
• Untuk mengatur kembali mode (atau mematikan indikator penggantian saringan baru), 
    tekan tombol TURBO dan tahan selama tiga detik, dalam mode siaga dengan semua 
    indikator non-aktif.
    ※ Indikator pengatur waktu akan non-aktif setelah 24 jam, jadi Anda dianjurkan untuk mengganti 
         saringan baru dalam waktu 24 jam tersebut.

• Saat Energy Eye Night Sensor (Sensor Energi Malam) mendeteksi kegelapan saat mesin 
    beroperasi, semua indikator - termasuk indikator kebersihan, akan berubah non-aktif, 
    dan pilihan Power Saving (Hemat Energi) akan berubah aktif secara otomatis.
• Fungsi Power Saving (Hemat Energi) akan berubah non-aktif secara otomatis saat 
    mesin mendeteksi terang atau saat tombol ditekan.
    ※ Mengacu pada halaman 25 berjudul Pengaturan Lainnya untuk mengatur fungsi Energy Eye (sensor 

         energi).

BUTTON LOCK(Tombol pengunci)

FILTER REPLACEMENT(Penggantian saringan baru)

POWER SAVING

※ Ilustrasi panel penunjuk dan pengatur di sini mungkin akan berbeda dengan mesin.
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Pengaturan Lainnya

Bahasa

How to Set Voice Volume(Cara Mengatur Volume Suara Pemandu)

① Colok mesin ke listrik dan dalam mode siaga dengan semua indikator non-aktif, tekan    
     tombol MODE dan tahan selama tiga detik.
    (Jika pemurni udara sedang beroperasi, tekan tombol ON/OFF untuk menon-aktifkannya.)
② “Id” akan terpampang di panel pengatur, seperti yang ditunjukkan gambar berikut.
③ Tekan tombol FAN SPEED (kecepatan kipas) untuk memilih Id untuk Bahasa Indonesia,  
     En untuk Bahasa Inggris, atau KR untuk Bahasa Korea.
④ Tekan tombol ON/OFF agar mesin mengingat pengaturan.
    ※ Pengaturan akan dibatalkan jika tombol TIMER ditekan atau saat mesin dicabut dari listrik.
    ※ Pengaturan akan dibatalkan secara otomatis tanpa perintah selanjutnya dalam 20 detik atau lebih.

① Colok mesin ke listrik dalam mode siaga dengan semua indikator non-aktif, tekan 
    tombol MODE dan tahan selama tiga detik untuk memasuki pengaturan bahasa, lalu 
    tekan tombol MODE sekali lagi. (Saat mesin beroperasi, tekan tombol ON/OFF untuk  
    menghentikan mode ini).
② “3” dan “Voice” akan terpampang di panel penunjuk, seperti yang ditunjukkan dalam 
    gambar berikut.
③ Atur volume suara pemandu dengan menekan tombol FAN SPEED (kecepatan kipas).
     ※ Indikator tanpa suara, tertunjuk OFF. 

④ Tekan tombol ON/OFF untuk mengingat pengaturan.
     ※ Pengaturan akan dibatalkan saat tombol TIMER ditekan atau saat mesin dicabut dari listrik.     
     ※ Pengaturan akan dibatalkan secara otomatis tanpa perintah selanjutnya dalam 20 detik atau lebih.

※ Panel pengendali yang ditunjukkan di sini mungkin terlihat berbeda dari yang Anda lihat di mesin Anda.

Suara pemandu bisa diatur dalam Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Korea. Pengaturan 
awal mesin adalah dalam Bahasa Indonesia.

Petunjuk berikut akan menunjukkan cara menon-aktifkan pilihan suara pemandu dan mengatur volumenya.
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Pengaturan Lainnya

Cara Mengatur Screen Saver

Cara Mengatur Sensor Sensitivity

① Colok mesin ke listrik dalam mode siaga dengan semua indikator non-aktif, tekan tombol MODE  
     dan tahan selama tiga detik untuk memasuki pengaturan bahasa, lalu tekan tombol MODE empat  
     kali lagi. (Saat mesin beroperasi, tekan tombol ON/OFF untuk menghentikan mode ini).
② “On” akan terpampang di panel pengendali, seperti gambar berikut.
③ Tekan tombol FAN SPEED (kecepatan kipas) untuk mengaktifkan atau menon-aktifkan pilihan ini.
    ※ Layar akan menyala saat mode ini tidak beroperasi.

④ Tekan tombol ON/OFF agar mesin mengingat pengaturan.
    ※ Pengaturan akan dibatalkan jika tombol TIMER ditekan atau 
         saat mesin dicabut dari listrik.
     ※ Pengaturan akan dibatalkan secara otomatis tanpa perintah 
         selanjutnya dalam 20 detik atau lebih.

① Colok mesin ke listrik dalam mode siaga dengan semua indikator non-aktif, tekan tombol MODE   
     dan tahan selama tiga detik untuk memasuki pengaturan bahasa, lalu tekan tombol MODE tiga kali 
     lagi. (Saat mesin beroperasi, tekan tombol ON/OFF untuk menghentikan mode ini).
② “2” akan terpampang di Panel Pengendali, seperti yang ditunjukkan di gambar berikut.
③ Tekan tombol FAN SPEED (kecepatan kipas) untuk menyetel tingkat ke 1, 2 atau 3.
    ※ Tingkat 1: Mengatur Sensor Sensitifitas ke rendah. (Dalam mode AUTO, pilih tingkat ini saat udara telah  
         bersih tapi aliran udara terus-menerus berubah).     
     ※ Tingkat 2: Mengatur Sensor Sensitifitas ke sedang.
     ※ Tingkat 3: Mengatur Sensor Sensitifitas ke tinggi. (Dalam mode AUTO, pilih tingkat ini saat udara telah  
         terpolusi tapi aliran udara tidak berubah-ubah).

④ Tekan tombol ON/OFF agar mesin mengingat pengaturan.
    ※ Pengaturan akan dibatalkan jika tombol TIMER ditekan 
         atau saat mesin dicabut dari listrik.
    ※ Pengaturan akan dibatalkan secara otomatis tanpa 
         perintah selanjutnya dalam 20 detik atau lebih.

※ Panel pengendali yang ditunjukkan di sini mungkin terlihat berbeda dari yang Anda lihat di mesin Anda.

Fungsi ini menghemat listrik dengan mengatur tingkat kecerahan layar, saat tombol tidak ditekan/
tidak ada perintah saat mesin beroperasi.

Instruksi berikut akan menunjukkan cara mengatur sensor sensitifitas. Sensor sensitifitas bisa 
diatur ke Low (rendah), Medium (sedang) dan High (tinggi). Pengaturan awal adalah Medium 
(sedang).
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Pengaturan Lainnya

Cara Mengatur Screen Saver

Cara Mengatur Fungsi Energy Eye

① Colok mesin ke listrik dalam mode siaga dengan semua indikator non-aktif, tekan tombol MODE  
     dan tahan selama tiga detik untuk memasuki pengaturan bahasa, lalu tekan tombol MODE empat  
     kali lagi. (Saat mesin beroperasi, tekan tombol ON/OFF untuk menghentikan mode ini).
② “On” akan terpampang di panel pengendali, seperti gambar berikut.
③ Tekan tombol FAN SPEED (kecepatan kipas) untuk mengaktifkan atau menon-aktifkan pilihan ini.
    ※ Layar akan menyala saat mode ini tidak beroperasi.

④ Tekan tombol ON/OFF agar mesin mengingat pengaturan.
    ※ Pengaturan akan dibatalkan jika tombol TIMER ditekan atau 
         saat mesin dicabut dari listrik.
     ※ Pengaturan akan dibatalkan secara otomatis tanpa perintah 
         selanjutnya dalam 20 detik atau lebih.

① Colok mesin ke listrik dalam mode siaga dengan semua indikator non-aktif, tekan tombol MODE  
     dan tahan selama tiga detik untuk memasuki pengaturan bahasa, lalu tekan tombol MODE lagi  
     sebanyak lima kali. (Saat mesin beroperasi, tekan tombol ON/OFF untuk menghentikan mode ini).
② “2” akan terpampang di Panel Penunjuk, seperti yang diperlihatkan dalam gambar berikut.
③ Atur tingkat deteksi kegelapan dari OFF sampai 3, dengan menekan tombol FAN SPEED
    (kecepatan kipas).
    ※ OFF: Tekan tombol ini saat Anda tidak ingin menggunakan mode ini.
    ※ Tingkat 1: Fungsi pendeteksi kegelapan akan aktif, saat kegelapan ruang lebih gelap daripada 
         nilai referensi (Tingkat 2).
    ※ Tingkat 2: Nilai referensi untuk mode pendeteksi kegelapan.
    ※ Tingkat 3: Fungsi deteksi kegelapan akan aktif saat ruang lebih terang daripada nilai referensi (Tingkat 2).

④ Tekan tombol ON/OFF agar mesin mengingat pengaturan.
    ※ Pengaturan akan dibatalkan jika tombol TIMER ditekan atau 
         saat mesin dicabut dari listrik.
    ※ Pengaturan akan dibatalkan secara otomatis tanpa perintah 
         selanjutnya dalam 20 detik atau lebih.

※ Panel pengendali yang ditunjukkan di sini mungkin terlihat berbeda dari yang Anda lihat di mesin Anda.

Fungsi ini menghemat listrik dengan mengatur tingkat kecerahan layar, saat tombol tidak ditekan/
tidak ada perintah saat mesin beroperasi.

Fungsi ini meminimalisir konsumsi listrik, dengan mendeteksi tingkat keterangan ruangan secara 
otomatis. Fungsi Panel Penunjuk akan berkurang saat mesin mendeteksi kegelapan. Instruksi 
berikut menunjukkan cara menyetel tingkat kegelapan untuk hemat listrik.
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Pengaturan Lainnya

※ Ilustrasi panel penunjuk dan pengatur di sini mungkin akan berbeda dengan mesin.

Cara Mengatur Mode TURBO 

① Colok mesin ke listrik dalam mode siaga dengan semua indikator non-aktif, tekan 
    tombol MODE dan tahan selama tiga detik untuk memasuki pengaturan bahasa, lalu 
    tekan tombol MODE lagi sebanyak enam kali. (Saat mesin beroperasi, tekan tombol 
    ON/OFF untuk menghentikan mode ini).
② “30” akan terpampang di Panel Pengendali seperti yang ditunjukkan di gambar berikut.
③ Tekan tombol FAN SPEED (kecepatan kipas) untuk mengatur waktu ke 10 menit, 20  
    menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit atau tanpa henti.
    ※ Layar akan tetap menyala cerah saat non-aktif.

④ Tekan tombol ON/OFF agar mesin mengingat pengaturan.
    ※ Pengaturan akan dibatalkan jika tombol TIMER ditekan atau saat mesin dicabut dari listrik.    
    ※ Pengaturan akan dibatalkan secara otomatis tanpa perintah selanjutnya dalam 20 detik atau lebih. 

Instruksi berikut menunjukkan cara menyetel waktu untuk mode TURBO. Waktu yang telah 
ditetapkan dalam pengaturan awal untuk mode TURBO adalah 30 menit.
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Panduan Pemurnian dan Pemeliharaan

Peringatan

Saat membersihkan, cabut mesin dari listrik.

Cara Membersihkan Badan Mesin (Bersihkan dua sampai empat minggu sekali)

Cara Membersihkan Saluran Keluar Udara (Bersihkan dua sampai empat 
minggu sekali)

Cara Membersihkan Penutup Saringan

❶ Dengan lap lembut yang telah dicelupkan di air  
    hangat, peras dan lap badan mesin sampai bersih.
❷ Gunakan kapas bertangkai (cotton bud) atau kain 
    flanel untuk membersihkan debu dari lekukan- 
    lekukan badan mesin.

❶ Gunakan sikat lembut atau penyedot debu untuk 
    membersihkan debu dari ventilasi udara.

❶ Lepaskan Penutup Saringan dari mesin dan 
    bersihkan debu dengan lap kering yang lembut 
    atau sikat lembut.

※ Dilarang menggunakan deterjen beralkalin untukn 
    membersihkan panel pengendali dan penunjuk.
※ Dilarang menggunakan cairan asam sulfar, asam klorida atau 
    pelarut organik, sepert tiner atau minyak tanah untuk   
    membersihkan permukaan mesin. 
    Jangan tempel stiker apapun di badan mesin. 
    Hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada permukaan badan 
    mesin.

※ Siklus pembersihan tergantung cari dari polusi lingkungan 
    dan intensitas penggunaan. Alat harus lebih sering 
    dibersihkan apabila digunakan di area yang berdebu.



28

Panduan Pemurnian dan Pemeliharaan

❶ Buka penutup saringan
    ▶ Tarik perlahan bagian atas penutup untuk membuka.

     ※ Jangan buka paksa penutup dengan menarik bagian bawahnya,  
          karena bisa menyebabkan kerusakan.

❷ Dengan hati-hati, bersihkan lensa sensor 
    dengan kapas bertangkai (cotton bud).
     ▶ Sebelumnya, bersihkan lensa secara teratur dengan sikat lembut 
         atau penyedot debu (vacuum cleaner).
     ※ Kelalaian untuk tidak membersihkan mesin secara teratur akan 
         menurunkan kualitas kinerja sensor debu.
     ※ Siklus pembersihan mesin tergantung oleh lingkungan sekitar, 
         dan area berdebu membutuhkan pembersihan yang lebih sering lagi.

※ Kecuali air, dilarang membersihkan mesin dengan cairan yang mudah menguap, seperti alkohol dan 
    aseton.
※ Saat lensa sensor tertutup debu, indikator polusi mesin mungkin akan menunjukkan “Polluted” dan 
    tidak akan berubah. Jika ini terjadi, bersihkan lagi sensor dengan tuntas.

Cara Membersihkan Saluran Keluar Udara (Bersihkan dua bulan sekali)
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Panduan Pemurnian dan Pemeliharaan

• Jika Pra-saringan bisa digunakan lagi setelah debu dibersihkan atau dicuci dengan air.
• Jika tidak dibersihkan dalam kurun waktu yang lama, kualitas kinerja mesin akan menurun.
• Saringan Gas Berbahaya, Saringan Deodorisasi dan Saringan Ultra PM 2.5 tidak bisa digunakan 
    kembali bahkan setelah dibersihkan. Jangan bersihkan saringan-saringan ini dengan air.

Cara Membersihkan Pra-Saringan (Bersihkan dua minggu sekali)

❶ Buka penutup saringan.
     ▶ Tarik bagian tengah depan penutup untuk membuka.
     ※ Mohon berhati-hati agar tidak membuka paksa dengan menarik 
         bagian bawah penutup.
         Hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada produk.

❷ Bersihkan debu dari permukaan saringan dengan 
    penyedot debu.
     ▶ Jika kotor, debu-debu tersebut mungkin akan jatuh ke 
          lantai saat pra-saringan dilepas dari badan mesin.
     ※ Penyedot debu Anda berujung sikat bisa merusak saringan.

❸ Tarik pegangan pra-saringan untuk   
    membuka dan cuci dengan air hangat.
     ▶ Cuci saringan tersebut dengan air dan keringkan di   
         tempat teduh.
     ※ Memasang saringan basah di mesin bisa 
         menyebabkan kerusakan atau bau.

❹ Pasang saringan dan penutup di badan mesin kembali.
     ▶ Pastikan untuk memasangnya dengan baik di lekukan yang tersedia.



30

Cara Mengganti Saringan Baru

• Selalu cabut mesin dari listrik sebelum mengganti saringan baru.
• Jika saringan tetap digunakan saat pemurnian atau siklus penggantian baru, kinerja saringan 
    bisa menurun atau mungkin menyebabkan bau.
• Hanya gunakan saringan asli dari CUCKOO. Kelalaian akan ini menurunkan kinerja mesin atau 
    bahkan rusak. (Hanya gunakan saringan asli CUCKOO).
• Saringan pemurni udara yang sobek atau basah harus diganti baru. Hubungi Pusat Pelayanan 
    Pelanggan kami (Hotline: 021-2789-98971) untuk membeli saringan baru.
• Siklus penggantian saringan baru berbeda, tergantung oleh lingkungan sekitar mesin pemurni 
    udara.

Pemurnian Saringan dan Siklus Penggantian Baru

Saringan Siklus pembersihan / 
penggantian pembersihan / penggantian

Pra-saringan 2 minggu sekali Pemurnian dan penyucian

Saringan Alergen 4 bulan sekali Penggantian baru

Sarigan Gas berbahaya 12 bulan sekali Penggantian baru

Saringan Deodorisasi 12 bulan sekali Penggantian baru

Saringan Ultra PM 2.5 12 bulan sekali Penggantian baru
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Cara mengganti saringan

Cara Mengganti Saringan Pemurni Udara

❶ Buka Penutup Saringan
     ▶ Tarik bagian tengah penutup saringan untuk membuka.
     ※  Jangan menarik paksa penutup karena bisa merusak mesin.

❷ Lepas Pra-saringan
     ▶ Tekan ke bawah tuas di atas saringan, dan goyangkan 
         badan saringan ke kiri dan kanan dengan lembut.

❸ Lepas Saringan Pemurni Udara
     ▶ Tarik dengan lembut tuas yang ada di tengah saringan.

❹ Pasang Saringan Baru
     ▶ Buka plastik pembungkus dan ikuti petunjuk pemasangan.
     ▶ Urutan pemasangan: Saringan Ultra PM 2.5 → Saringan  
         Deodorisasi → Saringan Gas Berbahaya → Saringan Alergen Plus  
         → Pra-saringan
     ※ Saringan Alergen Plus yang ditambahkan (opsional) dipasang di 
         antara Pra-saringan dan Saringan Gas Berbahaya.

❺ Pasang Pra-saringan
     ▶ Masukkan bagian bawah saringan ke dalam lekukkan 
         pengait, dan tekan sisi kanan dan kirinya dengan lembut.

❻ Pasang Penutup Saringan
     ▶ Pasang dengan cermat agar tidak ada yang tersangkut.  
         Kelalaian bisa menyebabkan luka atau kerusakan mesin.
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▼ Kelalaian mematuhi panduan ini menyebabkan mesin ini tidak beroperasi dengan baik, meskipun tidak ada 
    kerusakan. Pastikan untuk mengikuti rincian berikut dengan baik jika ada masalah dengan mesin Pemurni  
    udara Anda. Jika masalah tidak kunjung usai, hubungi Pusat Pelayanan Pelanggan kami.

Masalah Daftar Periksaan Rekomendasi

Mesin tidak 
beroperasi meskipun 
saya telah menekan 
tombol Power.

● Apakah kabel telah dicolok ke listrik dengan   

   baik?
● Apakah ada kematian listrik?
● Apakah mesin Pemurni udara telah dipasang 

   dengan baik?
● Sudahkah Anda menekan tombol ON/OFF?

● Colok steker ke sumber listrik bertegangan 220V-240V, 

   50Hz.
● Gunakan mesin setelah dicolok ke listrik dengan layak.
● Pastikan mesin telah diinstalasi dengan baik.
● Tekan tombol ON/OFF.

Volume udara tidak 
mau berubah.

● Apakah mesin berada dalam mode 

   MANUAL?
● Apakah mesin berada dalam mode SLEEP 

   atau BABY?

● Atur mesin ke operasi yang Anda inginkan.
● Dalam mode Sleep dan Baby, volume udara telah diatur 

   ke volume udara minimal.

Saya merasa udara 
di sekitar saya masih 
kotor.

● Apakah udara dalam ruangan Anda sangat 

   kotor?
● Apakah ruangan Anda terlalu besar?
● Apakah ada barang-barang lain di sekitar 

   mesin?
● Apakah mesin dipasang di mana angin tidak 

   bisa bergerak dengan bebas?
● Apakah waktu untuk membersihkan/

   mengganti saringan baru telah lewat?

● Pastikan ruangan terventilasi dengan baik, lalu gunakan 

   mesin tersebut.
● Gunakan mesin di tempat-tempat yang melampaui batas 

   kemampuan mesin (Hindari menggunakan mesin di 

   samping tempat-tempat yang ventilasinya terlalu baik, 

   seperti pintu atau jendela).
● Singkirkan barang-barang di sekitar mesin.
● Pasang mesin di tempat lain.
● Periksa siklus penggantian baru dan Pemurnian saringan.

Bau keluar dari mesin 
Pemurni udara.

● Apakah bau ini muncul saat mesin ini baru?
● Apakah Anda menggunakan mesin ini 

   digunakan dalam tempat dengan asap atau  

   bau-bauan?
● Apakah waktu untuk membersihkan/

   mengganti saringan baru telah lewat?

● Ini adalah bau karbon aktif. Bau-bauan ini akan hilang  

   dalam satu atau dua minggu setelah mesin mulai beroperasi. 

   Bau karbon aktif tidak berbahaya untuk manusia.
● Kinerja Pemurni udara bisa menurun dalam ruangan yang 

   berasap atau berbau. Pastikan ruangan telah terventilasi 

   dengan baik sebelum menggunakan mesin.
● Periksa siklus penggantian baru dan Pemurnian saringan.

Suara-suara keluar 
dari mesin.

● Apakah suara itu berdenting?

● Mode STERILIZATION (sterilisasi) mungkin akan  

   mengeluarkan bunyi dentingan, yang disebabkan oleh 

   pembuatan ion dalam mesin.

Warna mesin Pemurni 
udara tetap sama.

● Apakah ada debu di lensa Sensor Debu?

   Apakah status polusi tetap rendah atau  

   tinggi?
● Untuk mendiagnosa masalah, cabut kabel dan  

   hubungi Pusat Pelayanan Pelanggan kami.

● Bersihkan lensa sensor debu.
● Atur sensor sensitifitas ke Tingkat 1 (rendah) atau Tingkat 3  

   (tinggi).
● Untuk mengatur ulang sensor, cabut kabel mesin dan 

   colok lagi setelah 30 detik.

Saat kerusakan 
fungsional lain muncul.

● Periksa sumber masalahnya, cabut steker  

   dan hubungi Customer Service Center kami.

Periksa Sebelum Meminta Bantuan
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※ Informasi (exterior, desain dan spesifikasi) yang terpampang di panduan pengguna ini bisa berubah kapan saja tanpa 
    pemberitahuan sebelumnya, untuk meningkatkan kualitas mesin.
※ CA (Clean Air/Udara Bersih) . KOREA Air Cleaning Test StAndard/ StAndar Ujian Pemurnian Udara KOREA
※ Pabrik pembuat: CUCKOO ELECTRONICS, CO., LTD.

Spesifikasi Produk

Kategori     Pemurni Udara

Name Model CAC-B1210FW

Tegangan dan Arus Listrik 220V, 50Hz

Nilai Konsumsi Listrik 33W

Nilai Insulasi Perangkat golongan kedua

Metode Pengumpulan Debu Metode pengumpulan debu mekanis

Perangkat Keamanan Listrik terhambat saat pintu dibuka atau ditutup

Tempat penggunaan Dalam ruang

Tempat yang telah dinilai 
untuk penggunaan mesin, 

dengan sertifikat CA
41.3㎡

Ukuran mesin 452 X 236 X 630

Berat mesin 11kg
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