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PT CUCKOO GLOBAL INDONESIA



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.

Mutu dan Manfaat pemurni udara CUCKOO

Berikut adalah manfaat pemurni udara CUCKOO:
Fungsi pemurnian udara
Pemurni udara CUCKOO menyaring debu-debu halus dalam udara dengan fungsi
Penyerap Polusi Udara Berefisiensi Tinggi 
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.

Silahkan simpan 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.

Pelanggan yang terhormat,
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Bersihkan cairan atau air di sekitar 
steker listrik dengan kain kering.
•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.

Peringatan untuk Penggunaan yang Aman
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Jika ada kebocoran air atau saat
pembersihan mesin, cabut kabel
pemurni udara dulu.
•Beresiko akan sengatan listrik atau 

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

Hanya gunakan steker bertegangan 220V~.
•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. Saat memutuskan aliran listrik ke

pembersih udara, genggam
steker, bukan kabel.

Colok ke sumber listrik bertegangan 
220V~, 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.
•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.

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

•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 petunjuk

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.

●

●

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

•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.

Peringatan Dilarang

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

•Jika sarung kabel terkelupas atau terputus saat penggunaan
karena kelalaian, ia bisa menyebabkan sengatan listrik atau
kebakaran. 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 saat melakukannya bisa menyebabkan sengatan listrik,

korslet, atau kebakaran. 

Mengenai sumber listrik

Dilarang mengoperasikan mesin 
jika kabel atau, steker listrik rusak,
dan stopkontak tidak layak. Segera
hubungi Pusat Pelayanan Pelanggan
kami.

Situasi berbahaya yang berpotensi menyebabkan
cedera berat atau kematian jika tanpa pencegahan

Situasi berbahaya yang berpotensi menyebabkan
cedera ringan jika tanpa pencegahan.

Peringatan

Perhatian

Dilarang menekuk, mengikat atau
menarik kabel dengan paksa.



Peringatan untuk Penggunaan yang Aman
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Mengenai Sumber Listrik

Mengenai Sumber Listrik

Dilarang meletakkan barang-
barang berat atau badan mesin di
atas kabelnya.
•Tindakan ini bisa menyebabkan kerusakan 

kabel, lalu kebakaran dan sengatan listrik, 
atau alat pemurni udara bisa jatuh.

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

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

Matikan mesin sebelum inspeksi,
reparasi atau penggantian baru
onderdil.
•Karena adanya resiko kerusakan atau 

sengatan listrik  Kerap periksa kabel atau steker 
dari waktu ke waktu.

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.

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

Dilarang meletakkan mesin di
permukaan yang tidak rata atau
miring. Dilarang juga meletakkannya
di atas karpet, bantal atau lantai
berlaminasi.
•Kelalaian bisa menyebabkan kerusakan, kebisingan dan cedera

yang tidak diinginkan. Kerap periksa keadaan alat ini dari waktu ke
waktu.

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

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

Dilarang menggunakan alat ini di 
mana terdapat bau, asap atau 
minyak terkandung dalam udara, 
seperti restoran atau restoran barbekyu.
•Kinerja mesin bisa menurun.

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

•Ini bisa merusak mesin. 

Jangan sembarangan saat menggunakan kabel dan mesin.
•Ini bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

Dilarang mencolok dan mencabut
steker terus-menerus.
•Ini bisa menyebabkan sengatan listrik atau 

kebakaran.

Jika air memasuki daerah sekitar
sumber listrik, cabut steker untuk
mengeringkan daerah tersebut
sebelum melanjutkan penggunaan.
•Air bisa menyebabkan sengatan listrik atau api. Kerap

periksa keadaan kabel dan steker dari waktu ke waktu.

Saat memindahkan mesin, jangan
tarik kabelnya.
•Tindakan ini bisa merusak alat, dan 

menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. 
Kerap periksa kondisi kabel dari waktu ke waktu.

Peringatan Dilarang

Peringatan Dilarang
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