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Manfaat Cuckoo Water Purifier.

Sistem Penyaringan 4 Langkah 
Sistem penyaringan 4-langkah pada Cuckoo Water Purifier memastikan adanya pasokan air yang bersih dan sehat.

Sistem Penyaringan yang Ekonomis dan Ramah Lingkungan 
Kami menerapkan sistem penyaringan yang ekonomis dan ramah lingkungan tanpa sedikit pun 
air yang terbuang selama proses penyaringan menggunakan Filter Nano Positive. 

Sistem Sterilisasi Otomatis 
Produk ini memiliki Sistem Sterilisasi Elektrolisis tertanam untuk membersihkan Water Purifier dan saluran 
pipa yang dilalui oleh air. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan fitur Sterilisasi Otomatis saat Anda 
ingin menggunakan fungsi Reservasi. 

Sistem Sterilisasi Keran 
Anda bisa membersihkan Water Purifier ini dengan mensterilkan Keran menggunakan Gelas Pensterilisasi. 

Tampilan Waktu 
Waktu saat ini ditampilkan di bagian depan produk agar Anda bisa mengatur reservasi sterilisasi 
dengan lebih mudah
Fungsi Aliran Non-Stop (air dingin) 
Anda bisa mengeluarkan air dingin secara terus menerus selama sekitar 30 detik. 

Pemilihan Suhu Air: Dingin, Panas, Biasa 
Anda bisa memilih suhu air yang diinginkan: dingin, panas, dan biasa. 

Lampu Tampilan Status Operasi 
Anda bisa memeriksa status pengoperasian produk dengan mudah berkat Lampu Tampilan Status Operasi. 

Suara Panduan 
Suara Panduan membantu Anda untuk bisa menggunakan produk dengan lebih mudah. 

Lampu Indikator 
Lampu Indikator membantu Anda menggunakan produk dalam keadaan gelap. 

Fungsi Hemat Energi (penghematan daya secara otomatis di malam hari) 
Sensor cahaya membedakan antara siang dan malam hari, mengurangi pengoperasian kompresor dan 
pemanas di malam hari untuk menurunkan konsumsi daya. 

Tangki Air Terbuat dari Bahan Baja Tahan Karat 
Tingkat kebersihan proses filtrasi air dan tangkinya telah ditingkatkan dengan penggunaan baja 
tahan karat sebagai bahan tangki air. 

Sensor Tingkat Air Ganda. 
Produk ini menggunakan Sensor Tingkat Air Ganda, yang meningkatkan stabilitas mencegah 
kebocoran dan luapan air. 

Kunci Tombol 
Produk ini menyediakan kunci tombol untuk mencegah kecelakaan akibat penyalahgunaan oleh anak-
anak, lansia, dan orang yang berkebutuhan khusus.

Thank you for purchasing CUCKOO Electric Water purifier. 
Please retain this manual (including the Warranty) for future reference.  

This manual will be of great help when you have any question or when the 

functions do not work properly.

Dear customers!
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Peringatan untuk Penggunaan yang Aman

Patuhi petunjuk pada dokumen ‘Peringatan untuk Penggunaan yang Aman’. Dokumen ini disediakan untuk memastikan penggunaan produk 
yang aman dan sesuai serta mencegah kecelakaan dan situasi berbahaya. 
Bagian ‘Peringatan untuk Penggunaan yang Aman’ dibagi menjadi sub-bagian ‘Peringatan’ dan ‘Perhatian’, yang didefinisikan sebagai berikut. 

●

●

•Simbol ini mengingatkan Anda untuk berhati-hati terhadap situasi 
yang bisa berpotensi berbahaya dalam keadaan tertentu. 
•Bacalah rincian dan ikuti petunjuknya dengan saksama untuk 

menghindari situasi berbahaya. 

•Simbol ini digunakan untuk mengindikasikan tindakan yang 
dilarang. 

Potensi situasi berbahaya yang bisa menimbulkan 
cedera parah atau kematian jika tidak dihindari. 

Potensi situasi berbahaya yang dapat 
menimbulkan cedera ringan jika tidak dihindari. 

•Simbol ini digunakan untuk mengindikasikan tindakan yang 
'diinstruksikan'. 

Peringatan 

Perhatian 

Jangan menekuk,  
mengikat, atau menarik  
kabel daya secara paksa. 

•Bisa menyebabkan sengatan 
listrik atau kebakaran karena 
arus pendek. Periksa kondisi 
kabel daya secara berkala.

Bersihkan segala zat 
asing pada soket 
listrik dengan kain 
kering. 

•Bisa menyebabkan sengatan  
listrik atau kebakaran. Periksa  
kondisi colokan kabel secara berkala.

Peringatan Jangan 

Colokkan kabel daya ke  
soket listrik 220V  
dengan daya listrik  
setidaknya 10A dan  
perlindungan lonjakan listrik.  
Jangan mencolokkan beberapa  
produk ke soket listrik atau kabel 
perpanjangan yang sama secara bersamaan. 
•Bila beberapa produk dicolokkan ke soket listrik yang sama 

atau jika produk dicolokkan ke taraf masukan daya yang 
tidak sesuai, hal ini bisa menyebabkan terjadinya insiden 
pemanasan secara berlebihan, kebakaran, dan sengatan 
listrik. Periksa kondisi soket listrik secara berkala. 
•Bersihkan zat asing atau air yang terdapat pada colokan 

listrik sebelum menghubungkannya ke soket listrik. 
•Gunakan perpanjangan kabel dengan daya 10 A atau lebih 

tinggi. 

Hentikan penggunaan dan 
hubungi bagian Layanan 
Pelanggan bila kabel atau 
colokan listrik rusak atau 
soket listrik longgar. 

•Selubung kabel daya yang terlepas atau tertekan karena kelalaian 
pengguna bisa menyebabkan insiden kebakaran atau sengatan 
listrik. Periksa kondisi kabel daya, colokan, dan soket listrik secara 
berkala. 
•Untuk mencegah situasi berbahaya karena kerusakan kabel atau 

colokan listrik, hubungi produsen, distributor, atau teknisi yang 
memenuhi kualifikasi untuk melakukan penggantian atau perbaikan. 
•Kami sarankan agar bagian yang rusak diperbaiki atau diganti di 

pusat layanan dan servis yang telah ditetapkan. 
•Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran karena arus 

pendek. 

Tentang Catu Daya 
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Peringatan untuk Penggunaan yang Aman

Matikan produk  
dengan menekan  
tombol dayanya.  
Cabut kabel produk  
sebelum melakukan  
pemeriksaan, perbaikan,  
atau penggantian komponennya. 
 
•Bisa menyebabkan sengatan listrik atau 

kerusakan. Periksa kondisi kabel daya secara 
berkala. 

Bila Anda tidak menggunakan  
produk ini dalam jangka  
waktu yang lama, tutup katup  
pemasok air keran, keluarkan  
sisa air dari tangki dengan  
menekan tombol "Aliran Keluar"  
dan cabut colokan listrik. 
 
•Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. 

Periksa kondisi kabel daya dan colokannya secara berkala. 
•Sebelum menggunakan produk kembali, lihat 'Rincian 

yang Perlu Diperiksa Sebelum Digunakan.'

Pastikan kabel listrik  
tidak berada di bawah  
benda berat atau di  
dekat benda tajam.  
Pastikan agar kabel tidak  
dirusak oleh hewan  
peliharaan Anda.  
•Kabel daya yang rusak bisa menyebabkan terjadinya 

sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kondisi kabel 
daya secara berkala. 

Jika area catu daya  
basah, lepaskan  
produk dari sumber  
listrik dan biarkan  
hingga benar-benar  
kering sebelum  
digunakan kembali.  
•Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. 

Periksa kondisi kabel daya dan colokannya secara berkala.

Apabila terjadi  
kebocoran air atau  
Anda ingin  
membersihkan produk,  
cabut colokan kabel  
terlebih dahulu. 
 
•Bisa menyebabkan sengatan listrik atau malafungsi. 

Periksa kondisi kabel daya dan colokannya secara 
berkala.

Jangan memasang  
atau mencabut  
colokan listrik dengan  
tangan yang basah. 
 
•Melepaskan colokan listrik dengan  
   tangan yang basah bisa menyebabkan  
   terjadinya insiden sengatan listrik. 
•Menarik kabel daya dengan paksa bisa merusak kabel dan 

menyebabkan terjadinya korsleting atau sengatan listrik. 
Periksa kondisi kabel daya dan colokannya secara berkala. 

Jangan tarik kabel  
daya saat melepaskan 
produk dari sumber  
listrik.

•Gaya yang diterapkan pada kabel  
   daya bisa menyebabkan terjadinya sengatan 
   listrik atau kebakaran. Periksa kondisi kabel daya dan 

colokannya secara berkala. 

Gunakan daya  
masukan 220V saja. 

•Bisa menyebabkan sengatan  
   listrik atau kebakaran. 
•Produk tidak akan berfungsi  
   dengan semestinya. 
•Periksa kondisi kabel daya dan colokannya secara 

berkala. 

Tentang Catu Daya 

Peringatan Jangan 
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Peringatan untuk Penggunaan yang Aman

•Hal ini bisa menyebabkan turunnya kinerja produk. 

Pastikan jarak tabung 
pasokan air keran  
yang menghubungkan 
produk ke katup 
pemasok air keran 
adalah kurang dari 5 m. 

•Hal ini bisa menyebabkan 
perubahan warna. 
•Periksa kondisi kabel daya 

secara berkala. 

Hindari chaya matahari 
langsung dan suhu 
tinggi. 

Jangan meletakkan  
produk di area yang  
bisa mencapai suhu  
di bawah 0℃. 

•Hal ini bisa menyebabkan  
    filter atau komponen internalnya  
    membeku dan mengalami malafungsi. 

Jika suhu sekitar mencapai di bawah 0℃, 
air di dalam filter dan/atau selang bisa 
membeku, sehingga produk bisa 
mengalami malafungsi. Oleh kKarena itu, 
pastikan suhu di sekitar produk tidak 
mencapai suhu di bawah 0℃. 

•Jika air keran beku dan tidak bisa dipasok ke produk 
karena lebih rendah dari suhu beku di sekitarnya, 
matikan daya tangki air panas demi keamanan Anda. 

Jangan meletakkan  
produk di daerah yang  
tidak rata atau miring.  
Jangan meletakkan  
produk di atas karpet,  
bantal, atau lantai yang dilapisi. 

•Hal ini bisa menyebabkan malafungsi, kebisingan yang 
tidak diinginkan, atau cedera. Periksa kondisi produk 
secara berkala. 

Gunakan air keran 
sebagai sumber 
pasokan air, dan 
pasang katup pemasok 
air keran ke pipa air 
dingin.

•Jangan gunakan air bawah tanah atau air lainnya 
selain daripada air keran. 
•Siklus penggantian filter akan bervariasi, sesuai 

dengan wilayah dan jumlah penggunaan air. 
•Menghubungkan katup pasokan air ke pipa air 

panas bisa menyebabkan kerusakan pada 
saringan atau kerusakan produk. 

Jangan meletakkan 
produk di area yang 
berpotensi terjadinya 
kebocoran gas atau dekat 
dengan produk pemanas. 

•Bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. 

Jangan meletakkan  
produk di tempat  
dengan tingkat  
kelembapan atau debu  
yang tinggi.

Jangan memasang produk di dekat kamar 
mandi. 

•Fungsi pembuangan mungkin tidak bisa bekerja dengan baik. 

Tabung Pembuang air yang terhubung ke 
produk tidak boleh diangkat lebih tinggi dari 
tempat pemasangan produk atau 
dihubungkan dengan jarak di atas 3 m dari 
Water Purifier. 

•Fungsi pembuangan mungkin tidak bisa bekerja dengan baik. 

Bila Anda menghubungkan Tabung Pembuang air ke 
saluran pembuangan di mana tabung pembuang air 
tersebut terletak di lantai dapur Anda, jangan angkat tabung 
tersebut lebih tinggi dari 30 cm dari permukaan lantai. 

Masalah Pemasangan 

Peringatan Dilarang 

•Hal ini bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan. 
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Peringatan untuk Penggunaan yang Aman

•Hal ini bisa menyebabkan  
   kerusakan produk. Periksa kondisi kabel 
    daya secara berkala. 

Jangan membongkar atau 
memodifikasi produk. 

•Hal ini bisa menyebabkan  
    kebakaranatau sengatan listrik. 
•Jangan biarkan orang lain selain teknisi  
    membongkar atau memperbaiki produk. 
•Hubungi pusat Layanan Pelanggan untuk melakukan 

perbaikan dan servis.

Untuk mencegah kecelakaan dan cedera, 
pastikan tangan atau bagian tubuh Anda 
tidak menyentuh kondensor (radiator) di 
bagian belakang produk karena panas 
saat produk sedang digunakan. 
•Hal ini bisa menyebabkan luka bakar atau kecelakaan. 

Jangan meletakkan produk 
pemanas apa pun, misalnya 
microwave, oven listrik, atau 
pemanggang, atau benda 
yang mudah terbakar, seperti 
lilin atau tabung gas di atas 
produk ini. 

Jangan menarik kabel daya 
atau tabung penghubung, 
atau memegang bagian 
keran saat memindahkan 
produk. 

•Terdapat risiko kebakaran, sengatan listrik, atau 
kecelakaan bila hal ini dilakukan. 

•Hal ini bisa menyebabkan kebakaran  
   atau kerusakan produk bila masuk ke dalam produk.

Jangan meletakkan zat 
kimia, botol air, atau 
benda logam kecil di atas 
produk. 

•Pastikan Anda tidak  
   bersentuhan langsung dengan  
   air panas karena suhunya  
   sangat panas. Pastikan Anda     
   melakukan tindakan pencegahan  
   khusus kepada manula dan anak-anak. 

Berhati-hatilah saat 
menggunakan air panas. 

Hanya teknisi servis dari staf Layanan 
Pelanggan yang boleh memasang dan 
membongkar produk. 

Jika Anda mencium bau 
terbakar atau melihat  
asap keluar dari produk,  
segera cabut kabelnya  
dan tutup katup pasokan  
air keran. Lalu segera  
hubungi pusat Layanan 
Pelanggan. 
•Hal ini bisa menyebabkan sengatan listrik. •Hal ini bisa menyebabkan kebakaran. 

Jika Anda mencium bau  
terbakar atau melihat asap  
keluar dari produk, segera  
cabut kabelnya dan tutup  
katup pasokan air keran.  
Setelah itu, hubungi bagian 
Layanan Pelanggan kami. 

Awasi anak atau siapa pun agar tidak 
terlalu sering mengubah pengaturan pada 
panel kendali. 

•Hal ini bisa menyebabkan malafungsi atau kecelakaan. 

Peringatan Dilarang 

Peringatan Petunjuk 
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Perhatian untuk Penggunaan yang Aman

•Hal ini bisa menyebabkan 
   kebocoran air dan kerusakan  
   produk. 

Jangan lepaskan  
tabung di bagian  
belakang produk  
selama pengoperasian. 

Jangan gunakan air yang dimurnikan untuk 
tangki ikan, akuarium dll. 

Jika keran eksternal tidak digunakan untuk 
jangka waktu yang lama, sebaiknya Anda 
mengeluarkan air selama 1~2 menit dari keran 
sebelum menggunakan produk kembali, untuk 
membuang polusi yang ada. 

•Air yang dimurnikan mungkin tidak sesuai bagi ikan 
dan bisa menyebabkan kematian ikan.

•Hal ini bisa merusak produk. 

Jangan membersihkan 
produk dengan 
menggunakan  
benzena atau  
pengencer cat (thinner). 

•Jangan menggoyangkan atau  
   memindahkan produk saat  
   menyala. Tabung bisa terlepas dan  
   menyebabkan kerusakan produk atau kebocoran air.

Jangan pindahkan  
produk apabila  
sedang dioperasikan. 

Jika Anda tidak menggunakan 
produk ini untuk beberapa 
waktu lamanya,  
pertama-tama buang air  
dari dalam tangki, gunakan 
Fungsi Sterilisasi Otomatis, 
lalu gunakan produk tersebut. 

•Hal ini memungkinkan zat asing 
masuk ke dalam produk. 

Pastikan penutup  
tangki di dalam produk  
dan tutup produk  
terpasang dengan  
benar sebelum  
menggunakan produk. 

•Hal ini bisa mengurangi  
   fungsi pemurnian atau  
   menyebabkan bau yang tak  
   sedap. 
•Lihat Halaman 29 untuk siklus penggantian filter. 

Ganti filter sesuai  
siklus penggantian. 

•Jika Anda menggunakan filter lain selain Filter Cuckoo 
yang asli, penurunan kinerja penyaringan air, rasa air yang 
tidak normal, kebocoran air, dan kerusakan bisa terjadi. 

Gunakan hanya Filter Cuckoo (asli). •Setelah mensterilkan keran, bersihkan dan simpan 
Gelas Pensterilisasi. 
•Jangan langsung meminum air yang disterilkan setelah 

proses sterilisasi keran. 

Jangan gunakan Gelas Pensterilisasi yang 
digunakan pada proses sterilisasi keran 
untuk kegunaan lainnya. 

Jika 30 menit berlalu dengan kondisi catu 
daya dimatikan (bila Saklar Catu Daya 
dimatikan dan/atau Colokan Daya tidak 
terhubung), produk akan memasuki status 
reset pengaturan pabrik. Saat produk 
memasuki status reset pengaturan pabrik, 
nilai fungsi yang ditetapkan oleh pengguna 
akan kembali ke nilai default. Oleh karenanya, 
tetapkan nilai-nilai yang diperlukan sebelum 
menggunakannya kembali. 

Perhatian Petunjuk 

Perhatian Dilarang 
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Nama Bagian / Informasi Komponen

Informasi Komponen 

Panduan Pengguna Kartu Servis 

< Depan >

Tombol Sterilisasi otomatis / Reservasi 
Tombol Hemat daya / Jam 

Tombol aliran keluar 

Tombol air dingin 
Tombol air biasa 
Tombol air panas 
Sensor pencahayaan 
Keran pengalir
Keran

Tombol aliran Non-stop / kunci 
Tombol Sterilisasi Keran / Reservasi 
Panel tampilan 

Baki 

< Kembali >

Papan pengisolasi panas 

Masukan colokan listrik 

Saklar daya 

Kabel daya 

Saluran Pembuangan 
Masukan air keran 
Keluaran eksternal 

Gelas Pensterilisasi

Nama bagian 
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Gambar Sirkuit Penyaringan / Sistem Penyaringan Air

Langkah 1 Filter Sediment Menyingkirkan sediment karat dan partikel yang 
mengambang. 

Langkah 2 Filter 
Pre-Carbon Block 2.0 Menghilangkan endapan klorin dan zat-zat organik.

Langkah 3 Filter Natural 2.0 
Mengandung mineral, bahan-bahan anti-bakteri, 

menghilangkan bau dan zatzat organik. 

Langkah 4 Filter Nano Positive
Membasmi kuman, virus, partikel kecil, dan beberapa 

jenis logam berat (besi, aluminium). 

Gambar Sirkuit Filtrasi 

Sistem Penyaringan Air 

※ Jika Filter Cuckoo (asli) tidak digunakan atau jika filter digunakan dalam jangka waktu yang lama, 
kinerjanya bisa menurun. 

Langkah Nama Filter Fungsi Filter 

Katup sterilisasi

Modul sterilisasi elektrolit

Katup pasokan air keran

Keran eksternal

Saluran masuk air keran

Saluran Pembuangan

Katup pembuangan

Katup masukan air panas

Pompa pensirkulasi

Katup masukan air panas

Katup masukan air panas

Katup masukan air dingin

Keran masukan air Katup sterilisasi

Sensor tingkat air

Tangki Air Dingin

Tangki Air

Tangki Air 
Panas

Filter 
Nano 

Positive

Filter 
Natural 

2.0 

Filter
Sediment

Filter
Pre-Carbon 

Block 2.0

Langkah 1 
Filter 

Sediment 

Langkah 2 
Filter 

Pre-Carbon 
Block 2.0 

Langkah 3 
Filter  

Natural 2.0 

Langkah 4 
Filter Nano 

Positive 
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Rincian yang Perlu Diperiksa 
Sebelum Melakukan Pemasangan 

Rincian yang Perlu Diperiksa Sebelum Melakukan Pemasangan 

Jangan meletakkan produk di bawah 
sinar matahari langsung atau di dekat 
produk pemanas.
► Bisa menyebabkan terjadinya perubahan 

warna atau kebakaran. 

1

Berikan ruang untuk melakukan pemasangan.
► Untuk memudahkan penggantian filter, pastikan 

produk ditempatkan 20 cm dari dinding dan jarak 
selang pasokan air yang menghubungkan produk 
ke katup pasokan air adalah kurang dari 5 m.

20cm 20cm

2

Hindari daerah dengan tingkat 
kelembapan tinggi, debu, atau percikan air.

3

Hindari area yang tidak merata, 
miring atau tidak padat.

4

Hindari area di mana suhu bisa 
mencapai di bawah 0 derajat Celcius.

5

Perhatian saat Memasang Produk 

Berhati-hatilah saat memindahkan produk.  
▶ Jangan memiringkan produk dengan sudut di atas 45. 

Tunggu selama minimal 30 menit sebelum mencolokkan 
kabel daya setelah memindahkan produk.

Yang Perlu Diperhatikan Saat Memindahkan Produk 

Hubungkan tabung ke pipa air dingin.  
▶ Menghubungkan selang ke pipa air panas bisa 

menyebabkan kerusakan pada filter atau 
kerusakan produk. 

▶ Lihat Cara Memasang Produk (Halaman 12) 
untuk mengetahui cara menghubungkan tabung.

Yang Perlu Diperhatian Saat Menghubungkan Tabung 

► Hal ini bisa menyebabkan malafungsi. 

► Hal ini bisa menyebabkan kebakaran atau 
kerusakan produk. 

► Produk ini dibuat untuk penggunaan dalam  
    ruang. Jika suhu sekitar mencapai di bawah  
    0 ℃, filter dan/atau komponen internal bisa membeku dan menyebabkan     
    kerusakan produk. 
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Cara Memasang Produk

Cara Memasang Produk 

❶ Pasang katup pasokan air keran di dekat pipa air dingin.  
    ※Perhatian 
      •Pasang dan kunci katup pemasok air keran. 
      •Pasangkan di dekat pipa air dingin. Memasangkannya di dekat pipa air panas bisa menyebabkan 

gangguan pengoperasian filter dan/atau produk. 

❷ Hubungkan tabung pemasok air keran ke tabung masukan sumber air (biru), 
dan tabung pembuangan ke saluran pembuangan produk. 

    •(Saat memasang Keran Eksternal) Hubungkan tabung aliran eksternal ke tabung penghubung eksternal (jingga). 

❸ Buka bagian dalam produk untuk menghubungkan filter. 
❹ Hubungkan catu daya, dan hidupkan saklar catu  
     daya pada bagian belakang produk. 
❺ Putar katup pasokan air keran ke arah 'Buka'. 
 
※ Setelah menyelesaikan pemasangan, periksa apakah ada kebocoran air pada unit penghubung tabung.  
   •Katup pasokan air keran (Tabung) •Tabung masukan sumber air, tabung penghubung eksternal,     
      Tabung pembuang•Tabung aliran eksternal(tabung eksternal) •Tabung penghubung filter 
※ Untuk menjamin kinerja produk yang optimal, lakukan konsultasi dengan teknisi 

perusahaan kami mengenai metode pemasangan secara terperinci. 
※ Air yang digunakan dalam proses pemeriksaan selama produksi bisa tetap berada di 

dalam produk. Hal ini tidak menandakan bahwa produk yang Anda beli merupakan produk 
bekas, jangan khawatir dan gunakan sesuai dengan keinginan Anda. 

※ Saat memasang produk, jangan gunakan kembali katup pemasok air dan tabung yang 
pernah digunakan sebelumnya.

※ Gunakan air keran sebagai air bersih. 
Jangan menggunakan air tanah atau air 
jenis lainnya seperti pengganti air keran. 

❶ Tutup ❺Buka

❷Tabung penghubung 
eksternal (jingga)

Tabung pembuang

Katup pasokan 
air keran 

Pipa air dingin

Saluran 
pembuangan  

❷Tabung masukan sumber air (biru)

❹

Katup eksternal 
(Opsional) 

Tabung aliran 
eksternal 

Tabung pasokan air keran
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Rincian yang Perlu Diperiksa 
Sebelum Digunakan 

Rincian yang Perlu Diperiksa Sebelum Digunakan 

Hidupkan saklar catu daya di bagian 
belakang produk. 

▶ Produk ini hanya untuk listrik dengan tegangan 220V 
50Hz. 

    Hubungkan produk ke soket listrik dengan benar. 

2

Hubungkan catu daya. 1

▶ Buka katup pemasok air keran, dan periksa 
apakah ada kebocoran air pada masing-masing 
unit penghubung. 

   - Katup pasokan air keran, masukan sumber air dan 
saluran keluar produk. 

 Buka katup pasokan air keran. 3

Kosongkan baki secara berkala. 5

Buka

▶ Lihat Halaman 19 untuk fungsi pembuangan.

Isi tangki dengan air terlebih dulu lalu 
buang air sebanyak satu atau dua kali 
sebelum menggunakan produk. 

4

▶ Anda harus mengganti dan membersihkan filter 
secara teratur agar bisa mengonsumsi air yang 
bersih. 

▶ Lihat Halaman 29 untuk siklus penggantian filter.

Ganti dan bersihkan filter secara berkala.  6

Modus Siaga : Kondisi di mana saklar catu daya produk menyala dan lampu tampilan 
pada panel kendali depan dihidupkan sesuai dengan fungsi yang 
dipilih. 
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Cara Menggunakan dan Menetapkan Fungsi

Cara Mendapatkan Air Dingin 

Jika LED air dingin dimatikan, tekan 
tombol air dingin selama sekitar 2 detik 
untuk mengoperasikan unit air dingin. 

1

▶ LED air dingin akan berkedip, dan Suara Panduan 
akan berkata "air dingin". 

Tekan satu kali tombol air dingin. 2

▶ Tulisan "NYALA" akan ditampilkan pada Tampilan. 
▶ Saat operasi air dingin dinyalakan, LED air dingin akan 

menyala. 
▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata “Memulai 

pendinginan” 

▶ Lampu Indikator (biru) akan menyala. 
▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata 

"Mengeluarkan Air" 

Tekan tombol Aliran Keluar.3

Jika Anda tidak menginginkan air dingin, tekan tombol air dingin 
selama sekitar 2 detik untuk menghentikan aliran air dingin. 
▶ LED air dingin akan dimatikan. 
▶ Tulisan "MATI" akan ditampilkan pada Tampilan. 
▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Mengakhiri pendinginan" 

Cara Mendapatkan Air Panas 

Tekan tombol air panas sekitar 2 detik 
saat LED Air panas mati untuk 
mengoperasikan unit air panas. 

1

▶ LED air panas akan berkedip, dan Suara Panduan 
akan berkata "air panas". 

Tekan satu kali tombol air panas. 2

▶ Tulisan "NYALA" akan ditampilkan pada Tampilan. 
▶ Saat operasi air panas dinyalakan, LED air panas akan 

menyala. 
▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Memulai 

pemanasan"

Jika Anda tidak menekan tombol aliran keluar dalam 
5 detik setelah Anda menekan tombol air panas, 
tombol pemilihan air panas akan dilepaskan. 

▶ Lampu Indikator (merah) akan menyala. 
▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Mengeluarkan air" 

Tekan tombol Aliran Keluar.3

Jika Anda tidak menginginkan air panas, tekan tombol air 
panas selama sekitar 2 detik sementara air panas 
dikeluarkan untuk menghentikan aliran air panas. 
▶ LED air panas akan dimatikan. 
▶ Tulisan "MATI" akan ditampilkan pada Tampilan. 
▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Mengakhiri pemanasan"
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Cara Menggunakan dan Menetapkan Fungsi

Cara Mendapatkan Air Biasa 

Tekan tombol air Biasa. 1
▶ LED air biasa akan berkedip, dan Suara Panduan 

akan berkata "air biasa". 

▶ Lampu Indikator (hijau) akan menyala. 
▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata 

"Mengeluarkan Air" 

Tekan tombol Aliran Keluar. 2

Jika Anda ingin mendapatkan air biasa dengan cepat, 
gunakan saat unit air dingin dan air panas sedang 
beroperasi. 
▶ Bila unit air dingin tidak dioperasikan, air biasa 

dengan suhu yang lebih tinggi bisa dikeluarkan. 
▶ Bila unit air panas tidak dioperasikan, air biasa 

dengan suhu yang lebih rendah bisa dikeluarkan.

Cara Menggunakan Aliran Non-Stop (Aliran air dingin Non-Stop) 

Tekan satu kali tombol Aliran Non-
Stop/Kunci.

1

▶ LED air dingin dan LED Aliran Non-Stop / 
Kunci akan berkedip selama 5 detik. 

▶ Suara Panduan akan mengatakan "Fungsi 
Aliran Non-Stop dipilih".

Jika Anda tidak menekan tombol Out Flow dalam 
waktu 5 detik, produk akan memasuki modus 
standby. 

▶ Lampu indikator (biru) akan menyala. 
▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Mengeluarkan air".

Jika Anda menekan tombol Aliran Keluar, air 
dingin akan dikeluarkan selama 30 detik.

2

Jika Anda menekan tombol Aliran Non-Stop / Kunci 
atau tombol Aliran Keluar sekali lagi saat mengeluarkan 
air, fungsi Aliran Non-Stop akan dihentikan. 

Setelah ekstraksi air selesai, produk 
akan memasuki modus standby.  

3

Fungsi Aliran Non-Stop hanya bisa dioperasikan dengan menggunakan air dingin. Hal 
ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan terjadi bila dioperasikan dengan air panas. 
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Cara Menggunakan dan Menetapkan Fungsi

Tekan tombol Aliran Non-Stop / Kunci selama 2 detik.  1

Kunci Tombol 

Fungsi ini untuk mencegah produk dioperasikan oleh anak-anak secara 
sembarangan atau untuk membersihkan produk. 

Jika Anda ingin membatalkan kunci tombol saat kunci 
tombol diaktifkan, tekan tombol Aliran Non-Stop / 
Kunci selama 2 detik. 

2

▶ LED Tombol Aliran Non-Stop / Kunci akan mati. 
▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Tombol Kunci Dibatalkan".

▶ LED Aliran Non-Stop / Kunci akan menyala. 
▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Tombol Kunci 

Dipilih". 

Fungsi Hemat Energi 

Tekan tombol Hemat Energi / Jam sementara LED 
Hemat Energi / Jam dalam kondisi mati.

1

Fungsi untuk menghemat energi dengan mengurangi pengoperasian Kompresor 
dan pemanas serta kecerahan lampu tampilan. 

Jika Anda menekan tombol Hemat Energi / Jam saat 
LED Hemat Energi / Jam sedang menyala, fungsi 
Hemat Energi akan dihentikan. 

2

▶ LED Hemat Energi / Jam akan dimatikan. 
▶ Suara Panduan akan berkata "Modus Penghematan Energi Diakhiri". 

▶ Suara Panduan akan berkata "Memulai Modus Hemat 
Energi".  

▶ Saat operasi air panas dinyalakan, LED air panas akan menyala. 
※ Fungsi Hemat Energi hanya berfungsi jika Sensor Malam Hari mendeteksi 

intensitas cahaya yang lebih gelap. 
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Cara Menggunakan dan Menetapkan Fungsi

Cara Menetapkan Suhu dan Lampu Indikator 

Pengaturan suhu air panas : Tekan tombol air panas selama 7 
detik dalam modus siaga. 

1

▶ Produk akan memasuki modus pengaturan suhu air panas. (Nilai pengaturan 
awal:Langkah 3) 

▶ Tetapkan nilai pengaturan dengan menekan tombol air panas. [Semakin tinggi 
langkahnya (Dari 1 hingga 5), suhu juga akan menjadi semakin tinggi.] 

▶ Simpan pengaturan dengan menekan tombol Energy Save / Clock button. 

Pengaturan suhu air dingin : Tekan tombol air dingin selama 7 detik 
dalam modus siaga. 

2

▶ Produk akan memasuki modus pengaturan suhu air panas. (Nilai pengaturan 
awal:Langkah 3) 

▶ Tetapkan nilai pengaturan dengan menekan tombol air dingin. [Semakin tinggi 
langkahnya (dari 1 hingga 5), suhu juga akan menjadi semakin rendah.] 

▶ Simpan pengaturan dengan menekan tombol Energy Save / Clock button. 

Pengaturan suhu air biasa : Tekan tombol air biasa selama 7 detik 
dalam modus siaga. 

3

▶ Produk akan memasuki modus pengaturan suhu air biasa. (Nilai pengaturan 
awal:Langkah 2) 

▶ Tetapkan nilai pengaturan dengan menekan tombol air biasa. [Semakin tinggi 
langkahnya (dari 1 hingga 3), suhu juga akan menjadi semakin tinggi.] 

► Simpan pengaturan dengan menekan tombol Energy Save / Clock button.

Pengaturan Lampu Indikator NYALA/MATI : Tekan tombol Aliran 
Non-Stop / Kunci selama 7 detik dalam modus siaga.

4

▶ Tetapkan NYALA/MATI Lampu Indikator dengan menekan tombol Non-Stop Flow / 
Lock button. 

▶ Simpan pengaturan dengan menekan tombol Energy Save / Clock button. 
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Cara Menggunakan dan Menetapkan Fungsi

Pengaturan jam 

Tekan tombol Hemat Energi / Jam selama 2 detik. 1

Waktu saat ini ditetapkan saat produk dirilis keluar dari pabrik. Jika Anda menemukan 
bahwa pengaturan waktu tidak benar pada saat Anda mengoperasikan produk, 
tetapkan waktu yang benar. Jika waktu saat ini tidak ditetapkan dengan benar, Anda 
tidak bisa menggunakan fungsi Reservasi Sterilisasi Sirkulasi Otomatis. 

Jika Anda menekan tombol air dingin, Anda bisa 
menetapkan 'jam' saat ini. 

2

▶ Suara Panduan akan mengatakan "Modus pengaturan 'jam' waktu 
saat ini". 

▶ 'Jam' akan berkedip-kedip pada Tampilan. 
▶ Setiap kali Anda menekan tombol air dingin, satu jam akan 

ditambahkan atau dikurangkan dari waktu, dan Suara Panduan 
akan aktif. Jika Anda menekan tombol secara terus-menerus, 
penambahan jam akan berubah lebih cepat. 

▶ Jika Anda menekan tombol Hemat Energi/Jam, nilai pengaturan 
akan disimpan.

▶ Suara Panduan akan mengatakan "Modus Reservasi Sterilisasi 
dan Pengaturan Waktu Saat Ini“ 

▶ Air panas, biasa, dan dingin serta tombol LED Aliran Non-Stop / 
Kunci akan menyala. 

Jika Anda menekan tombol Aliran Non-Stop / Kunci, 
Anda bisa menetapkan 'menit' waktu saat ini.

3

▶ Suara Panduan akan mengatakan "Modus pengaturan 'menit' 
waktu saat ini". 

▶ 'Menit' akan berkedip-kedip pada Tampilan. 
▶ Setiap kali Anda menekan tombol Aliran Non-Stop / Kunci, satu 

menit akan ditambahkan atau dikurangkan dari waktu, dan Suara Panduan akan aktif. Jika 
Anda menekan tombol secara terus-menerus, penambahan menit akan berubah lebih cepat. 

▶ Jika Anda menekan tombol Hemat Energi/Jam, nilai pengaturan akan disimpan. 

Jika tidak ada tombol yang ditekan dalam waktu 10 detik dalam modus Pengaturan 
Waktu, produk akan masuk ke modus siaga tanpa menyimpan waktu yang telah 
ditetapkan. Pertama, tetapkan waktu, lalu tekan tombol Hemat Energi / Jam. 
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Cara Menggunakan dan Menetapkan Fungsi

Fungsi Pembuangan 

Jika Anda menekan tombol Aliran Keluar sekali lagi saat air sedang dikeringkan, pengeringan akan dihentikan 
dengan paksa. Jika proses pembuangan dihentikan secara paksa, air bisa tertinggal di dalam tangki. 

Tekan tombol Hemat Energi / Jam selama 2 detik. 1

Tekan tombol Aliran Keluar. 2
▶ Panduan Suara akan mengatakan "Memulai Pengeringan", 

dan produk akan mulai menguras air. 

▶ Suara Panduan akan mengatakan "Modus Reservasi Sterilisasi 
dan Pengaturan Waktu Saat Ini“ 

▶ Air panas, biasa, dan dingin serta tombol LED Aliran Non-Stop / 
Kunci akan menyala. 

Bel akan berbunyi setelah proses pembuangan 
selesai dilakukan. 

3

Sterilisasi Keran (Pengoperasian Segera) 

Saat sterilisasi berlangsung, tombol lain selain tombol pembatalan sterilisasi keran tidak bisa 
digunakan. Bila Gelas Pensterilisasi terlepas, air hasil pembilasan akan dikeluarkan ke Baki 
untuk membuang air steril yang tersisa di dalam saluran pipa keran. Hal ini dimaksudkan untuk 
mencegah Anda meminum air yang disterilkan. Oleh karena itu, jaga agar Gelas Pensterilisasi 
tidak terlepas proses sterilisasi keran sedang berlangsung. 

Sterilisasi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan 
gelas yang disertakan bersama produk. 

Letakkan Gelas Pensterilisasi pada Baki. 1

Tekan tombol Sterilisasi Keran / 
Prasetel selama 2 detik. 

2

▶ Sterilisasi Keran akan berlangsung selama sekitar 5 menit. 
▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Memulai Sterilisasi Keran". 
▶ Lampu indikator merah, hijau, dan biru akan berkedip 

secara berurutan. 
Jika Anda menekan tombol Sterilisasi Keran / 
Prasetel sekali lagi saat sterilisasi keran sedang 
berlangsung, sterilisasi keran akan dihentikan.

3

▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata "Sterilisasi Keran Dibatalkan". 
▶ Tulisan "STOP" akan ditampilkan. 
▶ Air hasil pembilasan akan dikeluarkan untuk membuang air steril yang tersisa di 

dalam saluran pipa keran. 
Jika Gelas Pensterilisasi dilepaskan saat sterilisasi keran sedang berlangsung. 4
▶ Suara Panduan akan mengatakan "Masukkan Gelas Pensterilisasi". 
▶ Dalam satu menit, Suara Panduan akan mengatakan "Sterilisasi Keran Dibatalkan.", dan 

secara bersamaan, sterilisasi keran akan dibatalkan dan air pembilasan akan dikeluarkan.

▶ Letakkan dengan mengangkatnya ke atas dari bawah. 
▶ Jika Water Purifier mengenali Gelas Pensterilisasi, 

tulisan "GELAS SIAP" akan ditampilkan. 



20

Cara Menggunakan dan Menetapkan Fungsi

Sterilisasi Keran (Reservasi) 

Tekan tombol Sterilisasi Keran / 
Reservasi. 

1

▶ Suara Panduan akan mengatakan 
"Reservasi Sterilisasi Keran Dipilih". 

▶ Tulisan "STER" akan ditampilkan pada 
Tampilan, dan jika tidak ada tombol 
yang ditekan selama 5 detik, produk akan masuk ke modus siaga. 

Setiap kali Anda menekan tombol Sterilisasi Keran / Reservasi, satu 
jam akan ditambahkan atau dikurangkan dari waktu reservasi.

2

▶ Anda bisa melakukan reservasi hingga 10 jam. 

Setelah melakukan pengaturan waktu, jika Anda menekan tombol Hemat 
Energi / Jam, Suara Panduan akan mengatakan "Reservasi Sterilisasi 
Keran Selesai" dan waktu reservasi akan disimpan. 

3

Bila sudah waktunya reservasi untuk sterilisasi keran, dan Gelas Pensterilisasi tidak 
ditemukan (tidak dikenali), sterilisasi keran tidak akan dilakukan. Bel akan berbunyi 
dan reservasi akan dibatalkan. 

Sterilisasi Sirkulasi Otomatis (Sterilisasi Segera) 

Tekan tombol Sterilisasi Otomatis / 
Reservasi selama 2 detik. 

1

▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata 
"Memulai Sterilisasi Otomatis". 

► Dibutuhkan waktu sekitar 50 menit untuk 
melakukan sterilisasi satu kali, dan waktu 
sterilisasi bisa bervariasi tergantung pada 
lingkungan pengoperasian. 

Jika Anda menekan tombol Sterilisasi 
Otomatis / Reservasi saat sterilisasi 
otomatis sedang berlangsung, sterilisasi 
otomatis akan dihentikan.

2

▶ Akan terdengar Suara Panduan berkata 
"Membatalkan Sterilisasi Otomatis". 

▶ Tulisan "STOP" akan ditampilkan pada Tampilan. 
▶ Pembatalan sterilisasi otomatis akan mengaktifkan proses berikut, seperti pengeringan air 

steril dan air murni serta saluran masuk air, dan dibutuhkan waktu sekitar 15 menit agar 
produk memasuki modus siaga di mana proses masukan air bisa dilakukan. 

Selama sterilisasi otomatis, tidak ada tombol selain tombol pembatalan 
sterilisasi otomatis yang bisa digunakan. 
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Cara Menggunakan dan Menetapkan Fungsi

Sterilisasi Sirkulasi Otomatis (Sterilisasi yang Direservasi) 

Pastikan bahwa Sterilisasi Keran dilakukan selama sterilisasi sirkulasi otomatis, 
dan jika Gelas Pensterilisasi terlepas, air hasil pembilasan akan dikeluarkan ke 
baki, untuk mengeluarkan air steril yang tersisa di saluran pipa keran. Hal ini 
dilakukan untuk mencegah Anda meminum air yang disterilkan, dan jaga agar 
Gelas Pensterilisasi tidak terlepas saat sterilisasi keran sedang dilakukan. 

Nilai Pengaturan Siklus Reservasi Default: : 5 hari 
pada pukul 3 pagi / Cara Menetapkan Siklus 
Reservasi. (Lihat Halaman 20.) 

Tekan tombol Sterilisasi Otomatis / Reservasi. 1
▶ Suara Panduan akan mengatakan "Reservasi Sterilisasi 

Otomatis Dipilih".  
▶ LED Sterilisasi Otomatis / Reservasi akan dinyalakan, 

dan sterilisasi otomatis akan direservasikan. 

Jika LED Sterilisasi Otomatis / Reservasi 
dinyalakan, jika Anda menekan tombol Sterilisasi 
Otomatis / Reservasi, reservasi akan dibatalkan. 

2

▶ Suara Panduan akan mengatakan "Reservasi Sterilisasi 
Otomatis Dibatalkan". 

Saat Sterilisasi Otomatis dioperasikan, jika Gelas Pensterilisasi 
dimasukkan ke dalam baki dan dikenali, sterilisasi keran akan 
dilakukan bersamaan dengan Sterilisasi Otomatis. 

1

Sterilisasi Keran selama Sterilisasi Sirkulasi Otomatis 

Jika Gelas Pensterilisasi tidak dikenali, hanya sterilisasi sirkulasi 
otomatis yang akan dilakukan. 

2

Pengaturan Siklus Reservasi (Sterilisasi Sirkulasi Otomatis) 

Tekan tombol Hemat Energi / Jam selama 2 detik. 1

▶ Suara Panduan akan mengatakan "Modus Pengaturan 
Waktu Reservasi Sterilisasi dan Waktu Saat Ini". 

▶ Air panas, biasa, dan dingin serta tombol LED Aliran Non-
Stop / Kunci akan menyala. 
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Cara Menggunakan dan Menetapkan Fungsi

Jika Anda menekan tombol air panas, Anda bisa 
menetapkan waktu reservasi sterilisasi. 

2

▶ Suara Panduan akan mengatakan "Modus Pengaturan 
Waktu Sterilisasi". 

► 'Waktu' akan berkedip-kedip pada Tampilan. 
► Setiap kali Anda menekan tombol air panas, satu jam akan ditambahkan atau 

dikurangkan dari waktu, dan Suara Panduan akan aktif. Jika Anda menekan tombol 
secara terus menerus, penambahan waktu akan berubah lebih cepat. 

Jika Anda menekan tombol air biasa, Anda bisa 
menetapkan siklus reservasi sterilisasi. 

3

▶ Suara Panduan akan mengatakan "Modus Pengaturan 
Periode Sterilisasi".  

▶ 'Siklus' akan berkedip-kedip pada Tampilan. 
▶ Jika Anda menekan tombol air biasa, siklusnya akan berubah dari satu hari hingga 

sepuluh hari, yang akan diumumkan oleh Suara Panduan. Jika Anda menekan 
tombol secara terus menerus, penambahan siklus akan berubah lebih cepat. 

Tetapkan Waktu Reservasi Sterilisasi Otomatis, dan 
tekan tombol Hemat Energi/Jam. 

4

▶ Waktu dan Siklus Reservasi Sterilisasi Otomatis akan 
disimpan 

Jika tidak ada tombol yang ditekan dalam waktu 10 detik dalam modus pengaturan 
waktu, produk akan masuk ke modus siaga tanpa menyimpan waktu yang telah 
ditetapkan. Tetapkan waktu terlebih dahulu, lalu tekan tombol Hemat Energi / Jam. 

Pengaturan Suara 

Tekan tombol air biasa selama 2 detik dalam 
modus siaga. 

1

▶ Suara Panduan akan mengatakan "Modus Pengaturan 
Volume Suara".

Tekan tombol air biasa untuk menetapkan tingkat 
volume suara. 

2

▶ Anda bisa memilih dari antara Langkah 1 hingga 5 dan MATI. 
▶ Produk akan membacakan suara contoh saat Anda 

mengubah tingkat volume suaranya. 
▶ Level Suara akan berkedip-kedip pada Tampilan. 

Tekan tombol Hemat Energi / Jam untuk menyimpan 
nilai pengaturan. 

3

▶ Suara Panduan akan mengatakan "Pengaturan Volume Suara Selesai".

Jika tidak ada tombol yang ditekan dalam waktu 10 detik dalam modus Pengaturan 
Suara, produk akan masuk ke modus siaga tanpa menyimpan nilai pengaturan apa 
pun. Tekan tombol Hemat Energi / Jam. 
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Cara Menggunakan dan Menetapkan Fungsi /  
Cara Menggunakan Keran Eksternal 

Cara Menggunakan Keran Eksternal (Opsional) 

▶ Jika Anda tidak menggunakan keran eksternal dalam  
jangka waktu yang lama sementara kabel daya  
terhubung, air pada katup eksternal mungkin akan  
terasa hangat karena terpapar pada pengoperasian pemanas dan kompresor. 
※ Apabila anda menyikat atau menggosok katup eksternal dengan sikat ataupun 

spons. Itu akan mengakibatkan kerusakan pada lapisan luar katup dan dapat 
mengakibatkan tersumbatnya katup eksternal.

Untuk menggunakan keran eksternal, 
gerakkan tuas ke atas pada katup 
eksternal yang terpasang pada wastafel. 

1

Tutup

Buka 

Jika Anda tidak menggunakan keran eksternal dalam satu hari atau periode waktu 
yang lebih lama, keran bisa terkontaminasi. Jika Anda menggunakan keran 
eksternal lagi, buang air selama 1 hingga 2 menit terlebih dahulu, lalu Anda bisa 
menggunakan air yang telah dimurnikan. 

Pengaturan Bahasa 

Tekan tombol [Hemat Energi / Jam] selama 7 
detik dalam status siaga.  

1

▶ [LANG   SET] akan ditampilkan dan modus siaga 
dimulai jika tidak ada tombol yang ditekan selama 30 
detik. 

Tekan tombol Sterilisasi Otomatis/Reservasi 
untuk menetapkan bahasa.  

2

▶ Pilih dari 3 bahasa berikut ini:  
     LA-1 (Inggris), LA-2 (Mandarin), LA-3 (Melayu) 
▶ Jika Anda memilih bahasa, produk akan 

mengucapkan kata-kata berikut dalam bahasa yang 
dipilih.  

  1) LA-1 : Versi 1 
  2) LA-2 :            ban ben er  
  3) LA-3 : Versi Tiga

Tekan tombol Hemat Energi / Jam untuk 
menyimpan nilai pengaturan. 

3
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Cara Membersihkan Tangki Air Dingin

Cara Membersihkan Tangki Air Dingin 

Tutup katup pasokan air keran.1

Kuras semua air di dalam tangki 
dengan menggunakan fungsi 
pembuangan. 

2

Matikan saklar catu daya dan 
lepaskan produk dari sambungan 
listrik. 

3

▶ Obeng dengan ujung '+' diperlukan. 

Lepaskan penutup atas produk.4

▶ Bagian atas tangki air dingin akan terasa hangat karena 
mengandung air yang telah dimurnikan dan uap air panas. 

Lepaskan penutup tangki air dingin.5

▶ Jika Anda melepaskan pemisah dan membersihkan bagian 
dalam tangki, kenakan sarung tangan untuk memastikan 
kebersihan tangan Anda. 

Lepaskan pemisah dari tangki air dingin. 6

Seka bagian dalam tangki dengan kain yang 
bersih dan lembut. 

7

Bulu bisa terbentuk di dalam tangki air dingin karena adanya kandungan mineral. 
Oleh karena itu, kuras air satu kali atau lebih setiap bulannya dan seka bagian 
dalam tangki dengan kain yang bersih dan lembut agar tetap bersih. (Sebaiknya 
konsumsi air yang dimurnikan dalam waktu singkat.) 

Letakkan Pelat Pemisah dan penutup tangki air dingin. 8

Tutup penutup bagian atas, kencangkan sekrupnya, lalu 
colokkan produknya ke sakelar listrik. Setelah itu, buka katup 
pemasok air keran dan nyalakan saklar catu daya. 

9

Buang air sebanyak satu atau dua kali, dan pastikan apakah air 
keluar melalui saluran masuk air. 

10

Tutup



25

w
w

w
.cu

cko
o

.co
m

.m
y

Cara Membersihkan Baki /  
Cara Membersihkan Keran 

Cara Membersihkan Baki 

Pemisahan Baki 1

▶ Setelah melepaskan baki, tahan dan gerakkan 
lubang penutup pada bagian atas baki ke arah 
atas untuk memisahkan penutup baki. 

Pemisahan Penutup Baki 2

Pembersihan Baki 3

Pemasangan Baki 4

Pegang saluran keluar keran untuk memisahkannya. 1

▶ Pegang dan angkat baki ke arah atas untuk memisahkan 
baki. 

Angkat baki secara perlahan-lahan dengan kedua tangan Anda. 
Anda bisa menumpahkan air jika mengangkatnya terlalu cepat. 

▶ Buang air yang ada di baki, dan 
bersihkan sisanya dengan kain yang 
lembut, dll. 

▶ Setelah selesai membersihkan baki, 
pasangkan kembali dengan 
membalikkan urutan pembongkaran. 

Cara Membersihkan Keran 

Setelah selesai membersihkan, pasangkan kembali dengan membalikkan urutan pembongkaran. 4

Bersihkan keran dengan air yang mengalir, dan bersihkan dengan kain kering. 3

Pegang keran dan putar berlawanan arah jarum jam untuk memisahkannya. 2
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Cara Mengganti Filter

Cara Mengganti Filter 

Tutup katup pasokan air keran.1

Kuras semua air di dalam tangki dengan menggunakan fungsi 
pembuangan. 

2

Lepaskan penutup sebelah 
kanan untuk mengganti filter. 
(Untuk Jenis Berdiri, lepaskan 
penutup bagian depan bawah 
untuk mengganti filter)

4

Lepaskan tabung penghubung pada bagian atas 
filter dari tempatnya. 
▶ Lepaskan tabung dengan menggunakan alat bantu 

yang sesuai (pemisah pemasangan). Kerusakan pada 
produk dan/atau selang penghubung bisa 
menyebabkan kebocoran air. 

5

Matikan saklar catu daya dan lepaskan produk 
dari sambungan listrik. 

3

Tutup
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Cara Mengganti Filter

Cara Mengganti Filter 

Periksa saringan yang akan diganti, 
dan bilas dengan mengalirkan air 
seperti di bawah ini.

▶ Apabila menggunakan Filter Sediment, 
biarkan air keran mengalir melalui saluran 
MASUK Filter hingga KELUAR dari Filter 
selama sekitar 5 menit, lalu buang air yang 
telah masuk. 

 

▶ Apabila menggunakan Filter Pre-Carbon 
Block 2.0 Block, hubungkan ke Filter 
Sediment yang telah dilewati aliran air, 
biarkan air keran mengalir melalui saluran 
MASUK Filter hingga KELUAR dari Filter 
selama sekitar 7 menit, lalu buang air yang 
telah masuk. 

 

▶ Apabila menggunakan Filter Natural 2.0, 
hubungkan ke Filter Sediment dan Filter 
Pre-Carbon Block 2.0 yang telah dilewati 
aliran air, biarkan air keran mengalir melalui 
saluran MASUK Filter hingga KELUAR dari 
Filter selama sekitar 7 menit, lalu buang air 
yang telah masuk. 

 

▶ Apabila menggunakan Filter Nano Positive, 
hubungkan ke Filter Sediment, Filter 
Pre-Carbon Block 2.0, dan Filter Natural 
2.0 yang telah dilewati aliran air, biarkan air 
keran mengalir melalui saluran MASUK 
Filter hingga KELUAR dari Filter selama 
sekitar 10 menit, lalu buang air yang telah 
masuk.

6

Selang
Pasokan
Air Keran

Filter
Sediment

Ekstraksi 
Air

Filter
Sediment

Filter
Pre-Carbon 

Block 2.0

Ekstraksi 
Air

Selang
Pasokan
Air Keran

Selang
Pasokan
Air Keran

Filter
Sediment

Filter
Pre-Carbon 

Block 2.0

Filter 
Natural 

2.0 

Ekstraksi 
Air

Selang
Pasokan
Air Keran

Filter
Sediment

Filter 
Natural 

2.0 

Filter
Nano

Positive

Filter
Pre-Carbon 

Block 2.0

Ekstraksi 
Air

Jika Anda tidak mengalirkan air dalam jumlah yang cukup, rasa air bisa berubah. 
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Cara Mengganti Filter

Colokkan produk, dan nyalakan saklar catu daya.9

Isi dengan air hingga batas yang ditentukan dan buang air 
setidaknya satu kali. 
▶ Anda bisa membersihkan bagian dalam Water Purifier dengan mengoperasikan 

Fungsi Sterilisasi Otomatis. (Lihat Halaman 19.) 

10

Cara Mengganti Filter 

Pasangkan penutup sebelah kanan pada perangkat dan kencangkan 
dengan sekrup. 
▶ Obeng dengan ujung '+' diperlukan. 

8

Buka 

Hubungkan Filter yang sudah dibilas 
sepenuhnya pada produk. 

7
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Ekspektasi Siklus Penggantian Filter / 
Rekomendasi / Pengaturan Filter 

Pengaturan Filter 

▶Siklus penggantian filter ditetapkan dengan penggunaan 10 L air per 
hari di rumah sebagai nilai standar, dan bisa dipengaruhi oleh status 
air keran. 

Rekomendasi 

▶ Kapasitas Filtrasi                                                                                   
     Kapasitas filtrasi merupakan jumlah filtrasi dengan laju pembuangan kloroform dll. Hal 

ini dilakukan untuk mendapatkan perhitungan usia pakai sistem filtrasi pada produk 
Water Purifier. 

 
▶ Siklus Penggantian Filter 
      Siklus penggantian filter adalah ekspektasi siklus (periode) di mana filter bisa 

menjalankan fungsinya dengan benar. Siklus penggantian filter bisa berkurang karena 
pola pemakaian yang tinggi, karena standar siklusnya telah ditetapkan dengan kondisi 
bahwa pasokan air yang digunakan adalah air keran dengan jumlah penggunaan sekitar 
10L (air minum (untuk empat orang)) per hari. 

Filter Sediment 
 

Filter Pre-Carbon Block 2.0 
 

Filter Natural 2.0  
 

Filter Nano Positive 

4 bulan 

8 bulan 

12 bulan 

12 bulan

Nama Filter Ekspektasi Siklus Penggantian Filter 

Ekspektasi Siklus Penggantian Filter 

Langkah 1 
Filter 

Sediment 

Langkah 2 
Filter 
Pre-

Carbon 
Block 2.0 

Langkah 3 
Filter 

Natural 
2.0  

Langkah 4 
Filter 
Nano 

Positive 



▼ Jika produk Water Purifier tidak digunakan sesuai dengan yang tertera pada Panduan Pengguna, produk bisa 
beroperasi secara tidak normal walaupun tidak mengalami kerusakan. Apabila hal ini terjadi, ikuti petunjuk 
berikut ini dengan saksama. Jika Anda tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, hubungan pusat 
Layanan Pelanggan kami. 

Masalah Daftar Periksa 

Airnya memiliki rasa 
atau bau yang tidak 
sedap. 

•Apakah Anda tidak menggunakan Water 
Purifier dalam jangka waktu yang lama? 

 
 
•Apakah sudah waktunya untuk mengganti 

saringan? 

Tidak ada air yang 
keluar. 

•Apakah air keran sudah dipasok dengan 
benar? 

 
 
•Sudahkah Anda menekan tombol Masukan 

Air dengan benar? 
 
•Apakah daya listrik dipasok dengan baik? 
 
 
•Apakah sudah waktunya untuk mengganti 

saringan? 

Suhu air dingin terlalu 
tinggi. 

•Apakah Anda banyak menggunakan air 
dingin? 
 
 
 
 
•Apakah bagian belakang produk memiliki 
ventilasi yang baik? 

Suhu air panas terlalu 
rendah. 

•Apakah LED air dingin menyala? 
 
 
 
•Apakah Anda banyak menggunakan air 

panas? 

Periksa produk terlebih dahulu 
sebelum meminta bantuan. 

•Buang air dari tangki air panas/dingin dan 
bersihkan tangki air dingin. 

 
•Ganti filter (dengan filter CUCKOO asli). 

•Buka katup pasokan air keran. 
•Periksa apakah tabung pasokan air bengkok. 
•Periksa apakah jalur pasokan air terputus. 
 
•Tekan tombol Masukan Air dengan benar. 
 
 
•Periksa colokan listrik, dan hidupkan saklar catu 

daya. 
 
•Ganti filter (dengan filter CUCKOO asli). 

•Jika Anda banyak menggunakan air dingin atau 
melebihi kapasitas tangki air dingin, waktu untuk 
melakukan pendinginan ulang diperlukan. 

 
 
 
•Periksa apakah radiator di bagian belakang produk 

terhalang. Lepaskan benda yang menghalangi 
radiator. 

 
•Pindahkan produk ke area yang berventilasi baik. 

(hubungi bagian layanan pelanggan sebelum 
memindahkan dan memasang kembali produk) 

•Operasikan unit air panas dengan menekan dan 
menahan tombol air panas. (Bila unit air panas 
dioperasikan, LED Air Panas akan menyala) 

 
•Jika Anda banyak menggunakan air panas atau 

melebihi kapasitas tangki air panas, waktu untuk 
melakukan pemanasan ulang diperlukan.

Rekomendasi 



▼ Jika produk Water Purifier tidak digunakan sesuai dengan yang tertera pada Panduan Pengguna, produk bisa 
beroperasi secara tidak normal walaupun tidak mengalami kerusakan. Apabila hal ini terjadi, ikuti petunjuk 
berikut ini dengan saksama. Jika Anda tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, hubungan pusat 
Layanan Pelanggan kami. 

Masalah Daftar Periksa 

Air bocor dari alat 
Water Purifier. 

•Apakah bagian penghubung rusak? 
 
 
•Apakah rumah atau lingkungan luar rumah 

Anda lembap? 

•Setelah menutup katup pasokan air keran, lepaskan 
produk dan hubungi bagian Layanan Pelanggan. 

 
•Jika uap air di udara bersentuhan dengan bagian 

pemurni yang dingin, uap air akan mengembun dan 
menempel pada produk Water Purifier seperti 
embun. Fenomena serupa bisa dilihat pada tetesan 
air yang terbentuk di atas permukaan kaca. 

Produk tidak bisa 
bekerja. 

•Apakah tulisan "Kesalahan" ditampilkan 
pada Tampilan? 

•Matikan catu daya dan hubungi bagian Layanan 
Pelanggan kami. 

Air dingin tidak bisa 
keluar. 

•Apakah LED air dingin berkedip dalam 
modus siaga? 

Air panas tidak bisa 
keluar. 

•Apakah LED air panas berkedip dalam 
modus siaga? 

•Hubungi Pusat Layanan Pelanggan kami. 

Sterilisasi Otomatis, 
Sterilisasi Keran, dan 
fungsi Hemat Daya tidak 
bekerja. 

•Apakah LED tombol Sterilisasi Otomatis / 
Reservasi berkedip? 

•Tetapkan waktu saat ini dengan mengacu pada 
Cara Menetapkan Jam di Halaman 18. Jika gejala 
yang sama terus terjadi, hubungi bagian Layanan 
Pelanggan kami. 

Suara tidak akan 
terdengar. 

•Apakah Anda menetapkan Volume Suara 
menjadi MATI? 

•Lihat Cara Mengatur Suara di Halaman 22. 

Ada benda yang 
mengambang dalam air. 

•Apakah sudah waktunya untuk mengganti 
saringan? 

•Ganti filter dengan Filter Cuckoo (asli). 

Ada penurunan 
mendadak dalam jumlah 
air yang dimurnikan. 

•Apakah Anda menutup katup pasokan air keran? 
 
•Apakah sudah waktunya untuk mengganti saringan? 

Terdengar suara keras 
dari produk Water 
Purifier. 

•Terdengar suara keras dari produk Water Purifier. 
 
•Apakah ada kontak dengan produk lain? 
 
 
•Apakah ada bunyi bising setelah Anda 

mengeluarkan air dari keran? 
 
 
 
•Apakah baki sudah dipasang dengan benar?

Periksa produk terlebih dahulu 
sebelum meminta bantuan. 

Rekomendasi 

•Buka katup pasokan air keran. 
 
•Ganti filter dengan Filter Cuckoo (asli). 

•Letakkan produk di area yang rata dan kokoh. 
 
•Pastikan produk tidak bersentuhan dengan produk 

lainnya. 
 
•Karena Water Purifier langsung terhubung ke air 

keran, airnya langsung mengalir masuk begitu keluar 
melalui keran. Bunyi bising disebabkan oleh aliran 
air, hal ini bersifat normal. 

 
•Jika baki tidak terpasang dengan benar, suara yang 

tidak normal bisa terdengar. Periksa kondisi 
pemasangan baki. 

•Hubungi Pusat Layanan Pelanggan kami. 
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Spesifikasi Produk 

※ Informasi (eksterior, rancangan, dan spesifikasi) yang diberikan dalam Panduan Pengguna ini bisa berubah 
sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk memperbaiki mutu produk. 

Pemurni Air Elektrik 

Kapasitas

0.05MPa~0.39MPa(0.5kgf/㎠~4.0kgf/㎠) 

Counter Top

CP-IN501HW

Dingin: 100W / Panas: 350W 

1.8L

2.0L

1.4L

5.2L
R-134a

T(Sedang)

Hanya Menggunakan Di Dalam Ruangan

Nama Produk 

Jenis

Model 

Nilai Tegangan

Konsumsi Power Rate

Metode Pemurnian 

Jenis Filter (Bahan / Siklus 
Penggantian) 

Air yang Dimurnikan 

Air Dingin 

Air Panas 

Jumlah Kapasitas 

Listrik AC fase tunggal 220V~ / 50Hz 

Sistem Filter Nano Positive 

Filter sediment 
Bahan/Materi : Polipropilena 
(Siklus Penggantian : 4 bulan) 

Filter Pre-Carbon Block 2.0 Bahan/Materi : Karbon aktif terkompresi 
(Siklus Penggantian : 8 bulan) 

Filter Natural 2.0
Bahan/MaterI : Arang, bola keramik, 

karbon aktif 
(Siklus Penggantian : 12 bulan) 

Filter Nano Positive 
Bahan/Materi : Polipropilena, poliamina, 

poliester 
(Siklus Penggantian : 12 bulan) 

Jenis-Jenis Pendingin 

Klasifikasi Iklim 

Tempat Memasang

Tekanan Operasi Normal 

Berat (Ukuran) Sekitar 16.9 kg(260x490x508mm) 



33

w
w

w
.cu

cko
o

.co
m

.m
y

MEMO



34

MEMO



35

w
w

w
.cu

cko
o

.co
m

.m
y

MEMO



363636

www.cuckoo.com.my

CUCKOO International (MAL) Sdn. Bhd. 
 

L16, Menara Bangkok Bank, Laman Sentral Berjaya, 
No.105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 

 
Careline : +62-80-1811-629

Z0383-0010J0 Rev.3 


