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Halo, pelanggan!

Terima kasih telah membeli produk Pemurni Air Elektrik 
Cuckoo.
Harap simpan buku petunjuk ini (termasuk buku Garansi) untuk digunakan 
di lain waktu.
Buku petunjuk ini dapat berguna saat Anda memiliki pertanyaan atau saat 
ada yang tidak berfungsi dengan semestinya.

Keunggulan Produk

   Sistem Penyaringan 4 Langkah  
�Sistem�penyaringan�4�langkah�menghasilkan�air�yang�bersih�dan�sehat.

   Desain elegan  
Bentuknya�yang�ramping�dan�elegan�cocok�diletakkan�di�berbagai�tempat.

   Sistem Penyaringan Air yang Dibuat dari Bahan Baja Tahan Karat  
Tangki�dari�bahan�baja�tahan�karat�menjaga�agar�air�tidak�terkontaminasi�dan�menghasilkan�air�
minum�yang�paling�murni�dan�aman�bagi�kesehatan.

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

   Katup Eksternal (Opsional)  
Anda�bisa�menikmati�air�murni�bersih�menggunakan�katup�eksternal.

   Lampu Indikator Status  
Menunjukkan�status�pengoperasian�yang�sedang�berlangsung�pada�produk.

   Tombol Pengaman  
Kami�menerapkan�tombol�pengaman�air�panas�yang�terpisah�untuk�mencegah�anak-anak�
menderita�luka�bakar.

   Saklar daya individu untuk air panas dan dingin.  
Produk�ini�memungkinkan�air�panas�dan�air�dingin�dinyalakan�dan�dimatikan�secara�terpisah.

   Katup Pengganti Suhu Ruangan/Dingin  
Dengan�menetapkan�Saklar�ke�suhu�Ruangan�( ),�Sedikit�Dingin,�atau�Dingin�( ),�Anda�bisa�
mendapatkan�suhu�air�yang�diinginkan.
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●   Harap�patuhi�‘Peringatan�untuk�Penggunaan�yang�Aman’�guna�memastikan�penggunaan�produk�secara�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�mengindikasikan�potensi�situasi�berbahaya�

dalam�kondisi�tertentu.

 ● Bacalah rincian dan ikuti petunjuknya dengan saksama untuk 
menghindari situasi berbahaya.

 ● Simbol ini digunakan untuk mengindikasikan tindakan yang 
dilarang.

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

Peringatan untuk Penggunaan yang Aman

Tentang Catu Daya

 ● Bila beberapa perangkat dicolokkan ke Soket Listrik yang sama atau 
jika Colokan Daya digunakan pada perangkat yang lain, hal ini bisa 
menyebabkan terjadinya insiden pemanasan secara berlebihan, 
kebakaran, atau sengatan listrik.
 ● ika ada zat asing atau uap air pada Soket Listrik, bersihkan dahulu 
sebelum menggunakannya.
 ● Gunakan kabel sambungan dengan taraf minimal 10A.

 ● Ha l  i n i  dapa t  menyebabkan 
sengatan l is tr ik atau kebakaran 
karena arus pendek.   
Harap periksa Kabel Listrik secara rutin.

 ● Jika selubung Kabel Daya terlepas atau terpotong 
karena kelalaian pengguna, hal ini bisa menyebabkan insiden 
kebakaran atau sengatan listrik.   
Karena itu, periksalah kondisi Kabel Listrik, Steker Listrik, dan Soket 
Listrik secara rutin.
 ● Untuk mencegah situasi berbahaya karena kerusakan Kabel Daya 
atau Colokan Listrik, hubungi produsen, distributor, atau teknisi yang 
memenuhi kualifikasi untuk melakukan penggantian atau perbaikan.
 ● Kami sarankan agar bagian yang rusak diperbaiki di penyedia layanan 
resmi.
 ● Hal ini bisa menyebabkan sengatan listrik atau cedera.

 ● Hal ini bisa menyebabkan sengatan 
listrik atau kebakaran.  
Harap periksa colokan listrik secara 
berkala.

Gunakan produk ini hanya 
dengan Soket Listrik khusus 
untuk 220V dengan taraf 
minimal 10A dan koneksi 
pembumi.
Jangan mencolokkan banyak 
perangkat ke Soket Listrik yang 
sama secara bersamaan.

Jangan menekuk, mengikat, 
atau menarik Kabel Listrik 
secara paksa.

Hentikan penggunaan produk 
jika kabel daya rusak atau soket 
listrik longgar, dan hubungi 
bagian Layanan Pelanggan.

Bersihkan segala zat 
asing pada Steker Listrik 
dengan kain kering.

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

Peringatan

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

Perhatian

JanganPeringatan
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Tentang Catu Daya

Peringatan untuk Penggunaan yang Aman

 ● Menerapkan tekanan pada Kabel Daya bisa menyebabkan 
terjadinya sengatan listrik atau kebakaran.  
Harap periksa Steker dan Kabel Listrik secara berkala.

Saat mencabut kabel 
produk, pastikan Anda 
memegang kepala 
stekernya, bukan kabelnya.

Apabila ada kebocoran air 
atau akan membersihkan, 
cabut kabel perangkat 
terlebih dahulu.

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

Gunakan daya masukan 
220V saja.

Saat mencolokkan atau 
mencabut Steker Listrik, 
pertamatama keringkan 
tangan Anda, lalu colokkan 
atau cabut Steker Listrik 
dengan memegang kepala 
Steker Listrik.

 ● Melepaskan Colokan Listrik dengan tangan yang basah bisa 
menyebabkan terjadinya insiden sengatan listrik.
 ● Menarik Kabel Daya dengan paksa bisa merusak kabel dan 
menyebabkan terjadinya arus pendek atau sengatan listrik.
 ● Harap periksa Steker dan Kabel Listrik secara berkala.

Jika air masuk ke area catu 
daya, cabut kabel produk 
dan keringkan sepenuhnya 
sebelum digunakan.

 ● Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. 
Harap periksa Steker dan Kabel Listrik secara berkala.

 ● Jika Anda tidak melakukannya, Kabel bisa   
rusak, sehingga menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. 
Harap periksa Kabel Listrik secara rutin.

Pastikan kabel listrik tidak 
berada di bawah benda 
berat atau di dekat benda 
tajam. Berhati-hatilah untuk 
memastikan kabel tidak 
dirusak oleh hewan peliharaan.

Jika produk tidak digunakan 
dalam waktu lama, pastikan 
untuk menutup katup 
pasokan air dan kuras Tangki 
sepenuhnya.

 ● Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik  
atau kebakaran. Periksa Steker dan Kabel Listrik secara berkala.
 ● Saat menggunakan perangkat kembali, lihat "Rincian yang Perlu 
Diperiksa Sebelum Digunakan."

 ● Terdapat risiko kesalahan fungsi atau sengatan listrik. 
Harap periksa Steker dan Kabel Listrik secara berkala.

Pastikan Anda menekan 
tombol daya untuk 
mematikan perangkat.
Selain itu, cabut kabel 
produk sebelum pemeriksaan, 
perbaikan, atau penggantian 
komponennya.

 ● Terdapat risiko sengatan listrik atau kesalahan fungsi perangkat. 
Harap periksa Steker dan Kabel Listrik secara berkala.

JanganPeringatan
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Peringatan untuk Penggunaan yang Aman

Masalah Pemasangan

 ● Jika sumber air beku dan tidak bisa dipasok ke perangkat karena 
suhu di sekitarnya turun hingga di bawah 0℃, matikan saluran 
pasokan air panas demi keselamatan Anda.

Jika suhu sekitar mencapai di bawah 0℃, air 
di dalam filter dan/atau selang bisa membeku, 
sehingga dapat merusak alat.
Karena itu, pastikan suhu sekitar alat tidak 
mencapai di bawah 0℃.

Jangan memasang produk di dekat kamar mandi.

 ● Hal ini bisa menyebabkan sengatan 
listrik atau kebakaran.

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

 ● Hal ini bisa menyebabkan kesalahan   
fungsi, kebisingan yang tidak diinginkan, atau   
cedera. Periksa produk secara berkala untuk memastikan produk 
berfungsi dengan semestinya.
 ● Pemurni Air merupakan produk yang harus diletakkan secara 
permanen.

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

 ● Hal ini bisa menyebabkan perubahan warna   
atau pudarnya warna produk.
 ● Periksa Kabel Daya secara berkala.

Hindari chaya matahari 
langsung dan suhu tinggi.

 ● Hal ini bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan.

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

Pastikan untuk mengalirkan 
air keran dan memasang 
katup pasokan air ke arah 
pipa air dingin.

 ● Jangan gunakan sumber air lain selain   
air keran, misalnya air tanah.
 ● Siklus penggantian filter berbeda-beda tergantung pada wilayah 
dan kapasitas penggunaan air.
 ● Menghubungkan katup pasokan air ke pipa air panas bisa 
menyebabkan kerusakan filter atau perangkat.

  

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

 ● Hal ini bisa menyebabkan filter atau komponen lainnya membeku 
dan mengakibatkan malafungsi.

Pastikan jarak selang 
pasokan air keran yang 
menghubungkan perangkat 
ke katup pasokan air keran 
adalah kurang dari 5 m.

 ● Hal ini bisa menyebabkan turunnya kinerja produk.

JanganPeringatan
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Peringatan untuk Penggunaan yang Aman

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.

 ● Terdapat risiko kebakaran.

 ● Produk ini harus dipasang dan dilepas oleh personel resmi dari 
Layanan Pelanggan.

Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang-
orang (termasuk anak-anak) yang mengalami 
kondisi cacat fisik, indera atau mental, atau 
kurangnya pengalaman dan pengetahuan, kecuali 
bila diberi pengawasan atau petunjuk tentang 
penggunaan alat oleh orang yang bertanggung 
jawab terhadap keselamatan diri mereka. 
Anak kecil harus diawasi untuk memastikan bahwa 
mereka tidak bermain dengan alat ini.

Untuk mencegah kecelakaan dan cedera, 
pastikan tangan atau bagian tubuh Anda tidak 
menyentuh kondensor (radiator) di bagian 
belakang perangkat dalam kondisi menyala.

 ● Hal ini bisa menyebabkan luka bakar atau kecelakaan.

Jangan menekan saklar “Dingin” dan “Panas” saat 
tangki kosong.

 ● Hal ini bisa menyebabkan malafungsi produk.
 ● Periksa persediaan air, khususnya katup pasokan air secara 
berkala. Jangan menekan saklar “Dingin” dan “Panas” saat 
tangki kosong. Isi tangki terlebih dahulu lalu tekan tombol “Dingin” 
dan “Panas”.
 ● Menekan saklar “Panas” saat tangki kosong akan mengaktifkan 
fitur Kunci Anak-Anak dan air tidak akan dipanaskan.

 ● Terdapat risiko kebakaran, sengatan listrik, atau kecelakaan.

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

 ● Hal ini bisa menyebabkan kerusakan 
produk. Periksa Kabel Daya secara 
berkala.

Jangan menarik kabel listrik  
atau selang, atau  
memegang keran saat  
memindahkan produk.

Jika Anda menemukan 
kebocoran atau genangan 
air di sekitar produk, tutup 
katup pasokan air terlebih 
dahulu, lalu cabut kabelnya.
Setelah itu, hubungi Layanan 
Pelanggan kami.

 ● Terdapat risiko sengatan listrik.

Berhati-hatilah saat 
mengeluarkan air panas.

 ● Jangan menyentuh air panas dengan  tangan, dan pengawasan 
diperlukan saat alat ini digunakan oleh anak-anak atau warga 
lanjut usia.

 ● Benda-benda tersebut bisa jatuh ke   
dalam produk dan berpotensi   
menyebabkan kebakaran atau kerusakan   
pada produk.

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

Jangan�membongkar�atau�� �
mengubah�model�produk.

 ● Hal ini bisa menyebabkan 
kebakaran atau sengatan listrik.
 ● Jangan biarkan orang lain selain 
penyed ia layanan resmi un tuk 
membongkar atau memperbaiki produk.
 ● Hubungi pusat Layanan Pelanggan untuk 
melakukan perbaikan dan servis.

JanganPeringatan

JanganPeringatan
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 ● Jika tidak, zat asing bisa masuk ke dalam 
produk.

Pastikan penutup tangki di 
dalam perangkat dan   
penutup atas sepenuhnya 
tertutup sebelum 
menggunakan perangkat ini.

B
E
N
Z
E
N
E

T
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N
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 ● Tetapkan Katup Pengganti Suhu Ruangan/Dingin ke posisi Dingin 
untuk menguras air dingin. Sekitar 1,2 L air akan dikeluarkan.
 ● Kuras air panas. Tangki Air Panas akan dikuras dan sekitar 1,4 L 
air akan dikeluarkan.

Apab i l a  p roduk t idak 
d i g u n a k a n  s e l a m a 
beberapa waktu lamanya, 
kuras seluruh air yang 
terdapat di dalam tangki.
Setelah itu, isi tangki dan 
kuras airnya lagi sebelum 
digunakan.

B
E
N
Z
E
N
E
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 ● Jika t idak di lakukan, hal ini bisa 
menyebabkan per forma fi l ter yang 
buruk. atau bau tidak sedap.
 ● Lihat Halaman 23 untuk siklus penggantian filter.

Ganti filter sesuai siklus 
penggantian.

Perhatian untuk Penggunaan yang Aman

B
E
N
Z
E
N
E

T
H
I
N
N
E
R

Gunakan Filter Cuckoo asli saja.

 ● Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan buruknya performa filter, rasa 
air yang tidak biasa, kebocoran air, dan kesalahan fungsi produk.

Alat ini dimaksudkan untuk digunakan dalam 
lingkungan rumah tangga dan aplikasi yang serupa, 
seperti:

 ● Area dapur staf di l ingkungan pertokoan, perkantoran, dan 
lingkungan; tempat kerja lainnya;
 ● Peternakan dan kl ien di hotel , motel , dan jenis l ingkungan 
perumahan tempat tinggal lainnya;
 ● Jenis lingkungan penginapan "bed and breakfast";
 ● Katering dan aplikasi non-ritel yang serupa.

Jika Keran Eksternal tidak digunakan dalam 
jangka waktu lebih lama dari sehari, keran bisa 
tercemar.
Jika digunakan kembali, peralatan akan mulai 
mengeluarkan air setelah mengeluarkan sisa air 
selama sekitar satu hingga dua menit.

B
E
N
Z
E
N
E

T
H
I
N
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E
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 ● Hal ini bisa merusak produk.

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

Jangan menggunakan air yang dikeluarkan untuk 
mengisi akuarium atau cawan ikan.

 ● Air yang dimurnikan mungkin tidak cocok digunakan untuk 
memelihara ikan. Ikan bisa mati tergantung pada kondisinya. 

Saat menggunakan produk, 
jangan melepaskan selang 
di belakang produk.

 ● Hal ini bisa menyebabkan kebocoran air dan kesalahan fungsi 
produk.

B
E
N
Z
E
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I
N
N
E
R

B
E
N
Z
E
N
E

T
H
I
N
N
E
R

  

Do not move the product 
during operation.

 ● Do not move or shake the product  
with the power supply ON. It  may cause    
the connecting tube to be separated,  leading to a malfunction of 
the product  and water leak.

JanganPeringatan

JanganPeringatan
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Nama Bagian / Informasi Komponen

Nama Bagian

  < Depan >

Panduan Pengguna Kartu Servis Katup Eksternal (Opsional)

Saklar Air Panas Soket Daya

Saklar Air Dingin

Saklar Air Panas

Kabel Daya

Soket Daya

Saklar Air Dingin

Saklar Air Panas

Kabel Daya

Saluran Masuk Air
Saluran Keluar Eksternal

Saluran Penguras Air

Saluran Masuk Air

Saluran Keluar Eksternal

Keran Air Panas

Saklar Air Panas
Keran Air Panas

Tombol Pengaman
Lampu Indikator Air Panas
Lampu Indikator Air Dingin
Katup Pengganti Suhu Ruangan/Dingin
Keran Suhu Ruangan/Dingin
Tuas Suhu Ruangan/Dingin

Baki Tetesan

Tombol Pengaman
Lampu Indikator Air Panas
Lampu Indikator Air Dingin
Katup Pengganti Suhu Ruangan/Dingin
Keran Suhu Ruangan/Dingin
Tuas Suhu Ruangan/Dingin

Baki Tetesan

Selang Air Panas

< Belakang >

Informasi Komponen
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Sirkuit Penyaringan/Sistem Penyaringan

Sirkuit Penyaringan

Sistem Penyaringan

Langkah     Nama Filter Fungsi Filter

Langkah 1     Filter Sediment
Menghilangkan Filter Sediment karat dan partikel 
yang mengambang

Langkah 2     Filter Pre-Carbon Block 2.0 Menghilangkan sisa klorin dan bahan organik

Langkah 3     Filter Natural 2.0
Mengandung mineral, memberikan efek anti bakteri, 
dan menghilangkan bau gas dan bahan organik

Langkah 4     Filter Nano Positive
Membunuh kuman, virus (Norovirus), partikel, 
logam berat termasuk timbal, besi, aluminium, dan 
heksavalen krom

※�Jika�Filter�Cuckoo�(asli)�tidak�digunakan�atau�digunakan�dalam�jangka�waktu�yang�lama,�penurunan�kinerja�bisa�terjadi.

Filter 
Sediment

Filter  
Pre-Carbon 
Block 2.0

Filter 
Natural 2.0

Filter  
Nano 

Positive

Ventilasi Udara

Tangki air dingin

Katup Pengganti Suhu Ruangan/Dingin

Air Suhu Ruangan/Dingin

Keran Eksternal  
(Katup Eksternal)  
Sumber air

Langkah 1
Filter Sediment

Langkah 2
Filter Pre-Carbon block2.0

Langkah 3
Filter Natural 2.0

Langkah 4
Filter Nano Positive

Air Panas

Selang Air Panas
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Nama Bagian/Informasi Komponen

Nama Bagian

 ● Bila jenis Setengah terpasang di wastafel, getaran yang diakibatkan oleh pengoperasian Kompresor akan menambah tingkat kebisingan. 
Hindari memasang produk di dekat tempat yang bergetar.

Berikan�ruang�untuk�melakukan�pemasangan.
▶���Pastikan�jaraknya�minimal�20cm�dari�dinding�dan�panjang�
selang�pemasok�air�tidak�melebihi�5m�dari�katup�pemasok�
air.

❷

Jangan�meletakkan�produk�di�bawah�sinar��
matahari�langsung�atau�di�dekat�produk�pemanas.
▶���Hal�tersebut�bisa�menyebabkan�kebakaran�atau�perubahan�
warna�produk.

❶

Jangan�memasang�alat�di�tempat�yang�membuatnya�
terpapar�kelembapan,�debu�berlebih,�dan�cipratan�air.
▶�Hal�tersebut�bisa�menimbulkan�masalah�pada�produk.

❸

Hindari�permukaan�yang�miring�atau�tidak�cukup�kokoh.
▶���Hal�ini�bisa�menyebabkan�kebakaran�atau�kerusakan�produk.

❹

Hindari�tempat�yang�suhunya�bisa�turun�hingga�di��
bawah�0℃.
▶���Produk�ini�ditujukan�untuk�penggunaan�dalam�ruangan.�
Memasang�produk�pada�tempat�di�mana�suhu�bisa�turun�
di�bawah�0�℃�bisa�menyebabkan�kerusakan�serius�pada�
produk,�termasuk�kebocoran�air�dan�bekunya�filter.

❺

Tindakan Pencegahan saat Memasang Produk

Pastikan�katup�pasokan�air�disambungkan�ke�Pipa�Air�
Dingin.
▶���Menghubungkannya�ke�pipa�AIR�PANAS�bisa�menyebabkan�
kerusakan�pada�filter�dan�kerusakan�produk.

▶���Bacalah�halaman�12�mengenai�cara�untuk�menghubungkan�selang.

Tindakan Pencegahan saat Menghubungkan Pipa

Berhati-hatilah�saat�memindahkan�produk.
▶���Jangan�memiringkan�produk�lebih�dari�45�derajat�saat�
memindahkannya.�Pastikan�Anda�memasangkannya�ke�
sumber�daya�setidaknya�sekitar�30�menit�setelah�melakukan�
pengisian�tangki.

Yang Perlu Diperhatikan Saat Memindahkan Produk
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Cara Memasang Produk

Cara Memasang Produk

Saluran Masuk Air

Tertutup
Buka

Saluran Penguras Air Panas

Selang Eksternal

Katup Eksternal
(Opsional)

Pipa Air Dingin

Katup Pasokan Air Keran

Selang Pasokan 
Air Keran

Saluran Keluar Eksternal

Saluran Masuk Air

Saluran Keluar Eksternal

❶ Hubungkan katup pasokan air ke pipa air dingin.
※ Perhatian

 ●Pastikan katup dalam posisi tertutup sebelum menyambungkannya.
 ●Pastikan katup dihubungkan ke pipa air dingin. Menghubungkan katup ke pipa air panas bisa menyebabkan 
kerusakan pada filter atau kerusakan produk.

❷ Masukkan selang pasokan air ke “IN (saluran masuk air)” di belakang.
※ Perhatian

 ●Pastikan selang sudah dihubungkan dengan benar ke saluran masuk. (Dorong dengan kuat hingga 
terdengar bunyi klik.) Bila tidak, kebocoran air bisa terjadi)
 ●Hubungkan selang eksternal saat memasang katup eksternal (Opsional).

❸ Buka katup pasokan air keran.
❹ Colokkan produk.
※ Setelah pemasangan selesai, periksa apakah ada yang bocor pada item berikut:

 ●Katup Pemasok Air Keran (Selang)
 ●Saluran Masuk Air, Pembuangan Air Panas, Saluran Keluar 
Eksternal
 ●Katup Eksternal (selang eksternal)
 ●Selang Penghubung Filter

※ Saat memasang produk, jangan gunakan kembali Katup Pemasok Air dan selang 
yang pernah digunakan sebelumnya.

 ●Past ikan bahwa Anda mengis i 
tangki dengan air keran. Jangan 
menggunakan sumber air lain seperti 
air tanah.
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1

3

4

Do not turn on the “Cold” and “Hot” switches with the tank empty. (It may cause 
a malfunction of the product.)
•Fill up the tank first and then press the “Cold” and “Hot” switches.
•Pressing the “Hot” switch with the tank empty will make the Child Lock activated and the water won’t heat up. 
   In this case, please contact our Customer Service.
•Please check the water supply, especially the water supply valve on a regular basis. Do not press the 
   “Cold” and “Hot” switches with the tank empty.

Open the Tap Water Supply Valve.

Press the “Hot” and “Cold” switches to turn 
them on. 
▶ Press the “Hot” switch if you want to dispense hot water, and press 
    the “Cold” for cold one. Check that the "Hot" or "Cold" indicator is 
    lit up.  

▶ If you do not press the switches, the water will be dispensed 
    at room temperature.

Plug in the device.

Model COLDHOT

CP-KN501HW
CP-KN501SW BlueRed

This product is exclusively for 220~240V 50Hz. 
Please make sure to plug it into a proper outlet.
▶ Check for water disconnection before plug-in.

▶ Turn the tap on first to check if the water is properly supplied. 
    After that, open the water supply valve.

▶ Before you turn it on, please make sure that the “Cold” and “Hot” 
    switches are OFF.

If it has been left idle for a long time or is newly installed, 
please drain the remaining water completely. After that, 
fill up the tank and then drain the water at least once 
again before use.

Caution

Details to Check before Use

Details to Check before Use

Open

"Cold"
Button

"Hot"
Button

AC 220-240V

 Power ON (ON) Power OFF(OFF)

Rincian yang Perlu Diperiksa Sebelum Digunakan

Rincian yang Perlu Diperiksa sebelum Menggunakan

Hubungkan�perangkat�ke�sumber�listrik.
Produk�ini�hanya�ditujukan�untuk�tegangan�listrik�220V,�50Hz.
Pastikan�Anda�menghubungkannya�ke�soket�yang�sesuai.
▶�Periksa�pemutusan�aliran�air�sebelum�mencolokkan�kabel.
▶���Sebelum�menyalakannya,�pastikan�saklar�“Dingin”�dan�
“Panas”�dalam�kondisi�MATI.

❷

Buka�Katup�Pasokan�Air�Keran.
▶���Nyalakan�air�keran�terlebih�dahulu�untuk�memeriksa�
apakah�air�dipasok�dengan�benar.� �
Setelah�itu,�buka�katup�pasokan�air.

❶

Tekan�saklar�“Panas”�dan�“Dingin”�untuk�
menyalakannya.
▶���Tekan�saklar�“Panas”�jika�Anda�ingin�mengeluarkan�air�
panas,�dan�tekan�saklar�“Dingin”�untuk�mengeluarkan�air�
dingin.�Pastikan�indikator�“Panas”�atau�“Dingin”�menyala.

Model PANAS DINGIN

CP-KN501HW
CP-KN501SW

Merah Biru

▶���Jika�Anda�tidak�menekan�saklar,�air�akan�dikeluarkan�
pada�suhu�ruangan.

❸

Jika�alat�telah�tidak�digunakan�dalam�waktu�lama�atau�
baru�dipasang,�kuras�seluruh�air�hingga�kering.
Setelah�itu,�isi�tangki�lalu�kuras�air�setidaknya�sekali�
lagi�sebelum�digunakan.

❹

Jangan menyalakan saklar “Dingin” dan “Panas” saat tangki kosong. (Hal ini bisa menyebabkan 
malafungsi produk.)

•Isi�tangki�terlebih�dahulu�lalu�tekan�tombol�“Dingin”�dan�“Panas”.
•�Menekan�saklar�“Panas”�saat�tangki�kosong�akan�mengaktifkan�fitur�Kunci�Anak-Anak�dan�air�tidak�akan�
dipanaskan.�Apabila�hal�ini�terjadi,�hubungi�Layanan�Pelanggan�kami.
•�Periksa�persediaan�air,�khususnya�katup�pasokan�air�secara�berkala.�Jangan�menekan�saklar�“Dingin”�
dan�“Panas”�saat�tangki�kosong.

Perhatian

Buka

NYALA�(ON) MATI�(OFF)

Tombol�
"Dingin"

Tombol�
"Panas"
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Rincian yang Harus Diperiksa Sebelum Menggunakan Produk/Cara Penggunaan

Rincian yang Perlu Diperiksa Sebelum Digunakan

Cara Mendapatkan Air Panas

Kosongkan�baki�secara�berkala.❺

Bersihkan�dan�ganti�Filter�secara�berkala.
▶���Bersihkan�dan�ganti�saringan�secara�berkala�
agar�Anda�selalu�bisa�menikmati�air�yang�murni�
dan�bersih.

❻

Nyalakan�saklar�“Panas”.�� �
Harap�diperhatikan�bahwa�dibutuhkan�waktu�sekitar�
30�menit�sebelum�pemanas�bisa�memanaskan�air�
secara�menyeluruh.
▶���Pastikan�Anda�memiliki�persediaan�air�minum�yang�layak�
dan�katup�pasokan�air�terbuka�sebelum�menyalakannya.

❶

Tekan�Tuas�Air�Panas�dengan�perlahan,�lalu�tekan�
tombol�Pengaman.

❷

Jangan tekan Tuas Air Panas saat menekan tombol Pengaman. 
Fitur ini untuk mencegah luka bakar dari air panas yang terpercik.

Angkat�Tuas�Air�Panas�ke�atas�dengan�sudut�90�
derajat�dan�keran�akan�terus�mengeluarkan�air�panas�
tanpa�henti.

❸

Lalu turunkan Tuas secara perlahan-lahan. (Mengayunkan Tuas 
bisa membuat air terpercik dan mengakibatkan luka bakar.)

Air yang dikeluarkan pertama kali bisa terasa sedikit hangat. Hal ini bersifat normal karena merupakan air 
dingin yang tersisa di dalam pipa. Setelah itu, keran akan mulai mengeluarkan air panas secara normal.

Panas

Dingin
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Rincian yang Harus Diperiksa Sebelum Menggunakan Produk/Cara Penggunaan Rincian yang Harus Diperiksa Sebelum Menggunakan Produk / Cara Penggunaan

Cara Mengeluarkan Air yang Dimurnikan pada Suhu Ruangan

Cara Mengeluarkan Air Dingin

Tekan�Tuas�Suhu�Ruangan�/�Dingin�dengan�perlahan.❷

Putar�Katup�Pengganti�Suhu�Ruangan/Dingin�ke�
posisi�suhu�Ruangan.
▶���Pastikan�Anda�memiliki�persediaan�air�minum�yang�layak�
dan�katup�pasokan�air�sudah�terbuka.

❶

Nyalakan�saklar�“Dingin”.�Dibutuhkan�waktu�
sekitar�60�menit�sebelum�kompresor�dihangatkan�
sepenuhnya�dan�mulai�beroperasi.
▶���Pastikan�Anda�memiliki�persediaan�air�minum�yang�layak�
dan�katup�pasokan�air�terbuka�sebelum�menyalakannya.

❶

Matikan�Katup�Pengganti�Suhu�Ruangan�/�Dingin�ke�
posisi�Dingin.
▶���Pastikan�Anda�memiliki�persediaan�air�minum�yang�layak�
dan�katup�pasokan�air�sudah�terbuka.

❷

Tekan�Tuas�Suhu�Ruangan�/�Dingin�dengan�perlahan.❸

Angkat�tuas�ke�atas�dengan�sudut�90�derajat�dan�
keran�akan�terus�mengeluarkan�air�dingin�tanpa�henti.

❹

Angkat�tuas�ke�atas�dengan�sudut�90�derajat�dan�
keran�akan�terus�mengeluarkan�air�yang�dimurnikan�
pada�suhu�ruangan�tanpa�henti.

❸

Pastikan Anda memutar saklar hingga menunjuk simbol “Suhu Ruangan” dengan tepat. Saat Anda 
memutar katup searah jarum jam, suhu berubah dengan urutan sebagai berikut: Ruangan ( )- 
Agak Dingin-Dingin ( )

※   Suhu ruangan merupakan campuran air Panas & air Dingin. Harap diperhatikan bahwa jika saklar air panas atau air dingin 
dimatikan, suhu ruangan bisa menjadi sedikit lebih panas atau lebih dingin.

Pastikan Anda memutar saklar hingga menunjuk simbol “Dingin” dengan tepat. Saat Anda memutar 
katup searah jarum jam, suhu berubah dengan urutan sebagai berikut: Ruangan ( )-Agak Dingin-
Dingin ( )

Panas

Dingin
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Cara Membersihkan Tangki Air Dingin

Cara Menggunakan Keran Eksternal (Opsional)

Cara Membersihkan Tangki Air Dingin

Pertama,�tutup�Katup�Pasokan�Air�Keran.❶

Tekan�saklar�Dingin�dan�Panas�untuk�mematikannya.❷

Cabut�Colokan�Daya�untuk�memastikan�keamanan�
pengguna.

❸

Kuras�Tangki�Air�Dingin�melalui�Keran�Air�Dingin.
▶���Sebelum�menguras,�putar�Katup�Pengganti�Suhu�
Ruangan/Dingin�ke�posisi�Dingin.

▶���Tempatkan�air�yang�sudah�dikuras�yang�akan�digunakan�
untuk�membersihkan�Tangki�pada�wadah�baru.

▶���Siapkan�wadah�yang�cukup�besar�untuk�menampung�air�
hingga�1,2�L.

❹

Gunakan�Keran�Eksternal�dengan�mengangkat�tuas�
Keran�Eksternal�yang�terpasang�pada�wastafel.
▶���Jika�Keran�Eksternal�tidak�digunakan�dalam�jangka�waktu�
yang�lama�saat�perangkat�dihubungkan,�Pemanas�dan�
dan�Kompresor�akan�dipanaskan�dan�menyebabkan�air�
pada�Katup�Eksternal�menjadi�hangat.

❶

Jika Keran Eksternal tidak digunakan dalam jangka waktu lebih lama dari sehari, keran bisa tercemar. 
Jika digunakan kembali, peralatan akan mulai mengeluarkan air setelah mengeluarkan sisa air selama 
sekitar satu hingga dua menit.

※   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.

Buka

Tertutup

Tertutup

Tombol�
"Dingin"

Tombol�
"Panas"
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Cara Membersihkan Tangki Air Dingin

Hubungkan�selang�air�panas�ke�keran/saluran�
penguras�air�panas�dan�kuras�semua�air�di�dalam�
tangki�air�panas.
▶�Berhati-hatilah�saat�menangani�air�panas.
▶���Siapkan�wadah�yang�cukup�besar�untuk�menampung�air�
hingga�1�L.

▶���Setelah�menyelesaikan�pengurasan�air,�pastikan�untuk�
mengunci�tutup�Katup�Pembuangan.

❺

Lepaskan�penutup�atas.
▶�Gunakan�obeng�Phillips.

❻

Setelah�melepaskan�tutup�Tangki�Air�Dingin,�
pisahkan�Separator�dari�Tangki�dengan�
menariknya.
▶���Untuk�menjaga�kebersihan�bagian�dalam�tangki,�
gunakan�sarung�tangan�plastik�untuk�menyekanya.

❼

Benda asing bisa mengendap dalam Tangki karena 
kandungan mineral dalam air. Jadi, jika Anda tidak sering 
menggunakan alat ini, kuras air melalui Keran Air Dingin 
dan Air Panas setiap dua atau tiga hari sekali agar tidak 
ada benda asing yang mengendap. (Cobalah untuk 
mengonsumsi air yang disaring sesegera mungkin.)

Seka�bagian�dalam�tangki�dengan�kain�yang�bersih�
dan�lembut.
▶���Pastikan�bahwa�semua�area�di�dalam�Tangki�sudah�
bersih�sepenuhnya.

❽

Bilas�Tangki�dengan�menggunakan�air�yang�dikuras�
dari�Tangki�Air�Dingin.�(lihat�Langkah�4)
▶���Kuras�semua�air�dari�dalam�Tangki�melalui�Keran�Air�
Dingin.

▶���Buka�tutup�Keran�Air�Panas�untuk�menguras�Tangki�Air�
Panas�sepenuhnya.��
Pastikan�untuk�memasangkan�Tutupnya�kembali.

❾
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Buka

Cara Membersihkan Tangki Air Dingin

Pasangkan�kembali�Pemisah�ke�Tangki�Air�Dingin.
▶���Tekan�Separator�ke�bawah�untuk�mencegahnya�agar�
tidak�terlepas.

❿

Letakkan�tutup�tangki�kembali.
▶���Tutup�Tangki�dengan�benar�untuk�mencegah�masuknya�
serangga�dan�benda�asing.

11

Pasangkan�penutup�atas�dan�kencangkan�sekrup.
Lalu�buka�Keran�Pasokan�Air�Keran�untuk�memeriksa�apakah�air�mengalir�melalui�
Keran�Air�Dingin�dan�Air�Panas.
▶�Kencangkan�sekrup�dengan�obeng�Phillips.
▶���Putar�Katup�Pengganti�Suhu�Ruangan�atau�Dingin�untuk�melihat�apakah�suhu�air�yang�dipilih�
dikeluarkan.

12

▶�Periksa�apakah�air�keluar�dari�keran�“Panas”�sebelum�menyalakannya.
※ Bersihkan tangki air secara berkala agar Anda selalu bisa menikmati air yang bersih dan sehat.

Suara bising terjadi saat Separator tidak dipasangkan dengan 
benar, sehingga memperpanjang waktu pengoperasian 
Kompresor. Pastikan Separator dipasangkan dengan benar.

Colokkan�lalu�tekan�saklar�“Dingin”�dan�“Panas”�untuk�menyalakannya.13
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Cara Membersihkan Baki / Cara Membersihkan Keran

Cara Membersihkan Baki / Cara Membersihkan Keran

Cara Membersihkan Keran

Lepaskan�Baki
▶���Tahan�dan�angkat�Baki�untuk�
melepaskannya�dari�produk.

❶

Putar�penutup�keran�berlawanan�arah�jarum�jam�dan�lepaskan.

Putar�saluran�keluar�keran�berlawanan�arah�jarum�jam�untuk�melepaskannya.

Bersihkan�tutup�dan�saluran�keluar�dengan�air�mengalir.
▶�Gunakan�sarung�tangan�plastik�untuk�meningkatkan�kebersihan.

❶
❷
❸

Lepaskan�Kisi-Kisi�Baki
▶���Lalu�lepaskan�Kisi-Kisi�Baki�dari�Baki�dengan�memegang�
dan�mengangkat�lubang�pada�Kisi-Kisi.

❷

Bersihkan�Baki
▶���Buang�air�yang�tertampung,�dan�bersihkan�
dengan�kain�yang�lembut.

❸

Pasangkan�Baki�kembali.
▶�Setelah�membersihkan�Baki,�pasangkan�Baki�kembali�dengan�urutan�langkah�yang�terbalik.

❹
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Cara Mengganti Filter

Cara mengganti Filter (Gunakan Filter Pemurni Air Cuckoo Asli saja)

Tutup�katup�pasokan�air.❶

Lepaskan�tekanan�yang�tersisa�di��
dalam�pipa.
▶���Kuras�tiga�hingga�empat�gelas�air�(500�cc)�
melalui�Keran�Air�Dingin.

❷

Matikan�saklar�"Dingin"�dan�"Panas"�
dan�lepaskan�produk�pemurni�dari�
sambungan�listrik.

❸

Untuk�jenis�Setengah,�lepaskan
penutup�atas,�dan�untuk�Jenis�Berdiri,�
lepaskan�penutup�depan�bagian�
bawah�untuk�mengganti�filter.
▶�Gunakan�obeng�Phillips.
▶���Pastikan�untuk�� �
melepaskan�baki�� �
terlebih�dahulu.

❹

Pastikan�tangki�air�dikuras�sepenuhnya.❺

Closed

Tombol�
"Dingin"

Tombol�
"Panas"
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Cara Mengganti Filter

Cara mengganti Filter (Gunakan Filter Pemurni Air Cuckoo Asli saja)

Pemisah�Penghubung

Saluran�Masuk Saluran�
Keluar

Buka

Buka

Untuk�mengganti�filter,�pertama,�lepaskan�selang�penghubung�di�bagian�atas�
Pemasangan.
▶���Pastikan�untuk�menggunakan�alat�yang�tepat�(Pemisah�Pemasangan)�saat�melepaskan�
selang�penghubung�dari�lokasi�pemasangan.� �
Jika�Pemasangan�atau�selang�penghubung�rusak,�kebocoran�bisa�terjadi.

❻

Hubungkan�saluran�masuk�dari�filter�sebelumnya�ke�keran�dari�filter�sebelumnya,�
dan�hubungkan�selang�terpisah�ke�keran�filter�yang�baru.�Setelah�itu,�buka�katup�
pemasok�air�dan�biarkan�mengalir�dengan�cara�berikut:
▶�Biarkan�air�mengalir�melewati�Filter�Sediment�selama�5�menit.
▶���Hubungkan�Filter�Pre-Carbon�Block�2.0�dan�Filter�Natural�2.0�ke�filter�sebelumnya,�dan�
biarkan�air�mengalir�melewatinya�selama�7�menit.

▶���Hubungkan�Filter�Nano�Positive�ke�filter�sebelumnya,�dan�biarkan�air�mengalir�melewatinya�
selama�10�menit.

▶���Pastikan�air�melewati�filter�lebih�dari�waktu�yang�disarankan�untuk�memastikan�kualitas�air�
yang�diinginkan.

▶�Lalu�alirkan�air�melalui�filter,�dan�periksa�kebocoran�air�dengan�menggunakan�kain�kering.

❼
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Buka

Tombol�
"Dingin"

Tombol�
"Panas"

Cara Mengganti Filter

Cara mengganti Filter (Gunakan Filter Pemurni Air Cuckoo Asli saja)

(Jenis�Berdiri)�Pasangkan�penutup�depan�bagian�bawah�untuk�penggantian�filter�
dan�kencangkan�sekrup.
▶���Anda�perlu�menyesuaikan�alur�di�bagian�bawah�dengan�tepat�untuk�memasangnya�dengan�
benar.

▶�Gunakan�obeng�Phillips.

❽

(Jenis�Setengah)�Pasangkan�penutup�atas�dan�kencangkan�sekrup.
▶�Gunakan�obeng�Phillips.

❾

Buka�Katup�Pasokan�Air�Keran�untuk�mengisi�Tangki�hingga�indikator�Air�Penuh.❿

Isi�tangki�hingga�kapasitas�maksimal�dan�colokkan�kabel�daya�sebelum�menyalakan�
saklar�"Panas"�dan�"Dingin".

11
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Ekspektasi Siklus Penggantian Filter

Ekspektasi Siklus Penggantian Filter

▶���Siklus�penggantian�filter�ditetapkan�berdasarkan�pada�jumlah�air�yang�disaring�di�rumah�(10�L�per�
hari),�dan�status�pasokan�air�bisa�mempengaruhi�siklus�tersebut.

Model Nama Filter Ekspektasi Siklus Penggantian

CP-KN501HW
CP-KN501SW

Filter Sediment 4 bulan

Filter Pre-Carbon Block 2.0 8 bulan

Filter Natural 2.0 12 bulan

Filter Nano Positive 12 bulan
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Pengaturan Filter

Pengaturan Filter

Langkah�1
Filter�Sediment

Langkah�1
Filter�

Sediment

Langkah�3
Filter�Natural�

2.0

Langkah�4
Filter�
Nano�
Positive

Langkah�2
Filter�

Pre-Carbon�
Block�2.0

Langkah�3
Filter�Natural�2.0

Langkah�2
Filter�Pre-Carbon�Block�2.0

Langkah�4
Filter�Nano�Positive
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Periksa produk terlebih dahulu 
sebelum meminta bantuan

▼���Jika�produk�tidak�digunakan�sesuai�dengan�yang�tertera�pada�Panduan�Pengguna,�produk�bisa�beroperasi�secara�
tidak�normal�walaupun�tidak�mengalami�kerusakan.�Ikuti�petunjuk�berikut�ini�dengan�saksama.�Bila�terjadi�masalah�pada�
produk�Hubungi�Pusat�Layanan�Pelanggan�jika�masalah�tidak�bisa�dipecahkan�dengan�tindakan�di�bawah�ini.�

Masalah Daftar Periksa Rekomendasi

Rasa�air�tidak�sedap�Ada�bau�
tidak�sedap

 ●Apakah Pemurni Air sudah lama tidak 
digunakan?

 ●Buang air dari tangki air panas dan dingin dan 
bersihkan tangki air dingin.

 ●Apakah sudah waktunya untuk 
mengganti saringan?

 ●Ganti filter (dengan filter CUCKOO asli).

�  ●Apakah Anda sudah lama tidak 
mengeluarkan/mengonsumsi air panas?

 ●Kuras air di tangki air panas dengan selang 
penguras air panas, dan gunakan serta 
keluarkan air panas secara berkala.

Tidak�ada�air�yang�keluar.  ●Apakah air keran sudah dipasok dengan 
benar?

 ●Apakah tekanan air rumah Anda 
rendah?

 ●Apakah Anda tidak bisa mendapatkan air 
panas, dan hanya air dingin saja?

 ●Buka katup pasokan air keran.
 ●Periksa apakah selang pasokan air tertekuk/
bengkok.
 ●Periksa apakah saluran air terputus.

 ●Pasangkan pompa eksternal (dijual terpisah)./ 
hubungi pusat layanan Pelanggan kami.

 ●Tekan tuas air panas dan tekan tombol Kunci 
Anak-Anak.
 ●Periksa apakah indikator air panas menyala 
merah.
 ●Periksa apakah daya menyala.
※ Jika produk tidak bekerja dengan semestinya, meskipun 

Anda telah melakukan tindakan-tindakan tersebut di atas, 
hubungi pusat layanan pelanggan kami untuk mendapatkan 
bantuan.

 ●Hubungi Pusat Layanan Pelanggan kami. ●Apakah ada masalah dengan tuas air 
panas/dingin?

Suhu�air�panas�terlalu�rendah.  ●Apakah indikator air panas menyala?

 ●Apakah Anda sudah mengeluarkan 
banyak air panas?

 ●Apakah suhu air yang dimurnikan berada 
pada suhu yang normal?

 ●Tekan tombol “Panas” untuk menyalakan 
Indikator Air Panas.

 ●Jika Anda mengeluarkan semua air dari tangki 
air panas, Anda harus menunggu sekitar 30 
menit untuk memanaskan air kembali.

 ●Tekan tombol “Panas” di bagian belakang 
produk untuk "MEMATIKANNYA", dan hubungi 
Pusat Layanan Pelanggan.
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Periksa produk terlebih dahulu 
sebelum meminta bantuan

▼���Jika�produk�tidak�digunakan�sesuai�dengan�yang�tertera�pada�Panduan�Pengguna,�produk�bisa�beroperasi�secara�tidak�normal�
walaupun�tidak�mengalami�kerusakan.�Ikuti�petunjuk�berikut�ini�dengan�saksama.�Bila�terjadi�masalah�pada�produk�Hubungi�
Pusat�Layanan�Pelanggan�jika�masalah�tidak�bisa�dipecahkan�dengan�tindakan�di�bawah�ini.�

Masalah Daftar Periksa Rekomendasi

Suhu�air�dingin�terlalu�tinggi.  ●Apakah indikator air dingin menyala?

 ●Apakah Anda banyak mengeluarkan air 
dingin?

 ●Apakah Anda banyak mengeluarkan air 
dingin?

 ●Tekan tombol “Dingin” untuk menyalakan 
Indikator Air Dingin.

 ●Jika Anda mengeluarkan semua air dari tangki 
air dingin, Anda harus menunggu selama sekitar 
satu jam untuk mendinginkan air kembali.

 ●Periksa apakah Radiator di bagian belakang 
produk terhalang. Lepaskan benda yang 
menghalangi Radiator. Pindahkan produk ke 
tempat berventilasi baik dan pasangkan kembali.  
(Hubungi pusat layanan pelanggan kami bila 
Anda memindahkan dan memasang produk 
kembali)

Jumlah�air�yang�dimurnikan�tiba-
tiba�menjadi�lebih�sedikit.

 ●Sudahkah Anda menutup Katup 
Pemasok Air Keran?

 ●Apakah siklus penggantian filter sudah 
terlewati?

 ●Buka katup pasokan air keran.

 ●Ganti filter (dengan Filter CUCKOO asli).

Terdengar�suara�keras�dari�
produk.

 ●Apakah permukaan lantai tempat produk 
dipasang bersifat datar?

 ●Apakah produk bersentuhan dengan hal 
lain?

 ●Apakah ada suara terdengar setelah air 
keluar dari Keran?

 ●Apakah ada suara terdengar setelah air 
keluar dari Keran?

 ●Pasang produk di permukaan lantai yang datar 
dan kokoh.

 ●Pastikan produk tidak bersentuhan dengan 
benda lainnya.

 ●Karena produk pemurni air memiliki sistem 
pasokan air langsung, saat air yang dimurnikan 
dikeluarkan melalui Keran, air baru segera 
dipasok melalui saluran masuk air. Suara bising 
terdengar saat air mengalir masuk ke Tangki Air 
Dingin, dan merupakan suara pengoperasian 
yang normal

 ●Ini merupakan suara Pompa yang bekerja 
untuk memasok air ke dalam tangki setelah 
air dikeluarkan, dan merupakan langkah 
pengoperasian yang normal.

Ada�masalah�mengambang�di�air�
yang�ditiadakan.

Apakah siklus penggantian filter sudah 
terlewati?

 ●Ganti filter (dengan Filter CUCKOO asli).

Air�bocor�dari�alat�Pemurni�Air.  ●Apakah bagian penghubung rusak?

 ●Apakah rumah atau lingkungan luar 
rumah Anda lembap?

 ●Tutup Katup Pemasok Air Keran pada Pipa 
Air, lepaskan Colokan Listrik Pemurni Air dari 
Stopkontak, dan mintalah bantuan layanan 
servis.

 ●Bila komponen yang dingin di dalam produk 
Pemurni Air terpapar pada kelembapan, embun 
bisa terbentuk, sama halnya seperti titik-titik air 
pada cangkir
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Spesifikasi Produk

Nama Produk Pendingin Air Listrik (Pemanas Air Listrik) 

Jenis Tipe Berdiri Jenis Setengah 

Model CP-KN501SW CP-KN501HW 

Tegangan Nominal Listrik AC Fase Tunggal 220V / 50 Hz 

Konsumsi Daya 400W (DINGIN: 100W, PANAS: 300W) 

Metode Filtrasi Sistem Filter Nano Positive 

Filter Filter Sediment Filter Pre-Carbon Block 2.0 Filter Natural 2.0 Filter Nano Positive 

Bahan/Materi Polipropilena Arang terkompresi 
Serbuk arang, 
Karbon aktif, 
Bola keramik 

Polipropilena, 
poliamina, 
poliester 

Siklus Penggantian 4 bulan 8 bulan 12 bulan 12 bulan 

Kapasitas 

Dingin 1.0L 

Panas 1.0L 

Ruang 0,3 L (pengeluaran secara terus menerus tersedia) 

Jumlah Kapasitas 2.3L 

Jenis refrigeran R-134a 

Kelas Iklim T (Sedang) 

Area Instalasi Untuk dalam ruangan 

Produk 
Berat 18.9 kg 13.6 kg 

Dimensi (P×L×T) 220x492x1151 mm 220x492x490 mm 

Rated Working Pressure 0.05 MPa-0.39 MPa (0.5 bar-3.9 bar) 

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