
1 BERSIHKAN

Setelah menggunakan mesin, bersihkanlah dengan kain kering yang lembut, hindari menggunakan 
logam tajam, dan jangan bersihkan menggunakan air.

*Sisa minyak dari kotak di bagian bawah harus dibersihkan setelah pemakaian.

2 PEMELIHARAAN

PerangkatPerangkat pelindung termal akan mengoperasikan dan mematikan elemen pemanas saat suhunya 
terlalu tinggi ketika digunakan. Periksalah mesin setelah daya terputus dan oli telah dingin sampai 
suhu kamar. Kemudian buka penutup tombol reset di belakang mesin dan tekan tombol reset untuk 
menyalakan kembali mesin.

3. Ketika makanan sudah matang, pengguna dapat memakannya setelah makanan diangkat. Hindari 
penggunaan logam untuk menggulung atau mengeluarkan makanan, jika tidak maka akan merusak 
permukaan pelat pemanas.

4. Kotak bawah dapat mengumpulkan sisa minyak dari pelat pemanas, harus dibersihkan beberapa 
kali agar tidak keluar.



Sebelum digunakan, periksa apakah voltase catu daya sudah sesuai dengan nilai yang ditunjukkan 
pada plat mark.

 Langkah-langkah pengoperasian:

1. Nyalakan mesin dengan menghubungkan kabel ke stopkontak, lampu indikator akan menyala 
berwarna hijau untuk menunjukkan mesin dalam keadaan stand by. Atur suhu kerja sesuai dengan 
kebutuhan, lampu indikator akan menjadi kuning, pelat pemanas bekerja. Setelah diuji coba, 
pengguna bisa mengatur ulang tombol termostat, pilih suhu yang dibutuhkan untuk bekerja kembali.

2.2. Saat suhu mencapai pengaturan satu, lampu kuning akan padam, maka akan berubah menjadi 
keadaan termostat, pengguna dapat mulai menggunakannya. Saat suhu turun, termostat akan mulai 
bekerja kembali secara otomatis. Proses ini diulang berulang kali, menjamin suhu berada pada ruang 
lingkup penyiapan.

1. Sebelum memasang mesin ini untuk pertama kalinya, lepaskan semua bahan kemasan dan bahan 
lainnya dari alat. Bahan kemasan yang tertinggal pada mesin ini dapat meleleh atau terbakar saat alat 
digunakan.

2. Periksa kerusakan yang terlihat pada alat dan kabel daya. Jangan gunakan alat jika Anda 
menemukan kabel listrik atau beberapa bagian dari produk ini rusak.

3. Periksa voltase suplai agar sesuai dengan yang tertera pada alat. Jangan hubungkan alat ke 
stopkontak bila voltase tidak sesuai dengan nilai pengenal yang ditunjukkan pada alat

4.4. Letakkan alat di lokasi dengan sistem ventilasi superior dan jauh dari benda yang mudah terbakar 
atau meledak, dan letakkan alat pada permukaan datar dan stabil. Saat mengoperasikan alat, simpan 
setidaknya 50mm ruang pada semua sisi alat untuk memungkinkan sirkulasi udara yang memadai.

11. Jangan letakan mesin pada permukaan yang tidak stabil atau bidang miring.

12. Selalu periksa tombol pengontrol setiap kali selesai menggunakan mesin, untuk memastikan 
semua tombol telah dimatikan.

13. Jangan panaskan makanan yang belum dibuka atau masih terbungkus, karena dapat 
menyebabkan tekanan yang dapat mengakibatkan ledakan dan membuat kecelakaan. 

14. Jangan meletakan bahan yang mudah terbakar di pemanggang ataupun disekitarnya.

15.15. Jangan gunakan mesin di tempat yang penuh debu, atau cuaca yang tidak baik.

1. Baca semua instruksi sebelum pemasangan dan penggunaan

2. Alat ini ditujukan untuk penggunaan komersial saja, dan bukan untuk penggunaan rumah tangga 
dan industri.

3. Mesin ini tidak diperuntukan untuk ana-anak, ataupun orang dewasa yang kurang pengalaman dan 
pengetahuan dalam bidang ini, kecuali jika mereka diberi pengawasan atau instruksi khusus 
mengenai penggunaan alat ini.

4.4. Jika kabel utama rusak, maka harus segera diganti (dapat minta ke Pabrik).

5. Jangan gunakan atau simpan alat di luar ruangan dan di tempat yang terkena cuaca atau suhu di 
bawah titik beku.

6. Matikan alat dan atur perangkat pemutus dalam kabel tetap pada posisi OFF setelah setiap 
penggunaan alat dan sebelum membersihkan atau pun perawatan.

7. Selain pembersihan yang disebutkan dalam manual instruksi ini, tidak perlu perawatan tambahan 
atau servis

8.8. Bila alat ini diposisikan dekat dengan dinding, partisi, perabotan dapur, dan lain-lain, sebaiknya 
dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar; Jika tidak, harus dibalut dengan bahan penyerap panas 
yang tidak mudah terbakar.

9. Jangan mencoba untuk memperbaiki mesin sendiri, sebaiknya segera memanggil teknisi jika 
membutuhkan bantuan.

10. Jangan sentuh permukaan yang panas, temperature pada permukaan untuk memasak memiliki 
suhu yang sangat tinggi, sehingga berbahaya jika disentuh.

  Electric Grill adalah produk elektrotermal terbaru yang tidak menempel, dirancang dan 
dikembangkan dengan teknologi maju. Mesin ini mengadopsi gaya populer internasional, terbuat dari 
bahan stainless steel yang bagus, mewah dan good-looking. Produknya dilengkapi dengan elemen 
elektrik berkualitas baik, sehingga hemat energi dan aman. Disediakan dengan fungsi thermostat, 
mudah dikontrol. Seri GRL Electric Grill dilengkapi dengan fungsi komprehensif dan berkualitas tinggi, 
oleh karena itu, mesin ini adalah pilihan terbaik untuk hotel, restoran, dll.
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