
IKEA 365+
peralatan masak



Kehidupan sehari-hari di rumah sangat 
bergantung pada peralatan masak. Peralatan 
masak IKEA 365+ baja tahan karat telah 
diuji secara ketat agar tahan digunakan 
setiap hari. Kami memberi garansi fungsi 
produk selama 15 tahun untuk peralatan 
masak IKEA 365+ tanpa lapisan anti lengket 
dan 5 tahun untuk produk dengan lapisan 
anti lengkat. Hal ini berarti produk akan 
berfungsi baik seperti saat masih baru, 
asalkan dirawat sesuai dengan petunjuk 
perawatan dan digunakan untuk kebutuhan 
rumah tangga (memasak dan dicuci satu kali 
dalam sehari). Garansi fungsi, bahan 
dan pengerjaan tunduk pada syarat 
dan ketentuan dalam brosur ini.
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Berapa lama garansi ini berlaku? 
Garansi untuk peralatan masak IKEA 365+ baja tahan karat tanpa 
lapisan anti lengket berlaku selama lima belas (15) tahun dan 
berlaku sejak tanggal pembelian. Untuk keterangan lebih lanjut 
lihat halaman 5-6.

Garansi untuk peralatan masak IKEA 365+ baja tahan karat 
dengan lapisan anti lengket berlaku selama lima (5) tahun dan 
berlaku sejak tanggal pembelian. Untuk keterangan lebih lanjut 
lihat halaman 5-6.

Simpan struk pembelian sebagai bukti pembelian.

Apa saja yang ditanggung dalam garansi ini?
Garansi ini menanggung fungsi, bahan dan pengerjaan pada seri 
peralatan masak IKEA 365+. Hal ini berarti produk akan berfungsi 
baik seperti saat masih baru bahkan setelah 15 atau 5 tahun 
digunakan, asalkan dirawat sesuai dengan petunjuk perawatan. 
Dalam hal ini, penggunaan normal berarti produk digunakan untuk 
memasak dan dicuci satu kali sehari.

Garansi ini mencakup:
• Stabilitas bagian dasar. Hal ini berarti bagian dasar peralatan 

masak tetap datar sehingga dapat menyebar panas secara 
merata.

• Dicuci dengan mesin cuci piring rumah tangga. Hal ini tidak akan 
memiliki dampak terhadap fungsi peralatan masak baja tahan 
karat. Meskipun demikian, mohon diingat bahwa semua produk 
dengan lapisan anti lengket harus dicuci dengan tangan.

• Bahan anti lengket pada wajan anti lengket. Hal ini berarti 
peralatan masak IKEA 365+ anti lengket mudah dibersihkan dan 
dapat menggunakan hanya sedikit minyak goreng saat memasak 
selama setidaknya 5 tahun.



5

IKEA 365+ panci dengan penutup 10 l,  
baja tahan karat

IKEA 365+ panci dengan penutup 5 l,  
baja tahan karat

IKEA 365+ panci dengan penutup 3 l, 
baja tahan karat

 

IKEA 365+ panci saus dengan penutup 2 l, 
baja tahan karat

 

IKEA 365+ panci saus dengan penutup 1 l, 
baja tahan karat

 IKEA 365+ Set peralatan masak isi 5, panci dan 
panci saus baja tahan karat dengan penutup, 
panci penggorengan/lapisan anti lengket.
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Produk yang tidak ditanggung dalam garansi ini 
Tidak ada pengecualian.

Apa yang akan dilakukan IKEA 
untuk mengatasi masalah ini?
Atas kebijakan IKEA sendiri, IKEA akan memeriksa produk dan 
memutuskan apakah produk tertanggung dalam garansi ini. Jika 
tertanggung dalam garansi, atas kebijakan IKEA sendiri, akan 
memperbaiki produk yang cacat atau menggantinya dengan 
produk yang sama atau sebanding. Jika tertanggung dalam garansi 
ini, IKEA akan membayar biaya perbaikan, suku cadang, asalkan 
produk tersebut dapat diperbaiki tanpa pengeluaran khusus. Hal 
ini tidak berlaku untuk setiap pekerjaan perbaikan yang tidak 
diizinkan oleh IKEA. Komponen yang diganti menjadi milik IKEA.
 
Jika produk tidak lagi dijual oleh IKEA, IKEA akan memberikan 
pengganti yang sesuai. Atas kebijakan IKEA sendiri, IKEA akan 
menentukan pengganti yang sesuai.

  

Panci penggorengan IKEA 365+ Ø24 cm,
baja tahan karat/lapisan anti lengket.

  

Panci penggorengan IKEA 365+ Ø28 cm,
baja tahan karat/lapisan anti lengket.

  

Panci panggang IKEA 365+ Ø28 cm,
baja tahan karat/aluminium/lapisan anti lengket
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Apa saja yang tidak ditanggung dalam garansi ini?
Garansi ini tidak berlaku untuk perubahan pada tampilan peralatan 
masak kecuali memiliki dampak besar terhadap fungsi.

Garansi ini tidak berlaku untuk produk yang telah disimpan dengan 
tidak benar, pemakaian yang tidak benar, disalahgunakan, diubah 
atau dibersihkan dengan metode pembersihan yang salah atau 
produk pembersih yang salah.

Garansi ini tidak menanggung rusak akibat penggunaan sehari-
hari, terpotong atau tergores, kerusakan akibat terbentur atau 
kecelakaan.

Garansi ini tidak berlaku jika produk telah ditempatkan di luar 
ruang atau di tempat lembab. 

Petunjuk perawatan
Semua peralatan masak dengan baja tahan karat di bagian 
dalam dapat dicuci dengan mesin cuci piring. Peralatan masak 
dengan lapisan anti lengket di bagian dalam harus selulu dicuci 
dengan tangan karena sabun mesin cuci piring dapat merusak 
permukaannya.

Jangan gunakan sabut baja atau spons kasar untuk mencuci 
peralatan masak karena dapat merusak permukaannya.

Saat memasak makanan di dalam panci dengan baja tahan karat 
di bagian dalam, selalu tambahkan garam ke dalam air setelah 
air mendidih. Menambahkan garam ketika air masih dingin akan 
meninggalkan noda yang menyebabkan korosi.
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Bagian dasar peralatan masak sedikit cekung ketika dingin, tetapi 
ketika panas menjadi datar. Oleh karena itu, pastikan peralatan 
masak sudah dingin sebelum dibersihkan agar bagian dasar 
kembali ke bentuk semula dan tidak berubah bentuk. Penting 
untuk diingat bahwa peralatan masak tidak boleh menjadi kering 
saat merebus air, karena bagian dasar akan menjadi miring. 
Jika peralatan masak memiliki lapisan anti lengket, pemanasan 
yang berlebih dapat merusak bahan anti lengket. Jika peralatan 
masak memiliki lapisan anti lengket, Anda hanya memerlukan 
sedikit atau tanpa minyak goreng saat memasak. Hal ini 
memudahkan mencuci peralatan masak karena lapisan anti 
lengket membuat makanan tidak terbakar dan menempel di 
permukaan. Meskipun demikian, lapisan ini sensitif terhadap 
goresan sehingga Anda sebaiknya hanya menggunakan alat 
masak dari kayu atau plastik tanpa bagian yang tajam. Kami tidak 
merekomendasikan peralatan masak dengan lapisan anti lengket 
untuk ditumpuk karena dapat menggores lapisan tersebut.

Saat mencuci peralatan masak anti lengket, gunakan sabun 
ringan dan air hangat. Jangan gunakan sabut baja atau benda 
apapun yang dapat menggores lapisan anti lengket. Selalu cuci 
dengan tangan karena sabun mesin cuci piring dapat merusak 
permukaannya.

Bagaimana hukum negara dan propinsi berlaku
Garansi ini memberikan Anda hak-hak hukum tertentu, 
dan merupakan tambahan pada hak-hak statuta Anda.

Cara menghubungi kami jika Anda 
memerlukan layanan
Hubungi toko IKEA Anda. Anda akan menemukan alamat 
dan nomor telepon di katalog IKEA atau di www.IKEA.co.id
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Jika terjadi sesuatu, atau Anda tidak puas, 
hubungi IKEA di www.IKEA.co.id

SIMPAN STRUK 
PEMBELIAN ANDA! 
Ini merupakan bukti pembelian Anda 
dan dibutuhkan agar garansi berlaku. 


