
Tujuan Penggunaan
APAR ini menggunakan media Dry Chemical Powder yang mampu memadamkan kebakaran kelas A, B, dan C.
Hanya gunakan APAR ini untuk memadamkan api pada fase awal terjadinya kebakaran, seperti saat munculnya 
indikasi kebakaran antara lain timbul asap, percikan api, atau lidah api. Tidak disarankan menggunakan APAR ini 
untuk memadamkan api pada kebakaran besar atau ledakan.

Pembongkaran & Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Pembongkaran:
1. Temukan unit APAR yang diamankan dengan braket di bawah kursi penumpang depan.
2. Tarik pengencang braket sesuai arah yang ditunjukkan ilustrasi untuk melepaskan unit APAR dari braket.

Pemasangan:
1. Posisikan unit APAR pada braket sesuai ilustrasi.
2.2. Tarik pengencang braket sesuai arah yang ditunjukkan ilustrasi untuk mengencangkan unit APAR.

Apabila APAR dilepas dari braket, pastikan APAR dipasang kembali pada braket sebelum berkendara.
PERINGATAN
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Kelas Kebakaran C (Listrik)
kebakaran yang meliputi peralatan listrik yang menimbulkan tegangan, jika peralatan tidak 
dialiri listrik maka pemadam kelas A atau kelas B bisa digunakan.

Kebakaran Kelas B (Cairan & Gas)
kebakaran cairan yang mudah terbakar atau cairan yang mudah menyala gemuk minyak 
bumi, cat berbahan dasar minyak, pelarut, alkohol dan gas yang mudah terbakar.

Kebakaran Kelas A (Benda Padat)
bahan mudah menyala seperti kayu, kain, kertas, karet dan plastik.
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Kondisi Penyimpanan yang Aman
Simpan dan gunakan APAR ini di lingkungan dengan suhu antara -20 °C hingga +80 °C. Pastikan APAR telah 
diamankan pada braket yang tersedia sesuai panduan pemasangan.

Peringatan & Informasi Kesehatan
Media pemadam api Dry Chemical Power tidak beracun namun hindari media tertelan, terhirup atau terkena mata 
secara langsung. Jika mengalami gangguan kesehatan, segera konsultasikan dengan petugas medis.

Tindakan Pencegahan untuk Penanganan yang Aman
• Wajib baca dan patuhi semua petunjuk dalam buku panduan ini sebelum Anda menggunakan APAR.
• APAR ini memiliki katup pengaman (safety valve) yang secara otomatis melepaskan 
 tekanan berlebihan, sehingga aman dalam kondisi tekanan meningkat.
• Pastikan tekanan tabung APAR selalu pada kondisi normal dengan memeriksa indikator 
 tekanan (pressure gauge) yang mana posisi jarum indikator tekanan harus selalu pada 
  zona hijau (tengah).
• Jika kondisi jarum indikator tekanan melewati zona hijau dan mencapai posisi paling kiri
 atau paling kanan, hubungi Layanan Pelanggan SERVVO di Hotline WhatsApp 0811-1898-900.

Zona Hijau

Jangan gunakan APAR jika tidak terjadi kebakaran.
PERINGATAN

Cara Penggunaan
1. Temukan unit APAR yang diamankan dengan braket di bawah kursi penumpang depan
2. Tarik pengencang braket sesuai arah yang ditunjukkan ilustrasi untuk melepaskan unit APAR dari braket
3. Genggam APAR pada pegangan (handle) lalu tekan tombol kuning nomor 1
4. Arahkan nozzle ke sumber api
5. Tekan tombol merah nomor 2
6.6. Sapukan dari sisi ke sisi

Tombol Kuning Nomor 1

Tombol Merah Nomor 2



APAR adalah alat kelengkapan keselamatan wajib sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 
Nomor : KP.972/AJ.502/DRJD/2020 Tentang Fasilitas Tanggap Darurat Kendaraan Bermotor. APAR harus selalu 
terpasang pada tempatnya saat berkendara.

PERINGATAN

Jangan gunakan APAR setelah tanggal kedaluwarsa yang tertera pada APAR.
PERINGATAN

Jangan membongkar atau memodifikasi unit APAR yang tersedia pada kendaraan Anda. Garansi tidak berlaku 
untuk APAR yang telah dibongkar oleh pengguna.

PERINGATAN

Syarat & Ketentuan Garansi APAR
• Garansi APAR berlaku selama 3 (tiga) tahun atau 100.000 km (mana yang tercapai lebih dahulu) sejak 
 tanggal pembelian.
• Ketentuan garansi adalah: 
 1. Saat kondisi tekanan hilang ditunjukkan dengan jarum indikator di bawah zona hijau, namun segel dan 
  pin pengaman tidak rusak.
  2. Saat APAR digunakan, tombol 1 dan 2 sudah ditekan, media tidak keluar diindikasikan dengan jarum 
  indikator tekanan masih berada di zona hijau.
 Kondisi garansi APAR akan ditentukan setelah dilakukan pemeriksaan oleh PT. Servvo Fire Indonesia.
• Masa kedaluwarsa 8 (delapan) tahun dan tertera pada unit APAR.

Pindai QR Code ini menggunakan smartphone Anda untuk diarahkan ke 
pusat Layanan Pelanggan SERVVO

LAYANAN PELANGGAN

Menangani Kegagalan Penggunaan
Wajib baca dan patuhi semua petunjuk di dalam buku panduan ini sebelum Anda menggunakan APAR. 
Jika terjadi kegagalan dalam penggunaan, jangan gunakan APAR dan segera hubungi Layanan Pelanggan 
SERVVO di Hotline WhatsApp 0811-1898-900.

Pembuangan APAR yang Telah Digunakan
Produk ini ramah lingkungan, namun pastikan tekanan dalam tabung APAR dikeluarkan 
terlebih dahulu dengan cara menekan tombol merah nomor 2 (tombol pelepasan)
hingga jarum indikator tekanan berhenti di posisi paling kiri sebelum membuang APAR.

Zona Merah

Pastikan permukaan indikator tekanan tidak tertutup oleh kotoran untuk memudahkan pemeriksaan tekanan.
PERINGATAN

Perawatan
Periksa dan bersihkan permukaan APAR dengan kain kering secara rutin minimal setiap 1 (satu) bulan.
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