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• Bertingkah lakulah yang baik – Tersenyumlah! Ini akan membawa aura positif ke orang-orang di 
sekelilingmu. 

• Menjadi orang yang bisa membantu – Jika ada orang yang butuh pertolongan yang kamu bisa beri, hal 
yang sopan untuk dilakukan ialah menawarkan bantuan. Janganlah menunggu untuk ditanya duluan. 
Contohnya:  

• Mencuci piring 
• Merapihkan meja 
• Merapihkan belanjaan 

• Hormatilah orang lain – benda-benda di rumah ini milik bersama. Perlakukanlah barang-barang ini dengan 
hati-hati. 

• Sopan kepada orang lain – Mintalah izin sebelum memakan barang yang bukan milikmu. Jika kamu 
meminja suatu barang, kembalikanlah tepat waktu.  

• Rapih – Jika kamu mengambil sesuatu, tarulah kembali ke tempatnya. Jika kamu menyalakan sesuatu, 
matikanlah lagi. Contohnya:  

• Saklar lampu  
• Oven 
• Televisi 

• Bersih – Jangan meninggalkan barangmu di sekeliling rumah dan membuat orang lain haris 
mmbersihkannya. Contohnya:  

• Sepatu di sebelah sofa 
• Ransel di meja 
• Sikat gigi di sebelah wastafel 
• Piring kotor di tempat cuci piring 
• Selalu  jaga tempat tidurmu bersih 

• Sopan – Selalu ucapkan “tolong” dan “terima kasih”  
• Patuhi aturan rumah – Ini adalah rumah orang lain dan kamu sebagai tamu. Baiknya kamu mengikuti 

peraturan yang berlaku di rumah. Contohnya:  
• Jam malam-jaga suara ketika telat pulang atau ketika pergi keluar saat orang lain sedang tidur  
• Dilarang merokok 
• Tidak ada tamu yang menginap tanpa izin 

• Keamanan yang pertama – Contohnya: 
• Tutup pintu ketika kamu meninggalkan rumah 
• Jika kamu kehilangan kunci, beri tahu pemilik rumah 
• Jangan memberi kunci rumah kepada orang yang tidak tinggal dirumah itu 
• Tutup jendela sebelum meninggalkan rumah 
• Matikanlah oven dan pengering 
• Jangan tinggalkan lilin menyala 

• Kecelakaan bisa terjadi – Jika ada suatu kerusakan bertahulah pemilik rumah; jangan tinggalkan sesuatu 
untuk ditemukan orang lain. 
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“How to”  

 

Panduan anda untuk 
tinggal dengan American 
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Mesin Cuci 

 

 

  1. mesin cuci di rumah Anda mungkin terlihat berbeda dari ini. 

2. Tempatkan beban Anda cucian di mesin dan tempat cucian deterjen di dalam laci. 

3. Jangan mengisi mesin cuci; ini dapat menyebabkan mesin untuk istirahat atau banjir. 

4. Jangan sampai melimpahi laci deterjen! Ini akan menyebabkan kelebihan gelembung sabun. 

5. Pilih suhu air dan ukuran beban. Hanya gunakan pemutih klorin dengan pakaian putih. 

6. Pastikan waktu cucian Anda dan segera menghapusnya dari mesin cuci. 

7. Jangan lepaskan pakaian orang lain dari mesin cuci, bahkan jika  mesin cuci telah selesai siklus. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=washing+machine+impages&id=2EF70F0C4299445DC178978873D864D07FD89187&FORM=IQFRBA
http://www.sears.com/kenmore-3.4-cu-ft-top-load-washing-machine/p-02620022000P?prdNo=2


Indonesian 

 

Pengering 

 

1. pengering pakaian di rumah Anda mungkin terlihat berbeda dari ini. 

2. Pastikan perangkap serat bersih. Ini mungkin terletak di depan drum pengering atau bagian atas mesin. 

3. Masukan kain basah ke dalam pengering dan memilih pengaturan yang sesuai. 

4. Periksa waktu pada pengering untuk memastikan Anda datang kembali sebelum selesai pengering. 

5. Pastikan untuk mengambil pakaian Anda segera dan jangan biarkan duduk di pengering untuk waktu yang 
lama. 

6. Jangan lepaskan pakaian orang lain dari pengering, bahkan jika siklus pengering selesai. 

7. Bersihkan perangkap serat setelah Anda selesai mengambil pakaian Anda. Tempatkan lint di tempat 
sampah, tidak wastafel. 

 

 

http://www.123rf.com/photo_5247387_washer.html
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Mesin Cuci Piring 

                   

                     

1. pencuci piring di rumah Anda mungkin terlihat berbeda dari ini. 

2. Pastikan Anda bilas sisa limbah makanan dari setiap piring, mangkuk, atau cangkir ke dalam pembuangan 
sampah atau tempat sampah. 

3. Tempatkan semua cangkir dan mangkuk terbalik untuk menghindari pengumpulan air. 

4. Jangan mengisi mesin cuci piring; tidak pernah tumpukan barang di mesin pencuci piring. 

5. Tempat deterjen pencuci piring hanya di lokasi yang sesuai. 

6. Jangan gunakan sabun cuci piring atau deterjen. 

7. Tutup pintu untuk mesin cuci piring dengan kuat sampai terkunci. 

8. Putar tombol atau menekan tombol pada wajah mesin cuci piring untuk memulai siklus mencuci. 

9. Tunggu mesin untuk benar-benar berhenti sebelum membuka pintu. 

10. Buka pintu dan nikmati makanan dari piring bersih Anda. 

 

 

 

http://www.123rf.com/photo_25045437_close-up-of-woman-s-finger-pressing-button-of-dishwasher.html?term=dish%20washing%20machine
http://www.123rf.com/photo_14832405_open-dishwasher-full-of-plates-close-up.html?term=dish%20washing%20machine
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Kompor 

             

1. kompor di rumah Anda mungkin terlihat berbeda dari ini. 

2. Setiap tuas digunakan untuk menyalakan kompor yang berbeda.  

3. Jangan meninggalkan kompor saat memasak! 

4. Gunakan kipas hood untuk mencegah alarm kebakaran dari pergi. Hal ini biasanya terletak di atas kompor. 

5. Pastikan untuk mematikan kompor ketika selesai. 

6. Jangan pernah meninggalkan sesuatu yang dapat meleleh langsung di atas kompor. 

7. Jika terjadi kebakaran, gunakan pemadam kebakaran, tidak pernah air! 

8. Bersihkan kompor atas dan membersihkan dapur setelah mempersiapkan makanan Anda. 

 

 

http://media.photobucket.com/user/fixitwoman/media/Pccx%20Fall%202009/DSC00913.jpg.html?filters%5Bterm%5D=stovetop&filters%5Bprimary%5D=images&filters%5Bsecondary%5D=videos&sort=1&o=16
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Oven 

 

1. oven di rumah Anda mungkin terlihat berbeda dari ini. 

2. Buka oven sebelum dinyalakan - mungkin ada barang yang disimpan dalam oven seperti panci atau loyang. 
Pindahkan barang sebelum menyalakan oven. 

3. Anda mungkin perlu mengaktifkan tombol atau tekan tombol untuk mengatur suhu yang diinginkan. 
Tergantung pada apa yang sedamg Anda panggang, akan memilih dari Panaskan, Panggang atau Broil. 

4. Jika Anda memanaskan, tunggu oven untuk menyelesaikan pemanasan sebelum memasukkan makanan 
Anda. 

5. Tempatkan makanan dengan hati-hati di rak dalam oven (pastikan untuk menggunakan cookie sheet bila 
diperlukan). 

6. Mengatur waktu untuk membiarkan Anda tahu kapan makanan Anda akan selesai memanggang. Semua 
oven berbeda; Anda mungkin perlu menyesuaikan waktu memasak Anda. 

7. Oven tidak akan mati secara otomatis ketika makanan Anda selesai memanggang. Pastikan untuk 
mengambil makanan Anda keluar dari oven dan mematikan oven ketika selesai. 

 

http://www.crystalgraphics.com/powerpictures/Image.Search.Details.asp?product=cg6p3510115c&title=electric-oven-isolated-on-white
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Garbage Disposal 

       Disposal hole                             

         Disposal switch 

1. Rumah Anda mungkin tidak memiliki pembuangan sampah. Jika tidak, jangan membuang sampah makanan menjadi 
wastafel; membuangnya ke tong sampah. 

2. Sebuah pembuangan sampah digunakan untuk membuang makanan sampah. 

3. Sebelum Anda mengaktifkan pembuangan, pastikan peralatan tidak jatuh ke lubang pembuangan. 

4. Nyalakan keran untuk memungkinkan air yang mengalir melewati pembuangan sampah. 

5. Hidupkan lampu sebelah wastafel; Anda harus mendengar suara kertakan berputar. 

6. Tunggu suara menjadi bagus bahkan desingan, tanpa suara makanan yang dicincang, dan kemudian mematikan 
saklar, dan kemudian masuakan air. 

7. Hati-hati - tidak pernah meletakkan tangan Anda atau perkakas di pembuangan ketika sedang berjalan. 

 

 

 

 

 

 

http://media.photobucket.com/user/alcondobum/media/DSCN0498.jpg.html?filters%5Bterm%5D=garbage%20disposal&filters%5Bprimary%5D=images&filters%5Bsecondary%5D=videos&sort=1&o=19
http://www.bing.com/images/search?q=wall+light+swith+images&id=25D106BA3C24BE1CAF0A3EAD5C4C87E3C10D39D2&FORM=IQFRBA
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Microwave Oven 

 

 

1. microwave oven di rumah Anda mungkin terlihat berbeda dari ini. 

2. Jangan menempatkan sesuatu logam atau aluminium foil dalam microwave. 

3. Pastikan setiap piring yang digunakan adalah microwave aman. 

4. Tempatkan makanan di dalam microwave. Pastikan itu adalah dalam wadah yang tidak disegel. 

5. Anda mungkin perlu menekan nomor atau berbelok dial untuk memilih waktu memasak yang Anda 
inginkan. Tekan Mulai. 

6. Pastikan Anda berhati-hati saat melepas sesuatu dari microwave, itu akan menjadi panas. 

7. Pastikan Anda membersihkan microwave jika ada tumpahan makanan dalam proses pemanasan. 

8. pengaturan otomatis pada microwave mungkin tidak sempurna, selalu pastikan Anda memperhatikan 
microwave untuk memastikan makanan tidak membakar atau matang. 

 

 

 

 

 

 

http://www.123rf.com/photo_11866640_open-white-microwave-on-white-background-3d.html?term=oven
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Kamar Mandi 

 

 

1. Kamar mandi di rumah Anda mungkin terlihat berbeda dari ini. 

2. hormati orang lain yang menggunakan kamar mandi. 

3. Hati-hati dengan durasi mandi Anda –untuk tidak mand terlalu lama. Ini akan menggunakan air panas untuk 
orang lain. Jika air masuk di lantai selama Anda mandi – bersihkan saat selesai. 

4. Jangan membuang apa-apa kecuali kertas toilet ke dalam toilet. Barang-barang seperti pembalut harus 
dibungkus dalam plastic  dan ditempatkan ke tempat sampah. 

5. Tinggalkan kamar mandi bersih ketika Anda meninggalkan. Kembalikan barang-barang saat  Anda pergi, 
mencabut barang-barang seperti curling iron, mengelap meja dan mematikan lampu. 

 

 

 

 


