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Kemungkinan Masalah
Sejumlah masalah terjadi akibat kurangnya 
pemeliharaan yang sederhana, atau tidak 
terperhatikan, yang sesungguhnya dapat 
dengan mudah diselesaikan tanpa memanggil 
teknisi. Sebelum menghubungi Service Centre 
[Pusat Layanan] di tempat Anda, lakukanlah 
dulu pengecekan seperti yang tercantum di 
bawah ini. 

Jika masalah sudah diatasi, tekan tombol 
Start/Pause [Mulai/Jeda] untuk kembali 
menjalankan program. Jika, setelah pemerik-
saan di atas, masih ada masalah, hubungi 
Pusat Layanan setempat.

PERINGATAN! Menonaktifkan mesin 
cuci sebelum Anda melakukan 
pemeriksaan.

Pintu belum ditutup atau pintu 
tidak tertutup dengan baik. 
Silakan periksa pintu!
Listrik tidak stabil. Tunggu 
hingga listrik stabil dan mesin 
akan berjalan normal secara 
automatis.
Tidak ada komunikasi antara 
elemen elektronik dari mesin 
cuci. Matikan dan nyalakan lagi.

Kode Alarm

Masalah

Bila mesin 
pengering 
tidak bisa 
menyala:

Bila 
pakaian 
tetap 
basah:

periksa kemungkinan penyebab berikut
Steker tidak terpasang erat pada 
stopkontak, atau tombol untuk menyalakan 
belum ditekan.

Waktu pengeringan yang dipilih tidak 
mencukupi. Pilih waktu yang lebih lama.
Waktu yang lebih lama mungkin 
diperlukan bila temperatur ruangan 10 ºC 
atau kurang.
Periksa apakah saringan benang tidak 
tersumbat.
Pastikan Anda telah membaca semua 
petunjuk dengan seksama.
Bila masalah belum teratasi, hubungi 
Pusat Layanan Electrolux. Tuliskan nomor 
model dan nomor sesi serta tanggal 
pembelian sebelum anda menelepon. 
Pusat Servis memerlukan informasi ini.

Sekering rumah putus. Periksa stopkontak 
dengan memasang mesin listrik lain.
Tutup mesin pengering belum rapat atau 
tombol pengaman pintu belum ditekan.
Kenop kontrol belum diputar ke posisi 
yang dikehendaki.
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Electrolux Customer Care

10310

Plaza Kuningan - Menara Utara 2nd Fl. Suite 201
JI. HR. Rasuna Said
Kav. C11-14, Jakarta 12940
Office Tel : (+62 21) 522 7099
Office Fax : (+62 21) 522 7099
Email : customercare@electrolux.co.id

9th Floor, AB Tower
76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, 
Ho Chi Minh City.
Office Tel: (+84 8) 3910 5465
Office Fax: (+84 8) 3910 5470
Email: vncare@electrolux.com
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