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KAMI PEDULI KEPADA ANDA 

Terima kasih telah membeli alat Electrolux. Anda telah memilih produk yang tercipta dengan 

pengalaman dan inovasi profesional selama beberapa dekade. Terampil dan bergaya, produk ini 

didesain dengan kepedulian terhadap Anda. Jadi kapan pun menggunakannya, Anda bisa tenang 

mengetahui bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Selamat datang di Electrolux. 

Kunjungi situs web kami di: 

 
Dapatkan nasihat penggunaan, brosur, pemecahan masalah, informasi servis, membeli 

aksesoris & suku cadang, pendaftaran produk online: www.electrolux.com 

 

 

LAYANAN PELANGGAN DAN SERVIS 

Kami merekomendasikan penggunaan suku cadang asli. Ketika menghubungi Layanan, pastikan 

bahwa data berikut ini tersedia. Informasi dapat ditemukan pada rating plate. Model, PNC, Nomor 

Seri. 

 Peringatan / Perhatian-Informasi Keselamatan. 

 Informasi umum dan tips 

 Informasi lingkungan 

Dapat berubah tanpa pemberitahuan. 
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1. INFORMASI KESELAMATAN  

 

1.1 Ketentuan Penggunaan  

Alat ini untuk digunakan di rumah tangga dan aplikasi serupa seperti: 

• Rumah petani 

• Oleh klien di lingkungan jenis apartemen, home stay dan perumahan. 

Demi keselamatan Anda dan memastikan penggunaan secara tepat, sebelum alat dipasang dan 

digunakan pertama kali, baca panduan pengguna ini dengan seksama, termasuk petunjuk dan 

peringatannya. 

Untuk menghindari kesalahan dan kecelakaan yang tidak perlu, penting untuk memastikan bahwa 

semua orang yang menggunakan alat ini benar-benar mengerti cara pengoperasian dan fitur 

keselamatannya. 

Simpan petunjuk ini dan pastikan agar tetap disertakan pada alat apabila dipindahkan atau dijual, 

sehingga siapa pun yang menggunakannya akan memahami dengan baik tentang penggunaan dan 

keselamatan alat. 

 

1.2 Keselamatan Anak 

• Mesin cuci ini tidak untuk digunakan oleh anak kecil atau orang yang fisiknya lemah tanpa 

pengawasan. 

• Anak kecil harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat ini. 

• Komponen kemasan (mis. film plastik, polistirena) dapat berbahaya bagi anak – bahaya tercekik! 

Jauhkan dari jangkauan anak-anak. 

• Simpan semua deterjen di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak. 

• Pastikan bahwa tidak ada anak-anak atau hewan yang memanjat ke dalam bak cuci. 

• Jauhkan anak dan hewan dari mesin selama operasi di ruangan yang sangat basah serta di 

ruangan dengan gas yang mudah meledak atau berbau menyengat. 

 

 Risiko bagi Anak! 

• Negara EN: alat ini dapat digunakan oleh anak yang berusia mulai 8 tahun ke atas dan orang 

cacat fisik, sensorik atau mental atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan 

jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat ini dengan cara 

yang aman dan memahami bahaya yang dapat ditimbulkan.  

Anak tidak boleh bermain dengan alat ini. Pembersihan dan pemeliharaan oleh pengguna tidak 

boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan diawasi. 

• Negara IEC: alat ini tidak untuk digunakan oleh orang (termasuk anak) dengan cacat fisik, 

sensorik atau mental atau yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan kecuali mereka 

diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat ini oleh orang yang 

bertanggung jawab atas keselamatan mereka. 



 

1.3 Keselamatan Umum  

• Mengubah spesifikasi atau berupaya memodifikasi produk ini dengan cara apa pun berbahaya. 

• Pastikan bahwa hewan peliharaan kecil tidak naik ke dalam bak cuci. Untuk menghindari hal ini, 

cek bagian dalam bak cuci sebelum menggunakan alat. 

• Benda seperti koin, pin keselamatan, paku, sekrup, batu atau benda keras dan tajam lain dapat 

menyebabkan kerusakan ekstensif dan tidak boleh ditempatkan di dalam mesin. 

• Cuci benda kecil seperti kaus kaki, tali sepatu, ikat pinggang, dll. di dalam kantung cuci atau 

sarung bantal karena benda-benda tersebut dapat terselip di antara bak dan agitator. 

• Gunakan softener dan deterjen kain hanya dengan kuantitas yang direkomendasikan oleh 

pabrikan. Kerusakan pada kain atau alat dapat terjadi jika melebihi jumlah yang 

direkomendasikan. 

• Jangan menggunakan mesin cuci untuk mencuci benda dengan tulangan, bahan tanpa kelim 

atau bahan robek. 

• Selalu cabut colokan alat dan matikan pasokan air setelah digunakan, dibersihkan dan 

perawatan. 

• Alat ini tidak untuk digunakan oleh orang (termasuk anak) dengan cacat fisik, sensorik atau 

mental, atau yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan, kecuali mereka diberikan 

pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat ini oleh orang yang bertanggung jawab 

atas keselamatan mereka. 

• Dalam keadaan apa pun, Anda tidak boleh berupaya memperbaiki mesin sendiri. Perbaikan yang 

dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman dapat menyebabkan cidera atau malfungsi 

serius. Hubungi Pusat Servis setempat. Selalu pastikan penggunaan suku cadang orisinil. 

 

1.4 Instalasi  

• Alat ini berat. Berhati-hatilah saat memindahkannya. 

• Ketika membuka kemasan alat, cek bahwa alat tidak rusak. Jika ragu, jangan gunakan dan 

hubungi Pusat Servis. 

• Setelah alat dipasang, cek bahwa selang saluran masuk dan saluran keluar tidak terinjak. 

• Jika alat dipasang di lantai berkarpet, Sesuaikan kakinya agar udara bersirkulasi dengan baik. 

• Selalu pastikan, bahwa tidak ada kebocoran air dari selang dan koneksinya setelah instalasi. 

• Pekerjaan pipa yang diperlukan untuk memasang alat ini harus dilakukan oleh tukang pipa yang 

memenuhi persyaratan. 

• Pekerjaan kelistrikan yang diperlukan untuk memasang alat ini harus dilakukan oleh tukang 

listrik yang memenuhi persyaratan. 

 Dapat menyebabkan sengatan listrik! Jika mesin tidak terhubung ke sistem bumi/ground. 

JANGAN menyentuh pakaian basah dan bagian logam. 

 Alat tidak boleh dipasang di tempat lembab. 



Alat ini hanya untuk digunakan di dalam ruangan.

dicuci

stopkontak



• Perhatian saat Penanganan Mesin: 

- Baut transportasi harus dipasang pada mesin oleh orang yang terlatih. 

- Air yang terakumulasi harus dikeluarkan dari mesin. 

- Pegang mesin dengan hati-hati. Jangan memegang setiap bagian yang menonjol 

pada mesin saat mengangkatnya. Pintu mesin tidak dapat digunakan sebagai 

pegangan saat diangkut. 

- Alat ini berat. Angkut dengan hati-hati. 

• Jangan menutup tutup mesin dengan tenaga berlebihan. 

• Jangan menggunakan karpet cuci. 

 

 

2. URAIAN PRODUK  

 

2.1 Bagian  

 

 Catatan: Diagram lini produk hanya untuk referensi, silakan lihat produk yang sebenarnya 

sebagai standar. 

 

Tutup atas 

Frame 

Panel kontrol 

Kabinet 

Kenop kaki dapat disetel 

Katup saluran masuk air

Power case dan colokan

Pegangan

 

Selang 

pembuangan 



2.2 Aksesoris  

 

ujung selang 

saluran 

masuk 

alas tiang panduan Sekrup klem pegas ujung selang 

pembuangan 

 Catatan: Jika selang pembuangan sudah terpasang pada mesin, maka tidak ada klem pegas dan 

selang pembuangan di dalam aksesoris. 

 

3. PANEL KONTROL  

 

3.1 Uraian Panel Kontrol  

 

 Tombol On/Off 

Produk dinyalakan/dimatikan. 

 Tombol Start/Pause 

Tekan tombol untuk memulai atau jeda siklus pencucian. 

 Tombol Program 

Tersedia sesuai dengan jenis cucian. 

 Opsi 

Ini memungkinkan untuk memilih fungsi tambahan dan akan menyala bila dipilih. 

 Display 

1 

2 

3 

4 

5 



Display menampilkan pengaturan, perkiraan sisa waktu, opsi, dan pesan status untuk mesin 

cuci Anda. Display akan tetap menyala selama siklus pencucian. 

 Catatan: Diagram hanya untuk referensi, silakan lihat produk sebenarnya sebagai standar. 

 

3.2 Diagram Program  

 

Program tersedia sesuai dengan jenis cucian.  

Hanya untuk mesin cuci yang memiliki fungsi ini 

 

Program Deskripsi 

Regular Program pencucian kain standar, cocok untuk mencuci kain katun ramie. Cuci 

satu kali, bilas dua kali, waktu putar agak lama. 

Delicates: Pilihan level air Mid/High/Low, dengan tempo lembut, kecepatan pencucian 

dan putaran lambat, untuk keausan dan deformasi terendah. 

Mixed Cocok untuk mencuci pakaian campuran. 

Wool Cocok untuk mencuci pakaian dari wol, kapasitas cuci maksimum 2 kg. 

Heavy Duty Kemampuan mencuci kuat, mencuci lebih banyak pakaian kotor. 

Bedding Cocok untuk mencuci seprei, handuk dan kain tekstil besar lain. 

Quick Wash: Cocok untuk mencuci pakaian bernoda ringan dan pakaian di musim panas. 

Fuzzy 

weighting: 

Mesin cuci akan memilih level air secara otomatis sesuai dengan berat 

muatan. 

1. Apabila ada air di dalam bak, maka fungsi ini tidak tersedia; 

2. Sebelum menekan tombol [Start/Pause], jika konsumen memilih level air, 

maka tidak akan ada fungsi fuzzy weighting; 

3. Setelah menekan tombol [Start/Pause], mesin cuci akan menjalankan 

fungsi fuzzy weighting. Konsumen juga dapat memilih level air untuk 

menetapkan level air yang diperlukan. 

Free-cleaning 

function 

Free-cleaning function: apabila bak berputar, aliran air kuat akan 

membersihkan bak bagian dalam/luar dan mengurangi sisa kotoran. Free-

cleaning function muncul saat mesin dinyalakan. (Lampu clean tub menyala), 

dan tekan tombol tub clean untuk mematikan fungsi. 

 

3.3 Opsi  

• Water Level 



memeras







 

5.3 Pengingat Mencuci Pakaian  

• Suhu kerja mesin cuci harus antara 0 - 40 °C. Jika digunakan di bawah 0°C, maka katup saluran 

masuk dan sistem pembuangan bisa rusak. Jika mesin ditempatkan di kondisi suhu 0°C atau di 

bawahnya, maka mesin harus dipindahkan ke suhu ambien normal untuk memastikan selang 

pasokan air dan selang pembuangan tidak membeku sebelum digunakan. 

• Cek label dan penjelasan penggunaan deterjen sebelum mencuci. Gunakan deterjen tanpa busa 

atau sedikit busa yang cocok untuk mencuci dengan baik. 

- Cek label. 

 

- Taruh pakaian kecil ke dalam sarung bantal. 

 

- Keluarkan benda apa pun dari dalam saku 

 

- Balik bagian dalam pakaian ke luar. 

 

- Ikat tali panjang, ritsleting atau kancing. 



mungkin akan muncul peringatan karena ketidakseimbangan

saluran



Bahan mungkin



proses memeras pada program cuci.



stopkontak

memperpanjang



PENYELESAIAN MASALAH



tombol

kotoran.

mesin



(6,5 kg:0.1MPa~0.6MPa)



Bisa menimbulkan risiko cedera!



Menyesuaikan mesin cuci



Periksa

Periksa



 

- Atur basis penghubung pada kran dan kencangkan baut dengan merata. 

- Kencangkan mur klem. 

 

- Tekan bus sliding, masukkan selang saluran masuk ke basis penghubung. 

- Koneksi selesai. 

 

- Setelah terhubung dan terpasang, cek apakah ada kebocoran air. 

 

2. Koneksi antara kran sekrup dan selang saluran masuk. 

 

- Kran dengan ulir dan selang saluran masuk. 

 

- Kran khusus untuk mesin cuci. 



 PERINGATAN! 

• Untuk mencegah kerusakan atau kebocoran air, ikuti petunjuk di dalam bab ini. 

• Jangan membelitkan, menggilas, memodifikasi atau menghubungkan kran dengan beberapa 

kepala dengan selang saluran masuk air. 

 

12. MASALAH LINGKUNGAN 

 

12.1 Bahan Kemasan 

 Bahan yang bertanda dengan simbol  dapat didaur ulang. 

>PE<=polyethylene 

>PS<=polystyrene 

>PP<=polypropylene 

Ini berarti bahan tersebut dapat didaur ulang dengan membuangnya secara tepat di dalam wadah 

penampung. 

 

12.2 Mesin Tua 

Gunakan tempat pembuangan yang sah untuk alat tua Anda. Bantu menjaga negara Anda tetap 

rapi! 

Simbol  pada produk atau kemasannya menunjukkan bahwa produk tidak dapat diperlakukan 

seperti limbah rumah tangga. 

Produk tersebut harus diserahkan kepada titik koleksi yang berlaku untuk daur ulang peralatan 

elektrik dan elektronik. 

Dengan memastikan produk ini dibuang secara tepat, maka Anda membantu mencegah potensi 

konsekuensi negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia, yang dapat disebabkan oleh 

penanganan limbah produk ini secara tidak tepat. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang daur ulang produk ini, hubungi dinas di kota Anda, layanan 

pembuangan limbah rumah tangga atau toko tempat Anda membeli produk. 

 

12.3 Petunjuk Ekologis 

Untuk menghemat air, energi dan membantu melindungi lingkungan, kami merekomendasikan agar 

Anda mengikuti tips berikut ini: 

• Cucian dengan kekotoran normal dapat dicuci tanpa pencucian awal untuk menghemat 

deterjen, air dan waktu (lingkungan juga terlindungi!). 

• Mesin bekerja dengan lebih ekonomis jika muatan penuh. 

• Dengan pra-perlakuan yang memadai, noda dan kekotoran terbatas dapat dihilangkan, maka 

cucian dapat dicuci dengan suhu lebih rendah. 



• Ukur banyaknya deterjen sesuai dengan kesadahan air, derajat kekotoran dan kuantitas cucian 

yang dicuci. 

 

13. DETAIL KONTAK LAYANAN PELANGGAN ELECTROLUX 

 

Thailand 

Telp.: (+66 2)725 9000 

Electrolux Thailand Co., Ltd. 

Lt. 14, 1910 New Petchburi Road  

Bangkapi, Huay Kwang  

Bangkok 10310 

 

Indonesia 

        Hotline Service : 08041119999 

PT. Electrolux Indonesia 

Gedung Plaza Kuningan 

Menara Utara Suite 201 

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C11-14 

Jakarta 12940 

        Email: customercare@electrolux.com 

Depdag No. I.14.EI10.03001.0717 

 

Malaysia 

Bebas Pulsa Dalam Negeri: 1300-88-11-22  

Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd  

Lt. 7, Tower 2, Jaya 33, No. 3 Jalan  

Semangat, Seksyen 13, 46100 Petaling Jaya,  

Selangor 

Telp. Kantor: (+60 3) 7843 5999  

Faks Kantor: (+60 3) 7955 5511  

Pusat Layanan Konsumen: Lot C6, No. 28, 

Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tong Nam,  

40200 Shah Alam, Selangor  

Saluran Layanan Konsumen: (+60 3) 5525 0800  

Faks: (+60 3)5524 2521 

 

Singapura 

SALURAN SIAGA LAYANAN KONSUMEN : (+65) 67273699  

Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 

1 Fusionopolis Place, West Lobby #07-10 Galaxis,  

Singapura 138522. 

Faks Kantor: (+65) 67273611 

Email: customer-care.sin@electrolux.com 

TedjaHar
Cross-Out

TedjaHar
Cross-Out

TedjaHar
Inserted Text
REMOVE THIS



 

Vietnam 

Bebas Pulsa: 1800-58-88-99  

Telp.: (+84 8) 3910 5465  

Electrolux Vietnam Ltd . 

AB Tower, Lt. 9 

76 Le Lai street,  

District 1 Ho Chi Minh City 

 

Filipina 

Bebas Pulsa Dalam Negeri: 1-800-10-845-care 2273  

Saluran Siaga Layanan Pelanggan : (+63 2) 845 care 2273  

Lt. 10. W5th Avenue Building  

5th Avenue Corner 32nd street  

Bonifacio Global City, 

Taguig Filipina 1634  

Saluran utama: +63 2 737-4756 

 

Batasan konten yang diizinkan mengenai bahan kimia beracun dipastikan (sesuai dengan RoHS) 

(Sesuai dengan Edaran No. 30/2011/TT-BCT, Vietnam, tanggal 10 Agustus, 2011) 

  



CATATAN 

  



  



www.electrolux.com 

 
 

*** Kami dapat melakukan 

perubahan pada produk 

atau panduan ini dalam 

upaya peningkatan 

berkelanjutan kami tanpa 

pemberitahuan 

sebelumnya 

Q
6

0
0

3
P

0
8

SM
S

W
B

 

 

 

 

 


