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 PEMASANGAN13.

4.

5. Lepaskan alas polistirena. 

6.

Letakkan salah satu elemen bungku-
san polisterin di atas lantai di belakang 
perkakas. Dengan berhati-hati 
letakkan perkakas dengan bahagian 
belakang di atasnya. Pastikan tidak 
merosakkan hos.

Tarik alat dalam posisi vertikal.

13.1 Membongkar Kemasan

AWAS! Semua baut transit dan 
kemasan harus dikeluarkan sebelum 
mesin ini digunakan. Simpanlah 
semua perangkat pengiriman agar 
dapat digunakan lagi jika mesin akan 
dipindahkan.

Memotong dan menghapus empat 
memotong tali seperti yang ditunjuk-
kan.

1.

Lepaskan kotak karton dan plastik tas 
yang meliputi machines seperti yang 
ditunjukkan pada gambar.

2.

Buka pintu. Keluarkan potongan 
polistirena dari seal pintu dan semua 
item dari tabung.

3.

7. Keluarkan kabel listrik dan selang 
pembuangan air dan masukan air dari 
tempat selang (A) di bagian belakang 
mesin.
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Perlonggar atau pererat kaki untuk 
disesuaikan dengan kerataan. 
Penyesuaian kerataan mesin 
dengan tepat mencegah getaran, 
kebisingan, dan pergerakan alat 
ketika dioperasikan.

13.2 Penempatan

Gunakan waterpas di bagian atas 
dan samping mesin cuci untuk 
memeriksa kerataan.

Jika Anda tidak punya waterpas, 
sebagai panduan gunakan tepi 
kusen pintu, lemari dapur, atau 
meja untuk memeriksa apakah 
mesin cuci sudah rata.

Penting agar mesin cuci Anda 
berdiri kokoh dan rata dengan 
lantai untuk memastikan pengop-
erasian yang benar.
Mesin tidak boleh dipasang di balik 
pintu yang dapat dikunci, pintu 
geser, atau pintu yang ada 
engselnya di sisi yang berlawanan 
dari pintu mesin cuci.

8.
9. Geser keluar penjarak plastik. 

10. Letakkan sumbat plastik di lubang. 
Anda bisa menemukan sumbat di 
kantong buku petunjuk.

Buka ketiga bautnya. 
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Jangan sekali-kali menempatkan 
kardus, kayu atau semacamnya di 
bawah mesin untuk mengkompen-
sasi ketidakrataan di lantai. Pasang 
mesin pada lantai yang datar dan 
keras. Pastikan sirkulasi udara di 
sekitar mesin tidak terhalang oleh 
karpet, permadani, dll.

Ketika mesin cuci sudah rata, 
cobalah mengguncangnya dari 
sudut ke sudut. Jika guncang, 
sesuaikan lagi kaki-kakinya hingga 
rata dan tidak lagi berguncang.

Hubungkan selang masukan air ke 
keran air dengan ulir BSP beruku-
ran 3/4".
Gunakan selang yang disertakan 
bersama mesin cuci. JANGAN 
GUNAKAN SELANG LAMA. Ujung 
lain dari selang air masuk yang 
terhubung ke mesin dapat diputar 
ke segala arah. 
Longgarkan sambungannya, putar 
selang, kemudian kencangkan 
kembali sambungan sambil 
memastikan tidak ada kebocoran 
air.

13.3 Masukan Air

Periksa dan pastikan mesin tidak 
menyentuh dinding atau perangkat 
dapur lainnya.

Selang air masuk tidak boleh 
diperpanjang. Jika selang terlalu 
pendek dan Anda tidak ingin 
memindahkan keran air, Anda 
harus membeli selang baru yang 
lebih panjang dan yang khusus 
dirancang untuk penggunaan ini.

Pada cabang pipa pembuangan 
bak cuci. Cabang ini harus 
berada di atas perangkap/ 
saringan kotoran sedemikian 
rupa sehingga lekukan berada 
sedikitnya 60 cm di atas lantai.

Langsung pada pipa pembuan-
gan dengan ketinggian tidak 
kurang dari 60 cm dan tidak 
lebih dari 90 cm.
Ujung selang pembuangan 
harus selalu berventilasi, yaitu, 
diameter dalam pipa pembuan-
gan harus lebih besar daripada 
diameter luar selang pembuan-
gan.
Selang pembuangan tidak boleh 
ditekuk. Bentangkan di sepan-
jang lantai, hanya bagian yang 
ada di dekat titik pembuangan 
yang harus ditinggikan.

Ujung selang pembuangan dapat 
diletakkan dengan tiga cara:

Dipasang pada sisi bak cuci 
dengan menggunakan pemandu 
selang plastik yang disertakan 
bersama mesin.

Dalam hal ini, pastikan ujungnya 
tidak dapat terlepas ketika mesin 
sedang mengeluarkan air. Ini 
dapat dilakukan dengan mengikat 
selang ke keran air dengan tali 
atau menempelkannya ke 
dinding.

13.4 Pembuangan Air



78         www.electrolux.com 

Untuk fungsi mesin yang benar, 
selang pembuangan harus tetap 
terkait ke bagian penopang yang 
benar yang ada di bagian atas 
pada sisi belakang alat.
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Mesin ini dirancang untuk 
digunakan pada daya listrik 
220-240 V, fase-tunggal, 50 Hz.

13.5 Sambungan Listrik

Periksalah voltase listrik dan 
cocokkan dengan yang tercan-
tum di Label Mesin sebelum 
menyambungkan aliran listrik.

Jika kabel listrik mesin harus 
diganti, penggantian ini harus 
dilakukan oleh Pusat Layanan 
kami.

“Catu daya yang tidak tepat 
dapat membatalkan garansi 
Anda.”
Periksa apakah daya listrik di 
rumah Anda cukup untuk 
menjalankan mesin dengan beban 
maksimum (2.1 kW), jangan lupa 
perhitungkan pula peralatan listrik 
lain.

Produsen mesin ini tidak bertang-
gung jawab atas kerusakan atau 
cedera yang diakibatkan kelalaian 
untuk mematuhi aturan 
keselamatan di atas.

Hubungkan mesin ke stop 
kontak yang dibumikan.

AWAS!

Kabel listrik harus mudah dijang-
kau setelah mesin dipasang. Jika 
daya mesin ini disuplai dari kabel 
listrik sambungan atau perangkat 
stop kontak portabel, kabel 
perpanjangan atau perangkat 
portabel listrik itu harus diposisikan 
sehingga tidak bisa terkena 
cipratan atau masuknya uap air.


