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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

Produk anda hanya  dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan tidak di rancang
untuk industry atau komersil.

Jangan naik dan duduk diatas tutup mesin cuci.

Jangan bersandar pada pintu mesin cuci.





Alas kabinet



Waktu peras agak lama.

Putaran perasan lembut, untuk mencuci pakaian yg ringan dan lembut



memeras



Cabut Steker





 

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

luntur saat dicuci.

Pra-perawatan



proses memeras pada program cuci.

Pra-perawatan

Pra-perawatan penghilang



stopkontak

memperpanjang

Steker

Pencucian 
Normal

Cuci dengan
tangan

Boleh memakai

Boleh disetrika Setrika Suhu
Tinggi Max. 200C

Pengeringan
dengan mesin

dan suhu Tinggi

Pengeringan
dengan

digantung

Jangan
menggunakan

mesin pengering

Pengeringan
dengan digantung

tanpa diperas

Pengeringan
dengan

diletakkan di
perrmukaan datar

Setrika Suhu
Sedang Max. 150C

Setrika Suhu
Rendah Max. 110C

Tidak boleh
disetrika

dengan air normal
Tidak boleh

Pencucian
Berbahan Halus



PENYELESAIAN MASALAH



coba cari solusi untuk menyelesaikan masalah dari kode petunjuk dibawah ini, 

normal

Tabung

Tabung

Hubungi layanan service



EWT8588H1WB

EWT9588H1WB

EWT0H88H1WB

EWT7588H1WB

EWT0H88M1SB

EWT2H88M1SB

Hanya gunakan selang baru bawaan unit dan selang yang lama jangan
digunakan lagi!



Bisa menimbulkan risiko cedera!



Menyesuaikan mesin cuci

Dudukannya



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. 



Memutus selang masuk air



INDONESIA
PT Electrolux Indonesia
Jl. Abdul Muis No.34, Petojo Selatan, 
Gambir,
Jakarta Pusat 10160, Indonesia
SMS : 0812 8088 8863
WA : 0811 8339 777
Hotline Service: 0804 111 9999
Email: customercare@electrolux.co.id
Website: www.electrolux.co.id
Diimpor oleh PT Electrolux Indonesia.



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

 


