Saluran pembuangan melambat atau
tidak berfungsi, layar digitron “E1”
berdengung.

● Apakah selang pembuangan diletakkan? ● Letakkan selang pembuangan. Buka dan tutup penutup
atas satu kali, kemudian tekan tombol START/PAUSE.
● Apakah selang pembuangan terhalang
● Bersihkan benda asing tersebut. Buka dan tutup penutup
oleh benda asing?
atas satu kali kemudian tekan tombol START/PAUSE.

Tombol Safety bergerak, tidak berputar,
(setelah koreksi otomatis dua kali),
layar digitron “E3” berdengung.

● Apakah cucian diletakkan dengan
miring?
● Apakah mesin cuci dalam keadaan
miring?
● Keran air belum dibuka.

Pengisian air yang melambat atau tidak
terjadi pengisian, layar digitron “FA”
berdengung.
Layar digitron menampilkan “FA”,
berdengung.

Tidak mencuci
Mesin tidak
berkerja
Tidak berputar

● Katup air masuk terhalang.
● Tekanan air terlalu rendah dan aliran air
terlalu kecil.
● Apakah sensor batas ukuran air tampak
tidak normal?

● Atur ulang cucian. Tutup penutup atas dan tekan tombol
START/PAUSE.
● Benahi posisi mesin cuci pada posisi yang datar.

BUKU PETUNJUK PEMILIK

AQW-910DD
AQW-810DD

● Buka keran. Buka dan tutup penutup atas satu kali.
Kemudian tekan tombol START/PAUSE.
● Bersihkan katup air masuk. Buka dan tutup penutup atas,
kemudian tekan tombol START/PAUSE.
● Tunggu tekanan air menjadi normal sebelum menggunakan mesin
● Hubungi bagian penjualan.

● Pastikan listrik menyala ketika menggunakan mesin.
● Apakah listrik tidak menyala?
● Apakah colokan listrik terpasang dengan ● Pasang colokan listrik dengan kuat.
kuat?
● Isi air sampai posisi yang ditentukan dengan tepat.
● Apakah batas ukuran air mencapai
posisi yang tepat?
● Apakah penutup atas tertutup dengan tepat? ● Tutup penutup atas
● Apakah colokan listrik terpasang dengan
● Pasang colokan listrik dengan tepat.

Mesin Cuci Top-Load Otomatis

tepat?

● Apakah penutup atas tertutup dengan tepat? ● Tutup penutup atas dengan rapat.
● Apakah cucian sudah diletakkan dengan
● Atur ulang cucian dengan rata.
rata?

Terdapat suara asing di dalam mesin

● Apakah mesin berada pada posisi miring?
● Apakah cucian diletakkan miring saat mesin
berputar?

● Apakah sambungan pada selang air
masukan melonggar atau terpelintir.

Keran air bocor

● Sesuaikan posisi mesin dengan posisi yang tepat dan rata.
● Atur ulang posisi cucian dan tutup penutup atas.

● Kencangkan sambungan dengan tepat.

Catatan: Ketika tabung digital menampilkan simbul abnormal selama mesin bekerja, tabung akan
berdengung satu kali setiap dua menit sekali, kemudian daya akan diputus secara otomatis
setelah sepuluh menit.

Kejadian Umum

Kejadian

Penjelasan

● Putaran tidak lancar ketika mesin mulai bekerja. ● Seimbangkan cucian untuk menghindari mesin menjadi miring.
● Pilihan program spin tetapi tidak bekerja.

● Program masih dalam proses waktu pembuangan, butuh
beberapa saat sebelum mesin kembali berputar.

● Ada air yang mengalir keluar dari selang
● Air tersebut berasal dari sisa uji coba kinerja mesin oleh pabrik.
pembuangan saat penggunaan yang pertama kali.
● Pulsator berhenti selama air masuk dalam keadaan ● Hal itu bertujuan untuk menghindari air menyemprot
selama proses air masuk.
mencuci dan membilas.

Spesifikasi
Model
Voltase/frekuensi
Tingkat kedap air
Kapasitas untuk basah/kering
Daya masukan untuk pencucian/putaran
Rated current of fuse
Tekanan inlet
Dimensi(mm)

AQW-910DD

AQW-810DD

220V/50Hz
IPX4
9.0kg/7.0kg
400W/300W
5A
0.03MPa-1.0MPa
P 550 L 570 T 940

220V/50Hz
IPX4
8.0kg/6.0kg
410W/265W
5A
0.03MPa-1.0MPa
P 520 L 540 T 905

PT Haier Sales Indonesia

Harap baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum mengoperasikan
mesin cuci Anda dan simpanlah petunjuk ini sebagai referensi penggunaan
di kemudian hari.

Daftar Isi

Setelah Mencuci
Pertama, lepaskan colokan listrik dari setop kontak sebelum membersihkan.
Setelah menggunakan mesin, bersihkan sisa lapisan kain dan benda-benda asing pada
penyaring kain dan penyaring aliran air. Jika tidak dibersihkan, dapat memengaruhi
penggunaan mesin Anda.
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Cara melepas dan memasang penyaring kain adalah
sebagai berikut:
1. Tekan bagian pegas dari filter atau penyaring kain
untuk membuat pengait keluar dari penutup saringan,
lalu tarik penyaring kain untuk melepaskannya
(gambar 1).
2. Tarik kembali penutup filter kemudian Anda dapat
menurunkannya di depan penutup (gambar 2) dari
penyaring kain.
3. Bersihkan kotoran di dalam penyaring kain.
4. Letakkan kembali penutup penyaring kain ke dalam
penutup depan (gambar 2).
5. Pastikan penyaring kain terpasang benar jika tidak,
dapat memengaruhi kinerja mesin.

Penyaring kain harus digunakan selama
mencuci.
Penyaring kain harus dibersihkan setiap
kali selesai menggunakan mesin cuci.

Gambar 1

Gambar 2

Papan penyaring katup masukan air bisa saja
terhalangi oleh benda asing dan memengaruhi
kelancaran aliran air.
Bersihkan bagian tersebut dengan sikat setiap
dua bulan sekali.

Jika kabinet dalam keadaan kotor, usap dengan kain
basah
Jangan membilasnya langsung dengan air.
Usap kabinet dengan deterjen netral.
Jangan mengusap dan membersihkannya
enggunakan thinner, bensin, alkohol dll.

1. Setelah mencuci, tutup keran air (Jika dibutuhkan, Anda dapat melepas selang masukan air).
2. Jangan menyimpan air di dalam mesin cuci untuk waktu yang lama. Buang semua air setiap setelah
menggunakan alat.
3. Pastikan Anda melepas colokan listrik sebelum melakukan perawatan mesin.
4. Gantung kabel listrik dan selang pembuangan.
5. Lap dan bersihkan titik-titik air pada permukaan mesin cuci dan bagian dalam tabung, buka penutup atas
untuk beberapa waktu (sekitar 1 jam), kemudian tutup kembali.

Pemecahan masalah
(Jika ada kerusakan, lepaskan colokan listrik sebelum melakukan pemeriksaan). Kejadian berikut ini kadang
kala bukan merupakan kerusakan. Harap pastikan sekali lagi sebelum mengirim mesin untuk diperbaiki.
Jika ada kerusakan, harap datangi bagian pemeliharaan khusus atau bagian pelayanan penjualan perusahaan
kami.

Kejadian
Layar menampilkan E2

Alasan

Cara Penyelesaian

● Penutup bagian atas tidak tertutup

● Tutup penutup bagian atas dan
tekan tombol “START/PAUSE”

Prosedur pengoperasian
1. Tekan tombol
2.Tekan tombol

Nama-nama bagian komponen

untuk menyalakan daya
untuk memilih program otomatis yang sesuai

Program

Program

Penutup Tabung Luar
Cincin Penyeimbang

Setelah daya listrik dinyalakan, modus “Normal” secara otomatis aktif. Untuk memilih program yang otomatis, tekan tombol
“Program” hingga layar indikator memberikan respon menyala. Merujuk pada tombol
“Cycle” pada Halaman 12. Contohnya: pilih Quick untuk mencuci cepat cucian dengan
kotoran ringan.

3. Tekan tombol

Spin

4. Tekan tombol

Adjust

untuk memilih lama waktu putaran

Panel Kendali
Saringan

Spin

untuk memilih program reserve yang sesuai

Dudukan
Panel Kendali

Adjust

Setelah menyalakan daya listrik, program reserve time secara otomatis aktif. Jika Anda perlu mengatur cara pencucian
diselesaikan dalam delay time, silakan tekan tombol “Adjust” untuk mengatur program reserve washing. Merujuk pada tombol
“delay” di Halaman 12 untuk pilihan.

Konfirmasi program reserve
Ketika fungsi “Adjust” aktif, lampu indikator program yang telah Anda atur akan mati. Lampur indikator
“Adjust (Jam)” dan “Menit yang tersisa” akan menyala.
pencucian akan selesai 18 jam kemudian

Pelindung
Saringan

Penutup
Atas
Tempat
Deterjen &
Pelembut
Tabung
Dalam
Pulsator

Katup Saluran
Air
Tempat
Penyerapan Air
Kaitan
Selang
Penutup
Belakang
Selang
Pembuangan

Badan
Pegangan
Badan
Kaki Yang
Dapat Diatur

Kaki Yang Tidak Dapat
Diatur (2 buah)

Colokan
Listrik
Kabel
Listrik

Selama prosedur program reserve, tekan tombol “Adjust” untuk menampilkan modus relay.
Untuk mengubah program yang sedang bekerja atau membatalkan pengaturan relay, Anda perlu mematikan mesin cuci d
an membuat pilihan baru.

5. Tekan tombol

Function

untuk memilih fungsi yang sesuai

Function

6. Tekan tombol

Process

untuk memilih fungsi yang sesuai

Process

Dapat mengingat penggunakan untuk mengatur sendiri pengaturan program
ketika fungsi “Adjust” aktif. Merujuk pada tombol “Adjust” di Halaman 12 untuk
pilihan.

7. Tekan tombol

Arti dan deskripsi simbol-simbol
Tanda
Peringatan

Untuk menutup penutup

Jika penutup atas terbuka, mesin cuci akan berhenti bekerja dan berdecit selama
berputar, maka tutuplah penutup. Anda harus menekan tombol “START/PAUSE”
lagi untuk mengulangi proses.

Tanda
Larangan

Konten yang ditandai dengan simbol tersebut berhubungan
dengan keamanan produk dan keselamatan pribadi dari
penggunanya. Harap menggunakannya sesuai dengan isi,
jika tidak akan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin
dan mencideri keselamatan pribadi pengguna.
Konten yang ditandai dengan simbol tersebut adalah
tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Melakukan
tindakan-tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan
dalam mesin atau menciderai keselamatan pribadi dari
pengguna.

Menyelesaikan pencucian
Mesin akan berbunyi bip untuk mengindikasikan akhir dari
proses kemudian mematikan daya secara otomatis.
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Ketahui bahwa bentuk mesin cuci dan asesoris bisa berbedabeda dari gambar dalam manual
ini dikarenakan perbaikan produk.
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Langkah-langkah keselamatan
Jangan menjulurkan tangan ke dalam mesin yang
sedang bekerja. Sangat berbahaya bahkan
sekalipun putaran mesin pelan. Awasi anakanak. Alat
ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang-orang
(termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik,
sensoris atau mental yang kurang, atau kurang
berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka
mendapatkan pengawasan dan petunjuk tentang
penggunaan mesin oleh orang yang bertanggung
jawab atas keselamatan mereka.

A Tombol “Power”

Jangan membongkar/memisahkan, memperbaiki
atau mengganti mesin sendiri.

Power

B Tombol “Program”
Bersinar

Program

Jangan meletakkan benda panas atau berat apapun
(seperti teko air panas) di atas mesin cuci.

● Tekan tombol ‘Power’ untuk menyalakan daya.
● Ketika modus power menyala, tekan tombol untuk mematikan daya.
● Tekan tombol ‘Power’ untuk menyalakan daya. Jika tombol ‘Start/Pause’ tidak
ditekan, masih akan mematikan daya secara otomatis dalam waktu 5 menit.

Jangan mencuci cucian dengan bahan yang
mudah menguap (seperti thinner, bensin, dll.)

Bercahaya

Basah

Mencuci cucian yang sangat tebal atau
yang sangat kotor

Lembut

Bahanbahan yang lembut yang dapat
dicuci dengan mesin cuci

Hijab

Dibuat khusus untuk kain-kain Hijab

Standard

Batik

Dibuat khusus untuk kain-kain Batik

Cepat

Direkomendasikan untuk bahan kain
campuran dan pakaian-pakaian biasa
Kuat

Bahan atau pakaian yang kotor atau
barang yang berukuran besar/berat
Siklus ini untuk pengujian standard
efisiensi energi nasional
Mencuci cepat untuk pakaian normal

C Tombol “Spin”

Spin

Pengguna dapat menekan tombol spin dan kemudian memilih waktu putaran dengan lampu indikator menyala.

Waktu putaran diatur selama 5 menit.

Ketika fungsi putar atau spin tidak dibutuhkan, tekan tombol “Spin” terus menerus hingga lampu indikator mati.

D Tombol “Adjust”

Adjust
Anak-anak tidak boleh mendekat pada mesin cuci
yang sedang bekerja.

Jauhkan mesin dari sinar matahari langsung dan
sumber panas seperti pemanas.

Selama mesin dalam kondisi bekerja, tabung digital akan menampilkan waktu yang
tersisa (jam).
Tekan tombol “Adjust”. Waktu penyesuaian dari penyelesaian proses mencuci
(dalam jam). Lampu penunjuk berkedip untuk mengindikasikan modus reverse.

E Tombol “Function”
Function

Untuk memilik Pre Wash, Reserve Water, Air Dry dan Overflow

F Tombol “Process”
Process
Saringan kain tiras harus diperhatian dan dijaga
kondisinya dan dipasang dengan posisi yang tepat. Jika
kain tiras penyaring hilang atau rusak, harap hubungi
bagian pelayanan penjualanan setempat dari perusahaan
kami.

Pasang

Lepas

Untuk memilih tingkat Wash Water (air cucian), tingkat Rinse Water, Wash Time, dan berapa kali
Rinse dan I WASH. Ketika proses dipilih, tekan tombol “Adjust” lalu sesuaikan parameternya.
Tekan tombol “Process” selama 3 detik dan masukkan proses I WASH. Setelah memilih program
dan parameter yang Anda sukai, pengguna harap menekan tombol “Start/Pause” dan mesin akan
merekam program dan parameter yang paling sering digunakan. Pengguna dapat menggunakan
pengaturan yang tersimpan untuk mencuci pakaian di lain kesempatan.

G Tombol “Start/Pause”
Start/Pause

● Setelah daya listrik dinyalakan, tekan tombol tersebut untuk memulai penggunaan mesin.
● Ketika dalam kondisi mesin bekerja, tekan tombol tersebut untuk menghentikan proses.
● Ketika berhenti, tekan tombol yang sama untuk memulai kembali dan melanjutkan proses pencucian.

Penggunaan tombol-tombol operasi
Penjelasan tentang tombol

Harap hubungkan colokan listrik pada setop kontak
dengan nilai voltase yang sesuai. Pastikan untuk
menggunakan colokan satuan tiga gigi cocok. Instalasi
listrik yang ditanam dari setop kontak harus ditanam
dengan tepat. Jika memungkinkan, harap lengkapi
dengan pelindung kebocoran listrik.

Shining Lighting
Wash Water Level
Rinse Water Level
Wash Time

Pre Wash

Min

Soak

Normal

Reserve Water

Min

Delicate

Strong

Air Dry

Min

Hijab

Standard

Min

Batik

Quick

Rinse Times

Start/Pause

I WASH

Process

Overflow

Child
Lock

Remaining Minutes

Function

Adjust

Spin

Program

E

D

C

B

Langkah-langkah Keselamatan
Mesin cuci harus diletakkan sedemikian sehingga
colokan listrik dapat terjangkau. Pastikan untuk
menarik colokan lepas dan menutup keran air saat:
terjadi gangguan listrik, saat pengiriman mesin,
saat mesin tidak dipakai atau saat membersihkan
mesin.

Power

I WASH : Pressing 3S .

G

F

A

Modus Indikator dan arti
Mati
Menyala berkedip: mengindikasikan program yang berjalan, atau mengindikasikan modus yang dipilih
atau mengindikasikan tingkat level air.
Menyala: mengindikasikan program akan berjalan, atau mengindikasikan modus yang dipilih atau
mengindikasikan tingkat level air.

Remaining(Minutes)

Delay(Hours)

● Jangan mencolokkan atau melepaskan colokan listrik dengan tangan basah.
● Jangan menekuk, memperpanjang, memelintir, mengikat paksa. Jangan menekan atau
menjepitnya dengan beban berat.
● Pastikan colokan listrik selalu bersih, jika colokan listrik kotor atau berdebu, segera bersihkan
dengan kain kering dengan hati-hati.
● Jika colokan listrik rusak, harus diganti oleh pabrik atau agen servis atau orang yang memiliki
keahlian khusus pada bidangnya untuk menghindari bahaya.
Jika mesin cuci dipasang di atas permukaan
berkarpet, jangan menghalangi lubang ventilasi
dengan karpet.

Jangan menggunakan
daripada 50oC.

air

yang

lebih

panas

Tabung digital
● Menampilkan total waktu yang tersisa selama program bekerja
(menit). Bagian tersebut menampilkan waktu cadangan selama
penundaan program (jam).
● Menampilkan simbol abnormal dalam situasi abnormal. (Lihat Halaman 14)
● Menampilkan “- -“ selama mendeteksi, waktu pencucian sebenarnya bisa berbeda-beda
dengan waktu yang ditampilkan karena kondisi tekanan air yang berbeda, material kain
yang berbeda dan muatan pakaian yang berbeda.

Fungsi Child lock
● Fungsi ini bertujuan untuk keamanan anak-anak dan mencegah program pencucian tidak sengaja
berubah akibat anak-anak.
● Mengatur program pencucian yang diinginkan, setelah mengatur program, tekan tombol ‘Start/Pause’,
dan mesin cuci mulai bekerja. Kemudian tahan tombol pengatur tingkat level air dan tekan tombol pada
saat bersamaan selama 3 detik, anda akan mendengar tiga bunyi bip, tabung digital menampilkan ‘CL’,
dan program Child Lock pun aktif. Indikator cahaya lingkaran di bawah sudut kanan tabung digital akan
berkedip. Semua tombol terkunci dan tidak berfungsi.
● Mematikan fungsi Child Lock: tekan tombol pengatur tingkat level air dan tahan pada waktu yang
bersamaan selama lebih dari tiga detik. Setelah bunyi bip tiga kali, fungsi Child Lock sudah mati atau
mesin akan mengatur fungsi Child Lock secara otomatis setiap kali digunakan.
Catatan: Jika Anda membuka penutup ketika Child Lock aktif, tabung digital akan menampilkan “E2” lalu
berbunyi bip dan berhenti bekerja; jika keamanan dapat dipastikan dan Anda ingin kembali
menjalankan mesin, Anda perlu menutup penutupnya kembali, tekan tombol Start/Pasue dan
kemudian mesinpun kembali bekerja atau mesin cuci akan membuang air setelah 10 detik dan
daya akan mati setelah 10 menit.

Jangan meletakkan mesin pada tempat yang lembab
seperti kamar mandi. Jangan mencuci mesin
menggunakan air. Jangan meletakkan cucian basah
di atas panel kontrol.

Jangan mencuci cucian yang kedap air seperti jas
hujan, penutup sepeda dll. untuk mencegah
getaran tidak normal selama mesin berputar.
Cucilah pakaian yang dapat mengambang di
permukaan air dengan mudah, lakukan dengan
cermat dan hati-hati, karena berisiko bahan
menjadi rusak.

Jangan biarkan mesin berbagi satu stop kontrak dengan alat-alat listrik lainnya. Jika sambungan colokan
pada stop kontak melonggar, jangan gunakan colokan tersebut lagi.

Pemasangan dan penyesuaian
Harap memasang dan menyesuaikan mesin menurut persyaratan dari buku
panduan. Hal ini sangat penting untuk keamanan anda dan pengoperasian mesin
yang benar.

Memasang plat dasar bagian bawah
1. Baringkan mesin cuci pada
selembar kain lembu, sisi muka
menghadap ke atas.
2. Sisipkan penutup dasar bagian
bawah ke dalam slot penutup dasar
bawah, lalu kencangkan dan
rapatkan menggunakan sekrup.

Memasukkan cucian
● Kapasitas pencucian dan putaran mesin cuci mengaju
pada berat terbesar cucian standard ketika masih
dalam keadaan kering yang dapat dicuci atau diputar
dalam satu kali waktu. Satu kali kuantitas pencucian
harus di bawah kapasitas yang ditetapkan.
● Ketebalan, ukuran, jenis kain akan memengaruhi
kapasitas pencucian yang sebenarnya. Cocok untuk
satu kali pencucian, meletakkan jumlah cucian yang
wajar sehingga cucian dapat diputar dalam proses
pencucian.
● Jangan memilih tingkat level air yang tinggi untuk
cucian kurang dari 1.0 kg untuk mencegah air
terciprat.

Penggunaan deterjen
Sesuaikan posisi pemasangan
Jika lantai tidak datar, aturlah kaki mesin cuci yang dapat disesuaikan ke posisi
yang sejajar.
Angkat kaki perlahanlahan lalu putar kaki ke posisi yang sejajar.
● Jarak antara mesin cuci dengan dinding
paling tidak adalah 20 mm.
● Sudut kemiringan maksimal sisi yang
menyokong adalah:

Cara menggunakan bubuk pencuci
● Disarankan untuk menambahkan bubuk deterjen ke dalam tabung
pencucian secara langsung ketika program ‘fuzzy’ dan program ‘reserve’
aktif.
● Larutkan secara langsung di dalam mesin cuci: (tidak berlaku untuk
program fuzzy dan reserve)
1. Tambahkan air (pilih “1” pada pengukur level air)
2. Tambahkan bubuk deterjen. Nyalakan mesin selama sekitar 30 detik
untuk benar-benar melarutkan deterjen dengan sempurna. Tekan
tombol ‘start/pause’.
3. Masukkan cucian. Pilih level air yang sesuai. Tekan tombol
‘start/pause’ lagi.
● Pelarutan bubuk deterjen yang cepat:
1. Siapkan air hangat bersuhu 30oC dan wadah.
2. Tambahkan bubuk deterjen dan aduk hingga terlarut secara sempurna.
● Tambahkan bubuk deterjen yang sesuai setiap jumlah cucian, atur level
air dan jumlah air.
● Jika anda memilih program ‘quick wash’, disarankan untuk menggunakan
deterjen cair daripada deterjen bubuk untuk mudahkan proses pencucian
dan hasilnya sempurna.
● Tidak direkomendasikan untuk menggunakan bubuk deterjen dengan
banyak busa.
● Bubuk deterjen dengan kualitas buruk atau disimpan terlalu lama dapat
menggeras dan menggumpal. Harap bersihkan kotak deterjen sepatutnya
selama penggunaan.

Cara Menggunakan Pelembut Pakaian
Anda dapat menggunakan pelembut pakaian, tuangkan pelembutpakaian perlahan-lahan pada
Wadah Pelembut (Softener Input Cap) sebelum mencuci.

Persiapan sebelum mencuci

Bagaimana cara mengubah arah selang saluran pembuangan

Persiapan sebelum mencuci
1. Sambungkan selang masukan air. Buka keran air.
2. Pastikan bahwa mesin cuci diletakkan dengan tepat.
Kemudian sambungkan colokan listrik pada stop
kontak. Sambungan listrik tidak boleh terhubung
pada saluran pipa gas dan saluran pipa air.
3. Letakkan selang pembuangan ke bawah.

Letakkan mesin cuci pada selembar kain
dengan posisi berbaring, ambil dan lepas pipa
pembuangan bersama dengan galur-galur
bagian dasar dari mesin cuci kemudian
tempelkan bagian itu pada posisi yang
berlawanan.

Penggunaan selang saluran pembuangan

Perhatikan hal-hal berikut ini sebelum mencuci
Periksa apakah
cucian perlu
penanganan
mencuci khusus.

Bersihkan saku
pakaian.
Keluarkan
semua koin, pasir
dan penjepit
rambut dan
benda-benda
lainnya.

Ikat tali-tali yang
panjang. Pasang
semua kancing
baju dan tutup
resleting pakaian.

Kuantitas atau
jumlah cucian tidak
boleh terlalu besar.
Rentangkan dan
longgarkan cucian
sebelum
meletakkannya
di dalam tabung
pencuci.

Ketika pulsator bekerja,
kancingkancing baju
bisa menimbulkan bunyi
berisik. Demi
kenyamanan, harap
letakkan cucian dengan
kancing di dalam cucian
lainnya.

a. Periksa jika cucian dapat dan cocok dicuci dengan mesin cuci.
b. Bagi cucian yang tidak tahan luntur dengan cucian lainnya.
c. Letakkan cucian yang sulit menyerap air ke dalam air menggunakan tangan.
d. Untuk cucian dengan noda tanah, debu atau lumpur yang banyak, harap hilangkan kotoran terlebih
dahulu.
e. Untuk bagian dengan noda kotoran tanah, aplikasikan deterjen pada bagian tersebut secara menyeluruh,
yang akan memudahkan proses membersihkan noda.
f. Untuk cucian yang memiliki serat pelapis, berbulu panjang, balik bagian tersebut sebelum memasukkan
cucian ke dalam mesin cuci.
g. Jangan meletakkan cucian yang kotor karena zat kimiawi ke dalam mesin cuci secara langsung.

Saluran pembuangan harus lancar dengan selang
pembuangan.
1. Tinggi dari selang pembuangan harus kurang dari 10
cm, atau saluran pembuangan tidak akan lancar, dan
membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga mesin
berhenti bekerja di tengah proses.
2. Jangan menginjak-injak atau menekan selang
pembuangan.

3. Jika selang pembuangan terlalu panjang,potonglah di
bagian tengah. Untuk memperlancar aliran pembuangan,
potong bagian ujung depan selang secara miring.

4. Jika dibutuhkan selang pembuangan
tambahan, harap membeli bagiannya
secara terpisah. Diameter dalam dari
selang tambahan tidak boleh kurang dari
30mm dan panjangnyatidak boleh
melebihi 1.5 m.

5. Jika selang tambahan terlalu panjang,
potonglah pada titik A atau pun titik B
seperti di bawah.

Catatan: Panduan tatacara untuk alat yang terhubung pada air dengan rangkaian selang yang dapat dilepas harus
menjelaskan bahwa rangkaian selang tambahan baru dilengkapkan dengan alat atau barang untuk digunakan dan rangkaian
selang lama tidak seharusnya dipakai ulang.

Memperkuat keran air

Sambungan antara selang masukan air dan alat pencuci

Rangkaian selang air baru yang disediakan dengan alat hendaknya digunakan dan
rangkaian selang air yang lama tidak seharusnya digunakan ulang.

1. Jangan melepaskan alas penyerapan air. Periksa apakah alas
tersebut terjatuh atau rusak sebelum setiap kali penggunaan
alat. Jika hal tersebut terjadi, harap segera hubungi bagian
penjualan.
2. Letakkan mur selang masukan air pada katup penghubung.
3. Kencangkan mur. Ayunkan perlahan untuk memastikan
jika mur sudah terpasang dengan tepat.

Sambungan antara penghubung selang masukan air dan selang masukan air
Sangat diharuskan ujung depat harus lebih panjang daripada 10 mm. Ujung muka keluaran keran harus
datar dan lancar. Jika tidak, kikir bagian tersebut untuk mengindari kebocoran.

Sambungan antara penghubung selang masuk air dan keran air
1. Tekan ujung bagian bawah kunci pengungkit dan dorong ke bawah bagian slider.
Lepaskan penghubung selang masukan air dari komponen selang masukan air. Lihat
Gambar 1.
2. Lepaskan papan. Pastikan pengaitan berada pada 4 mm di atas permukaan atas dari
mur. Lihat Gambar 6. Jika pengaitan kurang dari 4 mm di atas permukaan mur,
longgarkan sekrup.

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

3. Longgarkan sekrup hingga keran air dapat diakses. Letakkan penghubung selang
masukan air pada keran. Lihat Gambar 2. (Jika keran terlalu panjang dan penghubung
tidak dapat terpasang pada keran air, longgarkan empat sekrup dan lepaskan
ring/bushing di dalam penghubung. Ujung depan keran harus lancar, licin, jika tidak bisa
terjadi kebocoran air. Lihat Gambar 3.)
4. Kencangkan empat sekrup secara rata. Lihat Gambar 4.
5. Putar mur pengencang, Lihat gambar 5. Setelah pemasangan, pengaitan harus ada pada
posisi kurang dari 2 mm di atas permukaan atas bagian mur. Lihat Gambar 6.

Gambar 4

Gambar 5

Gambar 6

1. Dorong Slider ke bawah. Sisipkan selang masukan air
ke dalam penghubung.
2. Gantungkan pengatur kunci pada penghubung.
Lepaskan slider hingga bunyi klik terdengar.

Perhatikan hal berikut ini sebelum mencuci pakaian

Periksa sambungan antara penghubung selang masukan air dan keran
1. Ayunkan selang perlahan-lahan untuk memastikan jika
selang dikencangkan dengan stabil.
2. Setelah pemasangan, buka keran untuk memastikan
keran tidak bocor.
3. Jangan bengkokkan selang berlebihan.
4. Setiap sebelum menggunakan mesin, periksalah
jika sambungan antara penghubung selang
masukan air dan keran air dan pemasangan
selang masukan air sudah kuat, guna mencegah
jatuh karena posisi pemasangan yang tidak tepat.

Melepaskan selang masukan air
1. Tutup keran air.
2. Tekan pengatur kuncian. Tekan slider ke bawah. Tarik lepas selang
masukan air. Jika mesin sering digunakan, penghubung selang masukan
air bisa disimpan pada keran untuk mencegah kerusakan sekrup yang
kokoh.

