Membersihkan dan Perawatan
Peringatan: Sebelum membersihkan bagian dalam mesin cuci, cabut kabel daya untuk menghindari resiko sengatan
listrik.

Membersihkan Filter Saluran Air Masuk

Lepaskan pipa
saluran air
masuk

4

Keluarkan
Bersihkan filter
filter saluran air dengan sikat yang
masuk
berbulu kasar

5

Pasang kembali filter
dan kencangkan pipa
saluran air masuk

Peringatan

Membersihkan Filter Pompa Pembuangan

1

2

Buka tutup filter
bagian bawah dan
keluarkan
pipa pembuangan

Cabut penutup pipa
pembuangan lalu
buka filter dengan
cara memutarnya
ke kiri

3

Singkirkan
barangbarang
yang tidak
berhubungan dari
pompa filter

4

• Selang pembuangan yang tersedia dalam mesin cuci harus digunakan.
Selang pembuangan yang sudah usang sebaiknya jangan digunakan.
• Hindari penggunaan mesin ini tanpa pengawasan
• Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan mesin cuci.
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Setelah membersihkan,
masukkan kembali filter
pembuangan dan kencangkan
dengan cara memutar searah
jarum jam. Masukkan tutup
saluran pembuangan.

Tutup kembali
penutup filter
bagian
bawah.

Pemasangan Pipa Pembuangan

ca. 100 cm

Membersihkan Laci Dispenser

2

Keluarkan laci
dispenser

Bersihkan dispenser
dengan air mengalir

3

4

Bersihkan bagian
Masukan
dalam dispenser
dispenser ke
dengan sikat gigi yang dalam laci
tak terpakai

Membersihkan secara umum Penting: Jangan gunakan cairan yang mengandung methyl atau produk sejenisnya
Eksterior
Perawatan yang baik pada mesin cuci anda akan memperpanjang
usia pemakaiannya. Bagian luar mesin dapat dibersihkan dengan
air hangat dan deterjen yang tidak bersifat abrasif (keras).
Segeralah lap tumpahan air. Lap dengan kain lembab. Hindari
menggores permukaan mesin dengan benda tajam. Jangan
pernah menyemprot/menyiram mesin.

Interior
Keringkan bagian sekeliling pintu
mesin cuci, gasket fleksibel, dan pintu
kaca. Jalankan mesin cuci melalui
seluruh siklus pencucian dengan
menggunakan air panas. Ulangi bila
diperlukan.

min. 60 cm

1

5 Setelah anda
selesai membersihkan,
pasang kembali laci
dispenser dan jalankan
mesin cuci pada siklus
‘rinse’ dalam keadaan
kosong (tanpa
pakaian yang dicuci)
dan tanpa deterjen.

max. 100 cm

ca. 145 cm

ca. 105 cm

Alat penahan
selang
Tali
pengikat

ca. 100 cm
ca. 145 cm

ca. 105 cm

max. 100 cm

Matikan keran air

3

min. 60 cm

2

1. Jangan gunakan kabel ekstension atau adaptor ganda.
2. Mintalah pihak manufaktur atau agen reparasinya atau pihak yang berwenang (resmi) untuk mengganti kabel yang rusak untuk
mencegah bahaya.
3. Selalu cabut kabel daya mesin dan matikan suplai air setelah selesai menggunakan mesin.
4. Hubungkan mesin ke soket yang aktif untuk sesuai peraturan pengaturan listrik terkini.
5. Mesin mesti diposisikan sehingga kabel listrik mudah dijangkau
• Reparasi mesin cuci hanya boleh dilakukan oleh orang yang berkualiﬁkasi. Reparasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berpengalaman
dapat menimbulkan kecelakaan atau kerusakan yang parah. Hubungi pusat reparasi terdekat dengan anda.
• Jangan pasang mesin cuci anda di ruangan yang mungkin bertemperatur dibawah titik beku. Pipa air yang beku dapat meledak bila mendapat
tekanan. Unit pengontrol elektronik dapat menjadi tidak dapat berfungsi dengan baik pada temperatur di bawah titik beku.
• Bila mesin dikirim pada musim dingin dan temperatur di bawah titik beku: biarkan mesin berada dalam suhu ruangan untuk beberapa jam
sebelum dioperasikan.

60 – 100 cm

1

Petunjuk Keselamatan

Sambungan Listrik

max. 100 cm
min. 60 cm

• Pipa pembuangan tidak boleh dipasang lebih dari 100m dari atas lantai.
• Pemasangan pipa pembuangan dengan benar akan menghindarkan kerusakan lantai karena kebocoran air.
• Bila pipa pembuangan terlalu panjang, jangan dorong pipa masuk ke dalam mesin cuci karena hal tersebut
akan menimbulkan bunyi bising dan kerusakan serta kebocoran mesin.

Baca semua petunjuk dan penjelasan pemasangan sebelum menggunakan mesin. Ikuti petunjuk dengan seksama.
Simpan petunjuk pengoperasian bila diperlukan di kemudian hari. Bila mesin dijual atau diberikan ke orang lain, pastikan pemilik
baru menerima petunjuk pengoperasian ini. Peringatan-peringatan berikut ini harus diperhatikan dengan seksama demi
keselamatan.Bacalah sebelum pemasangan dan penggunaan mesin cuci.
• Tujuan pemakaian: mesin ini didisain hanya untuk dipakai di dalam ruangan yang kering. Gunakan mesin dengan air bersih yang sejuk dan
gunakan hanya untuk mencuci bahan tekstil dengan menggunakan deterjen yang diciptakan untuk mesin cuci. Penggunaan di luar itu dapat
menyebabkan kecelakaan atau cidera dan pabrik tidak bertanggung jawab untuk itu.
• Mesin ini hanya boleh digunakan oleh orang dewasa. Jangan ijinkan anak-anak untuk menyentuh panel kontrol atau bermain dengan mesin.
• Adalah berbahaya untuk memodiﬁkasi mesin sendiri.
• Karena bobotnya yang berat, pindahkan mesin cuci ini dengan berhati-hati
• Lepaskan semua pembungkus dan sekrup pengiriman sebelum menggunakan mesin. Jika tidak, kerusakan parah dapat terjadi.
• Semua pengerjaan pemasangan harus dilakukan oleh orang atau teknisi yang memiliki kualiﬁkasi.
• Mintalah ahli listrik yang berkualiﬁkasi untuk melakukan penghubungan listrik.
• Jangan meletakkan mesin di atas kabel daya
• Bila mesin diletakkan di atas karpet, aturlah sedemikian sehingga udara dapat bersikulasi di bawah mesin.
• Selalu cabut kepala kabel daya dan matikan suplai air setelah selesai menggunakan mesin cuci. Jangan mematikan mesin dengan mencabut kabel secara langsung tapi cabutlah pada bagian kepala kabel (plug). Jangan sentuh kepala kabel dengan tangan yang basah.
• Jangan menggunakan mesin melebihi kapasitasnya
• Cuci hanya bahan tekstil yang dapat dicuci, bila anda ragu, perhatikan label petunjuk pencucian .
• Jangan pernah meletakkan pemanas listrik, lilin dan sebagainya di dekat mesin. Hal tersebut dapat menyebabkan mesin tersulut atau bagianbagiannya melengkung.
• Lindungi mesin dari kebasahan dan kelembaban untuk mencegah bahaya sengatan listrik dan kebakaran.
• Hubungkan mesin ke soket dinding yang sesuai dengan tegangan 220-240 V. Jangan gunakan kabel ekstension atau adaptor ganda.
• Kosongkan semua kantong-kantong pakaian yang dicuci. Benda-benda keras atau tajam seperti koin, jarum, paku, sekrup, atau batu dapat
menyebabkan kerusakan parah. Muatan yang tidak seimbang dapat mengakibatkan getaran yang kuat. Bila getaran terus berlanjut bahkan
tanpa muatan, hubungi authorized customer service.
• Jangan mencuci atau mengeringkan benda yang telah dibersihkan atau dicuci atau direndam atau ditempel dengan zat yang mudah
terbakar atau meledak (misal: wax, minyak, cat, bensin, degreasers, larutan dry-cleaning, kerosin, dan sebagainya) karena dapat menyebabkan kebakaran atau meledak.
• Jangan memasukkan produk yang dilapisi dengan mineral oil (misal: lapisan nilon, ikat pingang plastik, dsb.). Bila telah menggunakan
penghilang noda, pastikan larutan sudah dicuci bersih sebelum memasukkan pakaian ke dalam mesin. Minyak mungkin tertinggal dalam
tabung pencuci setelah siklus pencucian dan menyebabkan kebakaran saat siklus pengeringan. Jadi jangan memasukkan pakaian yang
berminyak.
• Jangan mengoperasikan mesin di dekat zat-zat yang mudah terbakar seperti minyak, bensin, atau gas yang mudah terbakar. Materialmaterial tersebut dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Jangan gunakan deterjen yang mudah tersulut.
• Gunakan pelembut pakaian dengan jumlah sesuai anjuran. Penggunaan berlebihan dapat merusak pakaian.
• Setelah mencuci, biarkan pintu dalam tabung terbuka untuk melindungi pengunci pintu.
• Pastikan seluruh air telah keluar sebelum membuka pintu mesin. Jangan membuka pintu saat air masih tersisa karena bahaya melepuh.
• Binatang atau anak-anak mungkin masuk ke dalam mesin cuci, jadi selalu periksa bagian dalam mesin sebelum pengoperasian.
• Selama pencucian, pintu kaca menjadi sangat panas. Maka dari itu, jauhkan anak-anak bila mesin sedang beroperasi.
• Jangan mencoba memperbaiki mesin sendiri. Reparasi yang tidak benar dapat mengakibatkan cidera dan kerusakan berat terhadap mesin.
• Produk harus diservis dan diperbaiki hanya oleh pelayan pelanggan yang ditunjuk dengan mengunakan suku cadang resmi.
• Bila membuang mesin, kabel daya harus ditutup dan kunci pintu harus diamankan untuk melindungi anak-anak.
• Bila meletakkan mesin di atas lantai berkarpet, pastikan bukaan di bagian soket tidak terhalangi.
• Bila mesin terendam air, hubungi bagian layanan pelanggan karena kemungkinan bahaya sengatan listrik dan kebakaran.
• Tutup ﬁlter dan laci dispenser tidak boleh dibuka saat mesin sedang berjalan.
• Jauhkan serbuk pencuci dan deterjen dari jangkauan anak-anak untuk mencegah bahaya keracunan.

Petunjuk Keselamatan untuk Instalasi

Petunjuk Keselamatan
Untuk mengurangi resiko kebakaran di kepala mangkok pipa bagian dalam, perhatikan beberapa
petunjuk di bawah ini:
• Barang yang sudah bernoda atau kebasahan dengan sayur atau minyak goreng yang mudah terbakar dan tidak
boleh ditempatkan dalam putaran pengering.
Barang yang terkena minyak dapat terbakar secara spontan, terutama bila terkena sumber panas seperti dalam
pengering. Barang akan menjadi panas, yang menyebabkan reaksi oksidasi pada minyak. Oksidasi menciptakan
panas. Jika panas tidak dapat keluar, barang dapat menjadi cukup panas untuk mengeluarkan api. Memisahkan,
menumpuk atau menyimpan barang yang terkena minyak dapat mencegah keluar dari panas dan api sehingga
membuat bahaya.
Jika sudah tidak dapat dihindari bahwa kain yang berisi sayur atau minyak goreng atau telah kejangkitan oleh
produk perawatan rambut ditempatkan di sebuah pengering seharusnya dicuci terlebih dahulu dalam air panas
dengan deterjen ekstra-hal ini akan mengurangi, namun tidak menghilangkan bahaya. ‘Cool Down’ putaran
pengering harus digunakan untuk mengurangi suhu panas dari barang tersebut. Mereka tidak boleh dipindahkan
dari pengering atau dikumpulkan atau ditumpuk sementara masih panas.
• Barang yang sebelumnya telah lebih dulu dibersihkan, dicuci, direndam air atau terkena bahan bakar/bensin,
cairan pelarut atau bahan yang mudah terbakar atau bahan peledak tidak boleh ditempatkan dalam pengering.
Bahan mudah terbakar sangat umum digunakan di dalam negeri termasuk lingkungan acetone, denatured
alkohol, bensin / bensin, minyak tanah, spot removers (beberapa merek), terpenten, waxes dan pembersih lilin.
• Barang yang mengandung karet busa (juga dikenal sebagai latex busa) atau tekstur yang mirip seperti bahan
karet tidak boleh dimasukkan di pengering pada saat pengaturan panas.
Bahan karet busa, bila dipanaskan, dapat mengeluarkan api oleh pembakaran spontan.
• Pelembut kain atau produk sejenis yang tidak boleh digunakan selama siklus pengeringan, untuk
menghilangkan efek dari statis listrik kecuali praktik ini secara khusus direkomendasikan oleh produsen dari
produk atau pelembut kain.
• Bahan yang mengandung logam tidak boleh ditempatkan dalam pengering.
Pengering dapat rusak jika bahan logam tersebut lepas selama pengeringan.
Jika ada sebuah rak pengeringan maka barang seperti itu dapat digunakan.
• Bahan plastik seperti shower caps atau alas tempat tidur bayi meliputi tidak boleh ditempatkan dalam pengering.
• Bahan karet, pakaian dipasang dengan karet busa pads, bantal, boot karet dan karet pelapis sepatu tenis tidak
boleh ditempatkan dalam pengering.

Pasang atau simpan alat-alat rumah tangga di tempat yang tidak akan terkena suhu sub-zero tidak terlindung cuaca. Sesuai
dengan daya listrik yang sesuai dengan semua peraturan dan undang-undang resmi. Memastikan bahwa dasar mesin cuci bebas
dari halangan dengan meletakkan karpet jika mesin cuci terinstal pada lantai berkarpet. Di negara-negara dimana terdapat resiko
kecoa, kutu atau hewan liar lainnya, berikan perhatian khusus untuk menjaga alat dan sekitarnya dalam kondisi bersih setiap
saat. Kerusakan yang mungkin disebabkan oleh kecoa atau hewan liar lainnya yang tidak termasuk dalam garansi.

Cara Memecahkan Masalah

PERHATIKAN posisi penempatan mesin cuci
Pasanglah mesin cuci di lantai keras. Pastikan sirkulasi udara di sekitar mesin cuci adalah tidak terhalangi
oleh karpet, permadani dll
• Jangan pernah mencoba untuk memperbaiki keadaan tidak rata di lantai dengan meletakkan potongan-potongan kayu, karton atau bahan
serupa di bawah mesin cuci.
• Jika tidak memungkinkan untuk menempatkan mesin cuci jauh dari kompor gas atau kompor batu bara, sebuah panel isolasi
(85x60cm) ditutup dengan aluminium foil pada sisi menghadapi cooker atau kompor, harus dimasukkan di antara dua aplikasi.
• Mesin cucinya tidak boleh dipasang di kamar dimana temperatur dapat turun di bawah 0°C.
• Pastikan bahwa ketika mesin cuci terinstal, bahwa Layanan Technician dapat memperoleh akses mudah dalam hal yang kemogokan.
• Menyesuaikan seluruh kaki mesin cuci dengan menggunakan bolt spanner yang disediakan untuk memastikan bahwa alat menjadi
stabil, dengan jarak 20mm antara bagian atas dan bawah mesin cuci dari worktop.
PERHATIKAN tentang kabel listrik
Kami menyarankan menghubungkan ke sirkuit yang dilindungi oleh Induk sekering. Artinya, satu outlet menyediakan listrik
hanya untuk alat yang bersangkutan, tanpa tambahan cabang atau outlet sirkuit. Periksa spesifikasi ini di buku petunjuk
manual. Jangan kelebihan daya listrik. Kelebihan daya listrik, longgar atau rusak atau perpanjangan kabel soket, kabel listrik
rusak atau kawat yang berbahaya. Salah satu kondisi ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik. Secara berkala
periksalah kabelnya dari alat, dan jika tampilan menunjukkan kerusakan, maka lepaskan, hentikan penggunaannya, dan ganti
dengan pengganti yang tepat oleh bagian yang berwenang. Lindungi kabel dari penyalahgunaan fisik atau mekanis, seperti yang
terpelintir, kekusutan, tertindih atau terjepit di ambang pintu, atau terinjak. Memberi perhatian khusus untuk steker, dinding
outlet, dan titik di mana kabelnya keluar pada alat.

•
•
•
•



Spesifikasi T eknis

Nama Produk

Mesin Cuci Froant Loading

Watt Max.

2100 W (Wash) / 1500 W (Dry)

Daya Listrik

220-240 V~, 50 Hz

Kapasitas

73

Kapasitas Muatan Air

1.0-10 bar (100-1000kPa)

Ukuran WxDxH mm: 600 x 640 x 850
73 kg

• Saluran pipa kusut atau tersumbat.
• Saringan selang air tersumbat.

Bersihkan dan luruskan selang.
Bersihkan saringan selang.
Untuk keterangan lebih lanjut lihat
“Cara membersihkan saringan pipa”

• Muatan terlalu ringan.
• Muatan tidak seimbang.
• Alat ini memiliki alat deteksi ketidakseimbangan dan sistem perbaikan. Jika barang
yang berbeban berat dimuat (seperti: alas
mandi, jubah mandi, dll), sistem ini dapat
berhenti berputar atau bahkan mengganggu siklus putaran sekaligus.
• Jika cucian masih terlalu basah pada akhir
proses, tambahkan barang yang lebih kecil
ke cucian imbangi beban dan ulangi siklus
putaran.
• Lantai yang tidak stabil.
Kaki tidak disesuaikan.

Tambahkan 1 sampai 2 barang untuk
membantu
menyeimbangkan.
Atur kembali muatan supaya berputar
lebih baik.

• Sensor tingkatan air rusak.

Luruskan selang.
Periksa bagian dalam selang.

Buku Manual untuk Pemilik
WD-P1410BRD

Lantai harus solid.
Sesuaikan kakinya sehingga mesin
tidak tergoncang-goncang dari kiri ke
kanan, depan ke belakang
Tutup pintu dengan benar.
Jika
tidak kunjung hilang,
hubungi layanan jasa

Cabut stekernya lalu hubungi layanan
jasa
Tutup katup keran air.
Cabut steker listriknya.
Hubungi layanan jasa.

• Motor yang kelebihan beban.

PERHATIKAN kondisi lantai
Permukaan untuk pemasangan harus bersih, kering dan bertingkat.
Instalasi mesin cuci pada lantai yang keras.
Konstruksi lantai dengan bahan dasar kayu yang buruk dapat menghasilkan bunyi bising dan getaran yang berlebihan.
Penempatan mesin cuci yang tepat dan sama rata dapat memastikan umur mesin cuci menjadi lebih lama, dan operasi rutin
dapat diandalkan.
Mesin cuci harus ditempatkan dengan tepat dan mantap.
Harus tidak “bersilangan” di sudut bawah beban.
Proses instalasi permukaan harus bersih, bebas dari lilin pelapis lantai dan pelapis lainnya.
Jangan biarkan kaki dari mesin cuci basah. Jika kaki dari mesin cuci terkena air, mungkin bisa tergelinciri.

Periksa keran lain di rumah Anda.
Buka keran sepenuhnya.

• Air terlalu penuh ketika katup air rusak.

Peralatan ini tidak dirancang untuk penggunaan di laut atau untuk di kendaraan seperti caravans, pesawat terbang dsb Matikan
pipa keran jika mesin harus dibiarkan untuk waktu yang lama (misalnya, jika Anda pergi berlibur), terutama jika ada saluran
air (parit) di daerah sekitarnya. Apabila ingin mengemas alat ini gunakan bahan yang asli dari prosuden. Bahan pengemasan
(misalnya film plastik, Styrofoam) dapat berbahaya bagi anak-anak. Ada resiko mati lemas! Jauhkan semua kemasan baik dari
anak-anak dan jangan biarkan anak-anak untuk bermain di dalam tabung cuci karena dapat menjadi terperangkap.
•
•
•
•

• Air yang tidak memadai.
• Keran air tidak sepenuhnya membuka.
• Selang air kusut.
• Saringan selang air tersumbat.

• Is the door opened or not
completely closed?

PERHATIKAN lokasi dan cara pemindahan

Berat
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• Kebocoran air

Hubungi layanan jasa.

• Mesin cuci mengalami turunnya
tegangan listrik.

Restart prosesnya.

• Periksa persediaan listrik.

Nyalakan katup keran.
Jika
tidak kunjung hilang, cabut
steker listrik, hubungi layanan jasa

Suara ketukan dan bising
Suara pukulan
Suara bergetar
Keran air bocor
Terlalu banyak busa
Mesin cuci tidak menyala

Benda asing seperti koin atau pin mungkin berada di dalam tabung atau pompa.
Mencuci dengan muatan berat biasanya akan timbul suara seperti ini. Ini biasanya normal.
Apakah semua baut pemindahan dan kemasan sudah dihilangkan?
Periksakan dan kencangkan sambungan selang. Hubungi tukang ledeng apabila perlu.
Terlalu banyak menggunakan bubuk deterjen atau bubuk deterjen yang kurang sesuai.
Kabel listrik tidak tersambung atau sambungannya mungkin longgar.

Mesin cuci tidak berputar

Periksa apakah pintunya sudah tertutup dengan benar.
Periksa apakah ada benda asing menyumbat salurannya sehingga air tidak mau keluar.
Untuk alasan keamanan, apabila sedang mencuci maka pintu tidak dapat dibuka.
Ketika proses berhenti atau apabila tombol Start/Pause sedang ditekan, tunggu satu atau dua
menit sebelum membuka pintunya supaya mekanisme penguncian daya berfungsi dahulu.

Pintu tidak terbuka

Sebelum menggunakan mesin, mohon baca dengan seksama petunjuk keselamatan!
Terima kasih telah membeli mesin cuci otomatis LG
Mohon baca buku panduan dengan seksama untuk instruksi pemasangan yang aman, pemakaian dan pemasangan.
Simpan buku panduan untuk penggunaan di kemudian hari bila dibutuhkan. Catat model dan nomer seri mesin cuci anda.
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Persiapan

Memeriksa Mesin
Jangan menggunakan mesin yang telah rusak! Bila terjadi
kerusakan atau malfungsi, pertama-tama putuskan sumber
daya mesin lalu matikan keran air.

Sambungan Air
Nyalakan keran air

Memasukkan Kabel Listrik ke Soket Utama
Jangan pernah menyentuh kepala kabel dengan tangan yang basah! Jangan pernah melepas kepala kabel
dari soket dengan menarik pada bagian kabelnya.
Melakukan Pencucian dan Menggunakan
Mesin dengan Berhati-hati
- Kosongkan semua kantong pakaian
- Lepaskan semua bagian yang terbuat dari logam
- Masukkan bahan-bahan yang halus ke dalam laundry net
- Tutup resleting

Washing
temprature

Medium hot
ironing

Do not tumble
dry

Dry flat

Do not wash

Hot ironing

Hang to dry

Do not bleach

Luke warm ironing

Do not iron

Drip dry

Ok to bleach

Pre Wash
Wadah pre wash (persiapan pencucian)
dapat digunakan untuk pakaian yang normal atau sangat kotor dengan menambah
deterjen pre wash atau normal pada wadah
ini sebelum memilih siklus pencucian.

B

Pencucian Utama
Untuk pakaian kotor yang membutuhkan
deterjen, masukkan sejumlah yang disarankan ke dalam
wadah ini. Perlu diketahui bahwa deterjen cair akan
langsung masuk ke tabung cuci sewaktu dituangkan dan
tidak cocok untuk penundaan pencucian.

heavily

- Cuci pakaian baru secara terpisah
- Jangan melakukan pencucian sebelumnya
- Bersihkan terlebih dahulu bercak-bercak kotor
- Cuci terlebih dahulu

Program
Cotton
Cotton
Quick
Synthetic
Baby care

Allergy Care

Quick 30

Tipe Kain
Beraneka macam warna pakaian (kemeja, daster, piyama…)
dan pakaian katun putih yang
sedikit kotor (pakaian dalam)
Pakaian yang sedikit kotor dan
muatan kecil
Poliamida, akrilik, polyester

Pakaian bayi yang sedikit kotor

Hand Wash
/Wool

Spin

30°C
(Cold, 40°C)
Tak ada
pilihan

- Time Delay
- Intensive
- Rinse + Spin
- Rinse+
- Normal + Hold

Medic Rinse

C

3
B

Pengeringan
(Pilihan)

Refresh

Langkah resmi
- Matikan mesin
- Biarkan pintu terbuka agar
drum kering

Tutup Filter

- Steam Default

Pilih Kecepatan Putaran
Pilih Temperatur Air

os

r

Peringatan: Jauhkan semua serbuk pencuci dan deterjen dari jangkauan anak-anak untuk menghindarkan bahaya keracunan.

Cotton Quick

Synthetic

Dengan menekan tombol Steam Wash, Steam Function dapat dipilih.
Ketika Steam Function dipilih, Lampu LED Steam Wash (
) akan menyala.

- Untuk pakaian yang sangat kotor, pakaian dalam dan pakaian bayi.
- Steam Wash tersedia di program Cotton, Cotton Quick, Synthetic, Baby Care, dan Allergy Care.
- Putaran Refresh untuk mengurangi/menghilangkan lipatan dan kusut tanpa dicuci.
Deterjen tidak boleh digunakan dalam putaran ini.
- Jangan memasukkan pakaian yang berbahan halus seperti wool, sutra, dan pakaian yang mudah pudar.

Mengeluarkan cucian
- Buka pintu
- Keluarkan cuciannya

Pilih Option
Pre Wash/Rinse+Spin/Rinse + /Normal+Hold

Siklus pencucian wol pada mesin ini telah disetujui oleh Woolmark untuk mencuci produk Woolmark yang dapat dicuci dengan mesin dengan kondisi produk tersebut dicuci
sesuai dengan instruksi pada label pakaian dan instruksi dari pembuat mesin cuci M0806.
Notes: Disarankan untuk menggunakan deterjen yang netral. Siklus pencucian wol memiliki putaran yang halus dan berkecepatan rendah untuk menjaga kualitas bahan.

Cotton

Steam Wash adalah

NOTE:
Untuk menggunakan program di Steam
Cycle, pertama tekan tombol “Steam
Wash” (lihatlah program resmi)

* Temperatur air: Pilih temperature air sesuai dengan siklus pencucian. Selalu ikuti instruksi label pencucian pada pakaian.
* Intensive: Program “Intensive” untuk menambah waktu pencucian, sangat efektif untuk baju yang sangat kotor.
* Rinse + : Digunakan untuk menambah waktu pembilasan, yang dapat membantu menghilangkan sisa deterjen.
* Pre Wash: Jika pakaian sangat kotor, bahan Cotton direkomendasikan untuk “Pre Wash”.
* Perawatan mencegah kerutan: Bila anda ingin mencegah kerutan pada pakaian pilih Crease Care.
* Pembilasan Medis: Untuk hasil terbaik atau untuk pembilasan yang lebih bersih, anda dapat memilih “Medic Rinse”. Pembilasan dengan temperature tinggi ini secara
otomatis terpilih pada program “Baby Care”

Baby Care

Program
Cotton
Cotton Quick
Synthetic

Tekan Start/Pause untuk
memulai atau menghentikan
proses pencucian
Pilih
Mode Dry

es

pen

Temperature
Cold, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C
Cold, 30°C, 40°C, 60°C
Cold, 30°C, 40°C, 60°C

Program
Baby Care
Refresh
Allergy Care

Temperature
40°C, 60°C, 95°C
Tak ada pilihan
60°C

 3 sec.

 3 sec.

1

 3 sec.

2

CARA MENGAKTIFKAN:
Tekan dan tahan
tombol Option
secara bersamaan
hingga tampil di
layar petunjuk

Tub Clean

Ubah ke program yang diinginkan, ketika berada dalam modul child lock

CARA MENGAKTIFKAN:
Tekan dan tahan
tombol Option secara
bersamaan selama 3
detik hingga hilang
dari tampilanfrom the
display.

Tekan dan tahan Tekan
tombol Option
Start/
selama beberapa Pause
saat

Pilihlah progam
yang diinginkan

Tekan
Start/Pause

TUB CLEAN adalah proses untuk membersihkan bagian dalam mesin cuci.
Air dengan tekanan tinggi akan digunakan pada proses ini saat putaran dengan kecepatan tinggi.
Lakukan proses ini secara teratur.
 3 sec.

1

2

3

4

5

• Dengan memutar fitur DIAL, waktu pengeringan dapat dipilih.

• Proses pengeringan bisa bertahan sampai 150 menit.
Apabila memilih hanya untuk mengeringkan, proses pengeringan akan mulai setelah perputaran.
• Waktu pengeringan akan memberikan Anda petunjuk untuk mengatur waktupengeringan secara manual.
lama waktu pengeringan berdasarkan atas kelembapan, suhu ruang dan jenis bahan dan pengalaman Anda
merupakan petunjuk terbaik Anda.

Bahan Wol
- Jangan mengeringkan bahan wol dengan
menguling-gulingkannya.
Letakkan pada keadaan aslinya dan biarkan mengering.

Bahan Tenunan dan Rajutan
- Beberapa bahan tenunan dan rajutan akan menyusut, dengan mengelompokkan mereka berdasarkan kualitas mereka.
- Segera rentangkan mereka setelah dikeringkan.

Bahan Sintetis
- Jangan mengisi pengering Anda dengan beban yang berlebihan.
- Keluarkan bahan yang mudah kusut segera setelah proses
pengeringan selesai.

Pakaian Bayi dan Gaun Malam
- Perhatikan petunjuk yang tertera.

Kosongkan
tabung cuci dan
tutup pintunya

Masukkan limescale
Nyalakan dengan
(Calgon) ke kompartemen Lalu tekan dan
cuci utama. Tutup lacinya. tahan tombol Spin
dan Temp.

Tekan tombol
Setelah proses
Start/Pause untuk
selesai, buka pintunya
memulai proses
sampai kering
membersihkan tabung

Beep on / off

Karet dan Plastik
- Jangan mengeringkan bahan yang mengandung karet
atau plastik, seperti:
a) aprons, bibs, cover sofa
b) tirai dan taplak meja
c) bathmats

Fiber Glass

Fungsi Bunyi “Beep” On/Off dapat diatur dengan menekan dan
menahan tombol Option dan Spin secara bersaman.
Fungsi Bunyi “Beep” On/Off dapat diatur setiap saat dan akan
dibatalkan secara otomatis ketika aliran listrik dimatikan.

- Jangan mengeringkan bahan fiberglass. Bahan kaca dapat
menempel pada pakaian Anda dan melukai kulit Anda.

Bahan Fiber dan Kulit

How to use Refresh Cycle

- Perhatikan petunjuk yang tertera.

c u c i a n selesai

4 Program resmi
Time Delay / Steam Wash / Intensive / Medic Rinse

Pilih fitur ini untuk mengunci tombol-tombol pada panel kontrol untuk mencegah kerusakan.

2.Petunjuk waktu pengeringan

Fitur Steam W ashing akan meniggikan performa mencuci dengan
daya listrik yang rendah.

Pilih
Program

–

Allergy Care

Child Lock

1. Petunjuk mengeringkan secara otomatis
• Gunakan Automatic Cycle untuk mengeringkan pakaian secara keseluruhan. Sensor elektronik akan menaikan atau menurunkan
temprature pengeringan supaya proses pengeringan terjadi lebih cepat dan efektif.
• Pengeringan seara otomatis direkomendaikan untuk:
a) Low Temp. : Apabila memilih program Synthetics
d) Eco Dry : Putaran untuk mengurangi penggunaan air
b) Iron Dry : Apabila ingin menyeterika
selama proses pengeringan
c) Cupboard Dry : Apabila memilih program Cotton.
e) Time (30/60/120 menit)
CATATAN : Estimasi waktu pengeringan akan ditentukan secara otomatis.
Jenis bahan, banyaknya muatan akan mempengaruhi lamnya waktu pengeringan
CATATAN : 6 menit terakhir dari waktu pengeringan, sebuah senson (Thermistor) mendeteksi kondisi kekeringan pakaian.
Ketika tingkat kekeringan pakaian rendah, proses pengeringan akan ditambah selama maksimal 30 menit
dengan disertai display yang menampilkan “6” menit waktu sisa.

Steam Washing and Refresh Cycle

Menyalakan Mesin
Dengan menekan tombol ON
- Low Temp.
- Iron Dry
- Cupboard Dry
- Eco Dry
- Time

Menutup Sumbatan
- Tutup aliran air
- Bersihkan mesin
- Mencabut mesin

Drum

A

Untuk hasil bilasan terbaik, pilih “Medic Rinse”.
Ini akan memanaskan bilasan terakhir sampai 40 derajat.
Tersedia pada program Cotton, Cotton Quick, Synthetic dan Baby Care
Medic Rinse akan terprogram secara otomatis di program Baby Care.
Lampu indikator akan secara berturut-turut menyala.
The respective temperature indicator will light up.

ip
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30°C
(Cold, 40°C)
40°C
(Cold, 30°C)

Apabila cucian sangat kotor “Intensive” akan sangat efektif.
- Dengan memilih Intensive, waktu pencucian akan diperpanjang, berdasarkan program yang dipilih.
- Untuk memilih pilihan ini, tekan tombol intensive dahulu sebelum program pencucian dimulai.

Tempratur

pa

- Manfaatkan kapasitas muatan mesin secara maksimum
- Jangan melakukan pencucian lebih dahulu (prewash) bila
memungkinkan
- Gunakan program yang pendek bila memungkinkan

60°C

- Time Delay
- Steam Default
- Intensive
- Medic Rinse
- Rinse + Spin
- Rinse+
- Normal + Hold

Option

m

Mencuci ramah lingkungan

Cucian yang halus dan mudah rusak
Campuran katun, gaun atau kemeja
campuran poliester

60°C
(40°C, 95°C)

Putaran Program Start/Pause

Tombol Power

sa

Perawatan Tabung Mesin Cuci
- Kosongkan dengan seksama
- Biarkan pintu terbuka untuk mengeringkan
tabung
- Periksa bagian lapisan karet secara teratur

Bahan halus dan wol

40°C (Dingin,
30°C, 60°C)

- Time Delay
- Steam Wash
- Intensive
- Medic Rinse
- Pre Wash
- Rinse + Spin
- Rinse+
- Normal + hold

Intensive

gu

Refresh

Cucian berwarna yang mudah
kotor

40°C
(Dingin, 30°C,
60°C, 95°C)

Pilihan

Mengatur akhir dari perputaran waktu (dengan tambahan jam).
Cara menggunakan “T ime Delay”
- Tekan tombol Power
- Tekan Program untuk memilih program yang diperlukan
- Tekan tombol Time Delay untuk mengatur akhir waktu.
Mesin akan bekerja sesuai dengan lama waktu yang sudah dipilih.
- Tekan tombol Start/Pause

Papan
Kontrol

Keran air dingin harap dibiarkan terbuka selama proses pengeringan

• Proses pencucian - pengeringan akan secara otomatis berjalan dari mencuci sampai mengeringkan.
• Dalam proses pengeringan, pastikan semua bahan pakaian stara baik dalan jenis bahan maupun ketebalan.
• Jangan terlalu banyak memasukkan pakaian ke dalam tabung untuk dikeringkan. Pakaian harus dapat berguling-guling secara bebas.
• Apabila Anda membuka pintu dan mengeluarkan pakaian sebelum proses pengeringan selesai.Ingatlah
untuk menekan tombol Start/Pause.
• Dengan memutar fitur DRY, Anda dapat memilih:
30 60 120 Low Temp. Iron Dry Cupboard Dry Eco Dry
• Setelah tanda berikut “ “ muncul yang berarti proses sudah berakhir. Dengan menekan “Start/
Pause” program akan berakhir. Jika Anda menekan tombol Start/Pause, program akan berakhir setelah
“ “ Cooling Cycle selama 4 jam.

Time Delay

Laci
Dispenser

Masukkan Deterjen
Berdasarkan informasi yang
tertera di
kotak deterjen

Pengering

Program-program Tambahan

ng

Delicate

Katun, pakaian dalam, sarung
bantal, sprei, pakaian bayi

Temperatur
Air (Pilihan)

Jenis pengeringan

Tu

Penanganan Air
- Dengan hardness III water
- Gunakan bahan pelembut air

Pelembut Pakaian
Jangan melebihi level MAX. Pelembut pakaian
yang sangat kental harus dicairkan terlebih dahulu dengan air. Pemakaian pelembut pakaian
secara berlebihan dapat menyebabkan noda
kecoklatan atau keabu-abuan pada pakaian.

Tabel Program Pencucian

Mencuci dengan Muatan yang Berbeda
lightly

C

Program tambahan Display

Steam Cycle

1

Masukkan ke Dalam Drum
Pastikan penutup mesin cuci bekerja, dan singkirkan
benda-benda asing yang mungkin tertinggal dari
pencucian sebelumnya.
Pastikan semua benda-benda asing disingkirkan 2
dari pakaian sebelum dimasukkan. Pastikan pakaian
tidak menempel pada pintu sehingga tidak merusak
pintu pada saat pencucian.

Laci Dispenser
A

Melepas Selang Air Pembuangan
Sambungan siku selang yang terhubung ke
keran air

Pembagian Cucian
Berdasarkan :
Simbol petunjuk cuci yang tertera Seberapa kotornya Jenis kain / warna -

Simbol-simbol Pencucian

1

2

Tekan program
refresh

Masukkan 3 barang
atau kurang dan
tutup pintunya

3

4

Tekan tombol
Start/Pause.

Tekan tombol SteamWash secara terus menerus
sampai menunjukkan angka yang diinginkan. Jangan
menggunakan bubuk deterjen atau pelembut apabila
menggunakan Refresh Cycle.

3.Penyelesaian proses pengeringan
• Dengan selesainya proses pengeringan “
“ [Cool Down] akan muncul di layar.
• Cool Down secara otomatis akan terprogram apabila proses pengeringan selesai.
• Apabila Anda tidak memindahkan pakaian Anda denga segera setelah proses pengeringan, kerutan akan terbentuk.
• Pada proses Cool Down dalam jangka waktu tertentu akan memutarnya, mengaturnya kembali dan memutarnya, mengaturnya
kembali selama berjam-jam.
• Pesan “
“ akan terus tampak sampai pakaiannya dipindahkan atau tombol Start/Pause ditekan
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