


Produk kami mudah digunakan
dan tanpa kuatir

Terimakasih telah memilih tecnogas. Buku pandan umum ini 
memuat semua informasi yang anda butuhkan untuk memakai 
pemanas air listrik anda dengan benar dan aman.Mohon mem-
baca semua instruksi sebelum memakai alat ini, dan simpan 
buku ini pada tempat yang aman untuk referensi di masa men-
datang. Mohon untuk tidak melepaskan label identifikasi per-
ekat terlampir yang berisi kode, nomor model dan informasi lain 
dari alat ini. Label ini akan digunakan oleh wakil layanan resmi 
Tecnogas pada saat pemanas air listrik anda membutuhkan 
pelayanan.
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1.KEAMANAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN
Perhatikan hal-hal berikut ini demi mencegah cedera pada diri anda atau orang lain, 
atau kerusakan dari properti lain.

Peringatan Ini menandakan cedera serius atau kematian pada 
manusia dapat terjadi. Ini juga menandakan kerusakan 
terhadap properti lain dapat terjadi.

Mohon memperhatikan simbol-simbol berikut.

PERHATIAN
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2. Pemasangan Mesin Cuci

Pemasangan selang masuk air

Buka kemasan

• Buka kemasasan dan keluarkan papan bawah kabinet 
dari busa penutup.

• Buka penutup mesin cuci dan keluarkan aksesoris.
• Operasi pencobaan atau mencuci pada bantal berbu-

sa sangat dilarang.

• Lilitkan selang pembuangan 
sepenuhnya di atas saluran 
pembuangan.

• Sambungkan dan kencangkan 
dengan lenja. (seperti digambar)

Penempatan selang pembuangan air ata

• Tinggi dari selang pembuangan (a) harus ada di antara 86-100 cm.
• Diameter (b) harus tidak kurang dari 3 cm dan kapasitas aliran tidak 

kurang dari 40 L/menit.
• Sebelum mesin cuci berjalan, pipa pembuangan harus digantung pada 

ketinggian 86-100cm dari lantai.

Jika selang pembuangan air 
dipanjangkan, panjangnya 
tidak boleh melebihi 3 meter, 
jika tidak akan mempengaruhi 
waktu penyaluran air.

Ketinggian penempatan selang 
pembuangan air tidak boleh melebihi 
15cm.

Jangan menekuk selang pem-
buangan air dan menaruhnya 
dibawah mesin cuci.
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3. Persiapan sebelum MencuciPemasangan Pipa Masuk Air

Kendurkan 4 sekrup dari bagian A 
dan letakkan bagian A secara hori-
sontal di atas ujung mulut keran air 
(mulut pada ujung keran air harus 
mulus dan datar. Datarkan dengan 
mengisinya jika tidak datar) dorong 
keatas sehingga karet pembersih 
menekan pusat dataran dari mulut 
keran air dengan kuat. Lalu ken-
cangkan sekrup secara berurutan. 
Setelah itu kencangkan sekrup 
pada bagian B.

Soket koneksi terdiri 
dari 2 bagian yaitu A 
dan B. Sebelum mema 
sang, bagian A dan 
B harus dilepaskan 
sekrupnya sekitar 5mm, 
atau langsung dilepas-
kan koneksinya. Jika 
lubang keras air lebih 
besar maka copotkan 
junk ring plastik dari 
bagian A.

Sambungkan:  Dorong ke-
bawah jaket geser dari konek-
tor cepat ( 4 bola kecil harus 
nampak), masukan pada 
soket koneksi dan dorong 
keatas. Lepaskan koneksi 
keran air dengan konektor 
cepat jika sudah komplit. Jika 
membutuhkan air cukup mem-
buka keran saja.
Pisahkan: Tutup keran air, 
dorong jaket geser dari 
konektor cepat dan keluarkan 
konektor cepat.

Kencangkan sekrup ujung sebrang 
dari selang air masuk pada katup air 
masuk. (dengan cincin segel karet 
didalam).
Perhatikan: Pada saat mengencang-
kan kacang penjepit, jangan memlintir 
katup air masuk untuk mencegah 
patahnya ruas katup air masuk.

1. Sesuaikan kaki dari mesin cuci untuk 
membuat mesin cuci berdiri dengan 
stabil.

Miringkan sedikit mesin cuci terlebih dahulu 
lalu kendurkan kenop kaki dari mesin cuci. 
Sesuaikan kaki yang dapat disesuaikan 
untuk memastikan keempat sisi dari mesin 
cuci  kukuh tegap dengan tanah. Kencang-
kan kenop kaki mesin cuci dan kunci. Jika 
permukaan tanah dengan jelas tidak rata, 
pembetulan harus diterapkan pada per-
mukaan tanah. Jika tidak, barel mesin cuci 
akan miring dan menumbuk kabinet.

2. Pasangkan selang air masuk

Pasangkan selang air masuk terlebih dahulu 
sebelum mencuci.

3. Hubungkan dengan sumber listrik

4. Buka keran air

5. Letakkan selang pembuangan kedalam downcomer

6. Masukkan pakaian dan jumlah deterjen yang sesuai
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4. Identifikasi bagian-bagian dari Mesin Cuci

Mohon mengacu kepada barang aslinya seperti yang digambarkan

5. Instruksi Panel Operasi Mesin Cuci

Pemilihan Level Air

Kenop ini digunakan untuk memilih dan 
mengubah level air.

Pemilihan Program

Sebelum memulai, tekan terus tombol 
ini untuk mengganti antara 4 program 
ini. [Mencuci Super], [Mencuci Spesi-
al], [Cucian Harian], [Cucian Lembut]
4 proram ini termasuk program berikut 
[Mencuci Noda], [White Grimy], [Jins], 
[Selimut]. [Mencuci Cepat], [Pakaian 
Hitam], [Seperai], [Normal], [Handuk 
Mandi], [Pakaian Bayi], [Pakaian 
Sutra], [Pakaian Dalam]
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Power

Tombol power ini berfungsi untuk 
membuka dan menutup aliran 
tenaga listrik.

Start / Pause

Tombol start/pause ini berfungsi 
untuk memulai dan juga memberi 
waktu jeda.

Proses Pemilihan

Putar kenop searah jarum jam
-Long soak+Agitator(30’), Agitator, 
Rinse,Spin
-Soak+Agitator(20’), Agitator. Rinse, 
Spin
-Short soak+Agitator(10’), Agitator, 
Rinse, Spin
-Rinse, Spin
-Spin
Putar kenop melawan arah jarum jam
-Spin
-Rinse, Spin
-Agitator, Rinse, Spin
-Short soak+Agitator(10’), Agitator, 
Rinse, Spin
-Soak+Agitator(20’), Agitator. Rinse, 
Spin
-Long soak+Agitator(30’), Agitator, 
Rinse,Spin

6. Bersiap sebelum Mencuci

Pemilihan Program

1. Tekan tombol POWER
2. Pilih level air yang sesuai atau fungsi lainnya
3. Tekan tombol Start/Pause

Mencuci Selesai

• Pada saat mencuci telah selesai, bel akan berdering terus sampai 6 kali dan 
listrik akan otomatis diputuskan.

• Matikan keran air
• Walaupun listrik dapat diputuskan secara otomatis, kabel listriknya juga harus 

dicabut demi keamanan
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7. Pencucian Utama

Instruksi untuk program NORMAL

Program mencuci NORMAL adalah yang termudah dan program paling umum 
untuk mencuci. Pada saat menekan tombol Power lalu menekan tombol Start/
Pause, program NORMAL akan mulai bekerja.

Langkah dalam rinci
1. Tekan tombol Power
2. Menurut prosedur yang dipilih, mesin akan otomatis memilih level air yang 

sesuai atau pengguna dapat memilih sendiri level air sesuai kebutuhan.
3. Tekan tombol Start/Pause

Pengaturan level air

Pengontrol program akan memperkirakan kadar level air melalui frekuensi listrik 
yang dihasilkan dari sensor level air. Selama mencuci dan membilas, pengontrol 
program menunda proses ini dan mengisi air sampai level yang dituju, lalu lanjut 
mencuci jika level air berkurang karena kebocoran.

PERHATIAN
• Tutup penutup pintu pada saat mesin bekerja, jika tidak, mesin akan otoma-

tis berhenti bekerja dan memberikan peringatan secara abnormal.
• Mesin cuci tidak akan bekerja pada saat level air tidak mencapai level yang 

disesuaikan.
• Pemilihan level air untuk pembilasan: levelnya sama dengan level air untuk 

mencuci.
• Tekan tombol [Rinse Level], lampu indikator untuk level membilas akan 

berkedip-kedip. Pengguna dapat memilih level air untuk membilas sesuai 
yang dibutuhkan.

• Setelah menekan tombol power, jika tombol start/pause tidak ditekan, listrik 
akan diputuskan setelah 10 menit.

• Mesin cuci akan terkunci oleh gembok pintu selama proses bekerja. Kunci 
pintu akan terbuka 30 detik setelah proses berakhir.

• Pengguna tidak dapat membuka kunci penutup jika listrik terputus dengan 
tiba-tiba.

8. Fitur-fitur Spesial
WASHING SPOT
Program WASHINGG SPOT adalah program MENCUCI NODA yang digunakan untuk mencuci 
pakaian yang ternodai yang kurang dari 10kg.

WHITE GRIMY
Program WHITE GRIMY adalah program untuk mencuci pakaian putih yang sangat kotor yang 
kurang dari 8kg.

JEANS
Program JEANS adalah program JINS yang digunakan untuk mencuci pakaian atau seperai 
ranjang yang lebih kotor lagi yang kurang dari 8kg.

BLANKETS
Program BLANKETS adalah program SELIMUT yang digunakan untuk mencuci selimut yang 
kurang dari 10kg dan seluruh proses mencuci akan selesai dalam sekitar 103 menit.

QUICK WASH
Program QUICK WASH adalah program MENCUCI CEPAT yang digunakan untuk mencuci 
pakaian yang tidak terlalu kotor yang kurang dari 4kg dan seluruh proses mencuci akan selesai 
dalam sekitar 19 menit.

BLACK CLOTHES
Program BLACK CLOTHES adalah program PAKAIAN HITAM yang digunakan untuk mencuci 
pakaian-pakaian gelap yang kurang dari 4kg.

BATH TOWEL
Program BATH TOWEL adalah program HANDUK MANDI yang digunakan untuk mencuci 
handuk yang kurang dari 10kg.

BEDSHEET
Program BEDSHEET adalah program SEPERAI RANJANG yang digunakan untuk mencuci 
seperai yang kurang dari 10kg.

UNDERWEAR
Program UNDERWEAR adalah program PAKAIAN DALAM. Level air yang tinggi dan air panas 
dinonaktifkan; mencuci dengan lembut dalam waktu yang lebih pendek dan putaran yang lebih 
banyak yang kurang dari 4kg.

BABY CLOTH
Program BABY CLOTH adalah program PAKAIAN BAYI. Level air yang tinggi dan air panas 
dinonaktifkan; mirip dengan mencuci ‘standar’ dengan 3 putaran bilasan yang kurang dari 4kg.

SILK
Program SILK adalah program SUTRA, Kain sutra dicuci dengan lembut dengan 2 bilasan; 
kurang dari 4kg, seluruh proses mencuci akan selesai dalam sekitar 52 menit.
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9. Prosedur Program Mencuci OtomatisInstruksi Waktu Pembuangan

Pilih waktu preset untuk 2 menit, waktu pembuangan preset untuk 1 menit.

Fungsi Spesial dari Pengontrol Program

1. Uji kinerja tanpa menggunakan air

Pengujian dapat dioperasikan untuk kunci komponen dari mesin cuci tanpa 
menggunakan air.Tekan terus tombol “Power”, dan putar tombol level air pada 
waktu yang samam, lalu mesin cuci akan memasuki uji kinerja tanpa air. Putar 
level air kembali, program akan bertukar seperti demikian.

ProgramA (C1)
Semua cahaya bersinar bersamaan, dan listrik akan pad-
am setelah 3 dering waktu jeda.

ProgramB (C2)
Lampu mencuci bersinar dan mesin cuci akan mencuci 
untuk selama 5 menit tanpa air dibawah aliran air standar.

ProgramC (C3) Menjalankan putaran untuk 5 menit, bel akan berdering 
pada saat penutup dibuka atau putaran yang tidak seim-
bang, Lampu berputar bersinar pada C3.

2. Uji Prosedur Siklus

Seluruh siklus mencuci dapat diulang. Lanjutkan menekan tombol “Power” 
bersamaan dengan memutar program, lalu mesin cuci akan memasuki siklus 
program uji mencuci.

Program Level Air 
(L)

Waktu 
Cuci 

(menit)

Waktu Pu-
tar (menit)

Waktu 
Komplit 
(menit)

Waktu 
Membilas

Mencuci 
(dianjur-

kan)

Normal 8 rendam 
15+ cuci 

28+

6 96 2 Pakaian 
biasa atau 
tidak terla-

lu kotor

Seperai 
Ranjang

7 15 5 83 2 Seperai 
ranjang

Handuk 
Mandi

7 15 5 83 2 Handuk 
mandi

Selimut 7 rendam 
20+ cuci 

15

5 103 2 Selimut

Cuci 
Cepat

4 4 3 19 1 Pakaian 
musim 
panas 

atau tidak 
terlalu 
kotor

Pakaian 
Hitam

7 `12 5 80 2 Pakaian 
gelap

Pakaian 
Bayi

4 10 5 67 3 Pakaian 
bayi

Pakaian 
Sutra

4 9 5 52 2 Pakaian 
sutra

Pakaian 
Dalam

3 8 5 49 2 Pakaian 
dalam 

atau kotor

Cuci Noda 7 rendam 
10+ cuci 

18

5 96 2 Pakaian 
kotor atau 

dalam

White 
Grimy

6 rendam 
20+ cuci 

20

5 106 3 Pakaian 
putih yang 

sangat 
kotor

Jins 6 rendam 
10+ cuci 

15

5 72 2 Jins yang 
sangat 
kotor

Catatan: Waktu yang dibutuhkan juga beragam dengan tekanan air dan pipa 
masuk, pakaian dengan tekstur yang berbeda dan kondisi pembuangan air yang 
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10. Pembersihan dan Pemeliharaan Mesin Cuci 11. Mengenali Masalah yang Lazim pada Mesin Cuci

PERHATIAN Pastikan untuk mencabut kabel listrik sebelum membersihkan dan 
melakukan perawatan.
Mohon menjaga penampilan mesin cuci untuk selalu rapih dan lakukan 
perawatan dengan benar untuk memperpanjang masa hidup mesin.

Membersihkan Ruas Selang Air Masuk

Kendurkan dan lepaskan ruas 
selang air masuk dari mesin cuci 
dan bersihkan layar saringan dari 
katup masuk dengan sikat.

Membersihkan Saringan

Membersihkan Saringan Pembalut dalam Pipa Pembuangan

Pada saat mesin cuci dalam masalah, mohon menghubungi layanan lokal, kantor, atau 
bagian penjualan dari perusahaan kami dan pembeli jangan mesin cuci tanpa izin.
Jika mesin cuci tidak dapat bekerja secara normal, atau muncul abnormalitas atau 
tanda bahaya, mohon periksa seperti berikut.

Daftar Masalah dan Tinjauan

Masalah Tinjauan
Tidak ada air 
yang masuk

Apakah tenaga listrik mati atau kabel terbakar
Apakah saluran air terputus atau tekanan air terlalu rendah
Apakah selang masuk air terhubung dengan benar dan keran 
air terbuka.
Apakah saringan serat dari katup terhalangi oleh kotoran
Apakah gulungan katup air masuk rusak. (Suara elektromag-
netik pada saat katup air masuk menyala adalah hal yang 
wajar)
Apakah tombol “Start/Pause” sudah ditekan setelah tombol 
“Power” telah ditekan.

Tidak mencuci Apakah listrik mati atau kabel terbakar
Apakah voltase lisrik terlalu rendah
Apakah level air mencapai level air yang dibutuhkan (mesin 
cuci tidak akan bekerja jika jumlah air tidak mencapai level air 
yang dibutuhkan)
Apakah disetel ke mode mencuci ‘delay’. (Mesin hanya akan 
mulai bekerja sampai waktu penundaan telah habis)

Pembuangan 
air tidak wajar

Apakah selang pembuangan air diletakkan sangat tinggi
Apakah ujung dari selang pembuangan air disegel
Apakah cincin karet dalam dari katup pembuangan terhalangi 
oleh kotoran

Putaran tidak 
wajar

Apakah penutup pintu tertutup
Apakah tumpukan pakaian terlalu banyak pada satu sisi dari 
barel atau jumlah pakaian terlalu banyak
Apakah mesin cuci tidak diletakkan pada permukaan yang 
datar
Apakah sabuk motor kendur

Catatan: Selama proses pemutaran, jika pakaian diletakkan pada sisi barel akan 
terjadi ketikak-seimbangan pada barel dan menyebabkan proses mencuci mogok. 
Pada saat ini, komputer didalam mesin cuci akan mendeteksi ketidak-seimbangan 
ini dan otomatis mengurusnya (mengisi air untuk mencuci). Akan tetapi, jika situasi 
ketidak-seimbangan ini tidak juga terselesaikan setelah 3 kali koreksi, maka artin-
ya komputer mesin cuci tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Maka pengguna 
harus secara manual meratakan tumpukan pakaian dalam barel mesin cuci untuk 
menyelesaikan masalahnya.
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12. Tampilan Malfungsi dan Solusi
Pada saat terjadi masalah pada mesin cuci, mohon menghubungi layanan lokal, 
kantor, atau bagian penjualan dari perusahaan kami dan pembeli jangan mesin cuci 
tanpa izin.
Jika mesin cuci tidak dapat bekerja secara normal, dan indikasi abnormalitas dita-
mpilkan dilayar atau pada alarm mesin, mohon mengacu pada diagram berikut.

Masalah Penyebab Ma-
salah

Indikasi Suara berdengung 
dari Alarm

Mematikan Alarm

Alarm untuk ma-
suk air

Injeksi air kira-kira 
16 menit namun 
tidak mencapai 

level air yang telah 
dipreset

Lampu mencuci, 
membilas dan 

berputar menyala

Bel alarm terus 
berdering selama 

10 detik. Jika 
masalah tidak 

diselesaikan akan 
terus berdering 
lagi selama 10 
detik setiap 16 

menit.

Tekan tombol 
power dan ulang 

kembali

Alarm untuk mem-
buka penutup

Membuka penutup 
setelah memulai 

waktu penundaan.  
Membuka penutup 
setelah mesin cuci 
berputar. Membu-
ka penutup pada 
saat memasuki 

keadaan child lock

Lampu mencuci 
dan membilas 

menyala

Bel alarm terus 
berdering selama 

10 detik. Jika 
masalah tidak 

diselesaikan akan 
terus berdering 
lagi selama 10 
detik setiap 16 

menit.

Tekan tombol 
power dan ulang 

kembali

Alarm ketidakseim-
bangan

memeriksa keti-
dakseimbangan 

kembali

Lampu mencuci 
dan berputar 

menyala

Bel alarm terus 
berdering selama 

10 detik. Jika 
masalah tidak 

diselesaikan akan 
terus berdering 
lagi selama 10 
detik setiap 16 

menit.

Tekan tombol 
power dan ulang 

kembali

Alarm pembuan-
gan air

Setelah mem-
buang air selama 8 
menit namun tidak 
selesai membuang

Lampu mencuci 
dan membilas 

menyala

Bel alarm terus 
berdering selama 

10 detik. Jika 
masalah tidak 

diselesaikan akan 
terus berdering 
lagi selama 10 
detik setiap 16 

menit.

Tekan tombol 
power dan ulang 

kembali

Alarm berpaut 
pintu elektronik

Gembok elektronik 
tidak dapat terbuka 

atau terkunci

Mengfungsikan 
semua lampu yang 

menyala

Bel alarm terus 
berdering selama 

10 detik. Jika 
masalah tidak 

diselesaikan akan 
terus berdering 
lagi selama 10 
detik setiap 16 

menit.

Tekan tombol 
power dan ulang 

kembali

13. Mesin Cuci Tecnogas
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14. Cara Pemasangan / Instalasi
1. Buka ke empat buah segel (Protected Spacers) sebelum mesin digunakan.
• Longgarkan dan lepaskan sekrup A-B-C-D.
• Masukkan obeng ke dalam lubang-lubang tersebut untuk menarik ke 4 buah 

besi spacer (H).
• Pasang kembali tutup belakang dengan baut (Bolt).

2. Pengukuran ketinggian
• Setel penyanggah (kaki) mesin sesuai dengan kerataan lantai.
• Putar ke kanan untuk meninggikan.
• Putar ke kiri untuk menurunkan.

3. Pasang selang air masuk
4. Pasang Nepple pada selang.
5. Pasang selang pendek (10cm) pada Nepple.
6. Pasang klem penjepit selang, agar selang sambungan 
(pendek) tidak lepas

7. Pasang gantungan selang pembuangan air
• Digunakan apabila pembuangan melalui wastafel.

8. Penyambungan Listrik
• Pasang stopkontak, dan pastikan tengangannya 220 Volt.
• Tengangan listrik di rumah untuk mesin cuci yang dioperasikan dengan air 

panas sebesar 15 Amp dan 10 Amp apabila air panas dimatikan.
• Periksa tegangan dan arus masuk dengan yang tertera di plat belakang 

masuk ini.

*Anjuran:
a. Tempatkan selang pembuangan air seperti pada gambar no, 7.
b. Debit air yang masuk, sebaliknya lihat Technical Data.

c. Apabila selang pembuangan air perlu ditambah, sebaiknya gunakan ukuran 
selang yang lebih besar lagi.




