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1  ความปลอดภัยทั่วไป 

บทนี้จะประกอบด้วยคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการบาดเจ็บของบุคคลหรือความเ

สียหายของทรัพย์สิน ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้จะถือว่าการรับประกันเป็นโมฆะ 

1.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 อย่าวางอุปกรณ์บนพื้นที่ปูพรมไว้ 

การขาดอากาศหมุนเวียนใต้อุปกรณ์เครื่องมือจะทําให้เกิดปัญหาร้อนเกินไปต่อชิ้นส่วนไฟฟ้าได ้

ซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ 

 ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อไม่มีการใช้งาน 

 จัดให้มีการติดตั้งและการซ่อมแซมที่กระทําโดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเสมอ 

ผู้ผลิตจะไม่ทําการรับรองต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกระบวนการที่กระทําโดยบุคคลที่ไม่ ได้รับอนุญาต

 ท่อสําหรับนํ้าเข้าและระบายนํ้าออกจะต้องมีการรัดแนน่อย่างปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ไม่มีความเสียหาย

มิฉะนั้นแล้ว จะมีความเสี่ยงของนํ้ารั่วไหลได ้

 ห้ามเปิดประตูตัวเครื่องหรือถอดตัวกรองออกในขณะที่ยังมีนํ้าอยู่ในถัง มิฉะนั้นแล้ว 

มีความเสี่ยงของนํ้าท่วมและได้รับบาดเจ็บจากนํ้าร้อนเกิดขึ้นได ้

 ห้ามใช้แรงไปดันเพื่อเปิดประตูเครื่องที่กําลังถูกล็อคอยู ่

ประตูตัวเครื่องจะพร้อมสําหรับการเปิดหลังจากไม่กี่นาทีที่กระบวนการซักสิ้นสุดวงรอบแล้ว 

ในกรณีที่ใช้แรงพยามดันเปิดประตูตัวเครื่องตัวประตูและระบบกลไกการล็อคอาจได้รับความเสียหายได ้

 ใช้ผงซักฟอก นํ้ายาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์เสริมที่เหมาะสําหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัต ิ

 ปฏิบัติตามคํา แนะนําที่มีอยู่บนป้ายของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและบนภาชนะบรรจุภัณฑ์ของผง ซักฟอก 

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดในสภาวะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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1.2 ความปลอดภัยสําหรับเด็ก 

 ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานได้กบัเด็กเล็กที่มีอายุที่ระดับและมากกว่า 8 ปีและกับบุคคลทั่วไป 

ผู้ซึ่งขาดการพัฒนาความสามารถทางกายภาพ ด้านประสาทสัมผัสหรือด้านจิตใจอย่างเต็มที่หรือ 

บุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้ที่มีให้ที่พวกเขาต้องอยู่ในความควบคุมดูแลหรือผ่านการอบรมในด้านการใช้

งานอย่างปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได ้เด็กเล็กจะต้องไม่เล่นกับผลิตภัณฑ์นี ้การทํา 

ความสะอาดและการซ่อมบํารุงไม่ควรกระทําโดยเด็กถ้าพวกเขาไม่มีคนคอยควบคุมดูแล เด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี 

ควรอยู่ให้ห่างจากเครื่องหากไม่มีการดูแลอย่างใกล้ชิด 

 วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นอันตรายต่อเด็ก 

เก็บรักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไว้ในสถานที่ปลอดภัยห่างไกลจากการเอื้อมถึงของเด็ก 

 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อเด็ก พยายามให้เด็กอยู่ห่างจากเครื่องใช้นี้เมื่อทําการใช้งาน 

ห้ามปล่อยให้เด็กมายุ่งเกี่ยวใดๆ กับผลิตภัณฑ์นี้ 

ใช้ระบบการล็อคป้องกันเด็กเพื่อป้องกันเด็กมายุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี ้

 อย่าลืมปิดประตูตัวเครื่องเมื่อออกไปจากห้องที่ผลิตภัณฑ์นี้ติดตั้งไว ้

 เก็บผงซักฟอกและสารเติมแต่งในสถานที่ปลอดภัยจากการเอื้อมถึงของเด็ก โดยการปิดฝา 

บรรจุภัณฑ์หรือซีลปิดผนึกภาชนะบรรจุผงซักฟอกไว ้

1.3 ความปลอดภัยด้านไฟฟา้ 

 ถ้าหากเครื่องซักผ้าเกิดปัญหาใดๆ 

ไม่ควรใช้งานจนกระทั่งได้รับการซ่อมแซมจากตัวแทนศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต 

เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต 

 เครื่องซักผ้าจะทํางานต่อหลังจากเกิดการขัดข้องทางไฟฟ้า ถ้าท่านต้องการยกเลิกโปรแกรม โปรดดูในบท

"การยกเลิกโปรแกรม" 

 ทําการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบสายดินที่มีการป้องกันการลัดวงจรด้วยฟิวส์ขนาด 16 A 

อย่าละเลยที่จะให้มีการติดตั้งระบบสายดินโดยช่างไฟฟ้าผู้มีคุณสมบัติเท่านั้น 

บริษัทของเราจะไม่รับรองต่อความเสียหายใดๆ 

ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์นี้ถูกใช้งานโดยไม่มีการเชื่อมต่อระบบสายดินที่เป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายท้องถิ่นข

องประเทศนั้น 

 ห้ามล้างทําความสะอาดตัวเครื่องโดยการพ่นนํ้าหรือสาดนํ้าไปบนตัวเครื่อง! นี่เป็นความเสี่ยงของไฟฟ้าดูด! 

 ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟในขณะมือเปียก! ห้ามทําการดึงปลั๊กออกโดยการดึงที่ตัวสายไฟ ให้ดึงโดยการจับที่ตัวปลั๊ก
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 ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟในระหว่างกระบวนการของการติดตั้ง การซ่อมบํารุง

การทําความสะอาดและการซ่อมแซม 

 ถ้าสายไฟฟ้าของตัวเครื่องมีความเสียหายแล้ว จะต้องทําการเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต

ผู้ให้บริการหลังการขายหรือบุคคลที่ได้รับการรับรองแล้ว(ควรจะเป็นช่างไฟฟ้า) 

หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้นําเข้าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได ้

1.4 ความปลอดภัยจากพื้นผิวร้อน 

ในขณะทําการซักเสื้อผ้า ณ อุณหภูมิสูง ประตูตัวเครื่องส่วนที่เป็นแก้วจะร้อน 

ดังนั้น พยามรักษาให้เด็กห่างจากประตูของตัวเครื่องในขณะที่การซักผ้าดํา 

เนินไป 
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2  คําแนะนําที่สําคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 

2.1 ปฏิบัติตามคําสั่ง WEEE 
ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามคําสั่งWEEE (2012/19/EU). 

ผลิตภัณฑ์นี้มีการจําแนกสัญลักษณ์ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส(์WEEE).  

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตด้วยชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงและวัสดุที่สามาถนําไปใช้อีกเป็นวัสดุรีไซเคิล เพราะฉะนั้น 

อย่านําเครื่องไปทิ้งด้วยกันกับขยะของเสียในบ้านธรรมดาและขยะอื่นเมื่อหมดสภาพการใช้งาน 

ให้นําไปที่จุดรวบรวมเพื่อการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นของคุณเพื่อเรียนรู้จุดเก็บทั้งหมด 

ปฏิบัติตามคําสั่ง RoHS: 

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามคําสั่ง EU RoHS (2011/65/ EU) ซึ่งไม่ประกอบด้วยวัสดุที่เป็นอันตราย และข้อห้ามที่ระบุไว้ในคําสั่ง 

2.2 ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ ์

วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้จะถูกผลิตมาจากวัสดุนํากลับมาทําใหม่ได ้

ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายข้อกําหนดของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเรา 

อย่ากําจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ไปกับขยะภายในบ้านหรือกากของเสียอื่นๆ ให้แยกทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ณ 

จุดรวมที่กําหนดไว้โดยหน่วยงานที่มีอํานาจดูแลด้านนี้ของท้องถิ่นประเทศนั้น 

3  การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค ์

• ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานสํา หรับภายในบ้าน 

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสมที่จะนําไปใช้เพื่อเชิงการค้าและจะต้องไม่นําไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้

• ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทําการใช้สําหรับการซักและล้างเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มตามที่ได้ระบุไว้เท่านั้น 

• ผู้ผลิตจะเพิกถอนความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือการขนส่งที่ไม่ถูกต้อง

• อายุการใช้งานสําหรับผลิตภัณฑ์คือ 10 ปี ในระหว่างช่วงเวลานี้

ชิ้นส่วนอะไหล่จะพร้อมสําหรับการทํางานอย่างเหมาะสม 
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4  ข้อกําหนดทางด้านเทคนิค 

เป็นไปตามข้อกาํหนดตวัแทนประชาคมร่วม (EU) เลขที ่1061/2010 

ช่ือผูส่้งมอบหรือเคร่ืองหมายการคา้ Beko 

ช่ือรุ่น WCV8612XS0ST

ความจุท่ีจดัระดบัไว ้(กก.) 8 

ประสิทธิภาพดา้นพลงังาน ระดบัชั้น  / สเกลตั้งแต่ A+++ (พลงังานสูงสุด) ถึง D (ประสิทธิภาพตํ่าสุด) A+++ 

อตัราการบริโภคพลงังานต่อปี (กิโลวตัตช์ัว่โมง) (1) 195 

อตัราการบริโภคพลงังานของโปรแกรมผา้ฝ้ายแบบมาตรฐาน ท่ี 60°C ท่ีโหลดเตม็ (กิโลวตัตช์ัว่โมง) 1.048 

อตัราการบริโภคพลงังานของโปรแกรมผา้ฝ้ายแบบมาตรฐาน ท่ี 60°C ท่ีโหลดไม่เตม็ (กิโลวตัตช์ัว่โมง) 0.730 

อตัราการบริโภคพลงังานของโปรแกรมผา้ฝ้ายแบบมาตรฐาน ท่ี 40°C ท่ีโหลดไม่เตม็ (กิโลวตัตช์ัว่โมง) 0.718 

อตัราการบริโภคพลงังานในโหมด ‘ปิดเคร่ือง’ (วตัต)์ 0.40 

อตัราการบริโภคพลงังานในโหมด ‘เปิดเคร่ืองไว’้ (วตัต)์ 0.80 

อตัราการบริโภคนํ้าต่อปี (ลิตร) (2) 10559 

ประสิทธิภาพการป่ัน-อบแหง้ ระดบัชั้น / สเกลตั้งแต่ A+++ (พลงังานสูงสุด) ถึง G (ประสิทธิภาพตํ่าสุด) B 

ความเร็วการป่ันแหง้สูงสุด (รอบต่อนาที) 1200 

ปริมาณความช้ืนท่ีเหลืออยู ่(%) 53 

โปรแกรมการซกัลา้งผา้ฝ้ายแบบมาตรฐาน (3) ผา้ฝ้ายแบบประหยดั 60°C และ 40°C 

เวลาของโปรแกรมผา้ฝ้ายแบบมาตรฐานท่ี 60°C ท่ีโหลดเตม็ (นาที) 250 

เวลาของโปรแกรมผา้ฝ้ายแบบมาตรฐานท่ี 60°C ท่ีโหลดไม่เตม็ (นาที) 215 

เวลาของโปรแกรมผา้ฝ้ายแบบมาตรฐานท่ี 40°C ท่ีโหลดไม่เตม็ (นาที) 215 

ช่วงเวลาในโหมด ‘ปิดเคร่ือง’ (นาที) ไม่สามารถใชง้านได ้

การปล่อยเสียงดงัออกมาในอากาศ การซกัลา้ง/การป่ันแหง้ (เดซิเบล) 56/75 

แบบสร้างไวใ้นตวัเคร่ือง ไม่มี 

สูง 84 

กวา้ง 60 

ลึก 50 

นํ้าหนกัเคร่ือง (±4 โล.) 63 

ทางเขา้นํ้ าแบบเด่ียว / ทางงเขา้นํ้ าแบบคู่ 
• / - • สามารถ 

แรงดนัไฟฟ้าท่ีกาํหนด 220-240โวลต์  / 50 เฮิรตซ์

กระแสไฟฟ้ารวม (แอมป์) 10 

กาํลงัไฟฟ้าเขา้ท่ีกาํหนด (วตัต)์ 2000-2350 

รหัสรูปแบบหลัก 9210 
(1) อตัราการบริโภคพลงังานอยูบ่นพื้นฐานของ 220 รอบของการซกัลา้งสาํหรับโปรแกรมผา้ฝ้ายแบบมาตรฐานท่ี 60°C และ 40°C ท่ีมีโหลดเตม็และโหลดไม่เตม็ 

และอตัราการบริโภคพลงังานในโหมดพลงังานตํ่า อตัราการบริโภคพลงังานจริงจะข้ึนอยูก่บัเคร่ืองใช้ นั้นถูกใชง้านอยา่งไร

(2) อตัราการบริโภคนํ้าอยูบ่นพื้นฐานของ 220 รอบของการซกัลา้งสาํหรับโปรแกรมผา้ฝ้ายแบบมาตรฐานท่ี 60°C และ 40°C ท่ีมี โหลดเตม็และโหลดไม่เตม็ 

อตัราการบริโภคนํ้าจริงจะข้ึนอยูก่บัเคร่ืองใชน้ั้นถูกใชง้านอยา่งไร

(3) “โปรแกรมผา้ฝ้ายมาตรฐาน 60°C “ และ “โปรแกรมผา้ฝ้ายมาตรฐาน 40°C

“ เป็นโปรแกรมมาตรฐานในการซกัลา้งซ่ึงขอ้มูลในป้ายและฟิลม์เลก็ๆบนเส้ือผา้ระบุไวเ้ก่ียวกบัโปรแกรมเหล่าน้ีไดเ้หมาะสมในการทาํความสะอาดเส้ือผา้ท่ีมีคราบสกปรก

ระดบัปกติ ทัว่ไปและเป็นโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในดา้นอตัราการบริโภคพลงังานและนํ้ารวมกนั

ขอ้กาํหนดทางดา้นเทคนิคอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

คาํเตือน : ค่าใชจ่้ายสาํหรับกรณีท่ีปิดการเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย 
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4.1 การติดตั้ง 
• อา้งอิงถึงตวัแทนผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บการอนุญาตท่ีอยูใ่กลูท่ีสุดสาําหรับการติดตั้งผลิตภณัฑน้ี์
• การเตรียมความพร้อมดา้นสถานท่ีติดตั้งและระบบไฟฟ้า ระบบท่อประปา และการติดตั้งระบบระบายนํ้าท้ิง ณ

สถานท่ีท่ีจะทาํการติดตั้งเป็นความรับผดิชอบของลูกคา้
• ตรวจใหม้ัน่ใจวา่ท่อนํ้าเขา้และท่อระบายนํ้าออก รวมถึงสายไฟฟ้าของตวัเคร่ืองจะตอ้งไม่พบังอ โดนหนีบ

ถูกบีบอดัในขณะทาํการดนัตวัผลิตภณัฑเ์ขา้ไปใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งการวางหลงัจากการติดตั้ง
หรือการทาํความสะอาดแลว้ 

• ใหติ้ดตั้งหรือเช่ือมต่อไฟฟ้าของผลิตภณัฑโ์ดยผูใ้หบ้ริการท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น
ผูผ้ลิตจะไม่ทาํการรับรองต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากกระบวนการท่ีกระทาํโดยบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต

• ก่อนทาํการติดตั้ง ใหท้าํการตรวจสอบดว้ยสายตาวา่ผลิตภณัฑมี์ขอ้บกพร่องบนตวัเคร่ืองหรือไม่
ผลิตภณัฑท่ี์มีความเสียหายเป็นสาเหตุของความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของคุณได ้

4.1.1 ที่ตั้งที่เหมาะสม 
• วางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่แข็ง ราบเรียบและได้ระดับ 
• นํ้าหนักรวมของเครื่องซักผ้าและเครื่องปั่นแห้ง -ขณะมีของโหลดเต็มถัง- เมื่อวางซ้อนกันจะมีนํ้าหนักประมาณ180 

กิโลกรัม 
• อย่าวางผลิตภัณฑ์บนสายไฟ 
• อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดการแช่แข็งได ้
• ให้เหลือที่ว่างรอบๆ ผลติภัณฑ์เพื่อลดเสียงสั่น 
• อย่าวางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับโหลดนํ้าหนักได้
• อย่าวางแหล่งความร้อน เช่น เตาไฟฟ้า เตารีด เตาอบ ฯลฯ บนเครื่องซักผ้า และไม่ใช้งานบนผลิตภัณฑ์

4.1.2 การถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ 

เอียงผลิตภัณฑ์เอนไปทางด้านหลัง 
ถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ออกโดยการดึงสายรัดออก 
มองหาคนช่วยสําหรับขั้นตอนการทํางานนี ้ 

4.1.3 การถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งออก 
1 คลายสลักทั้งหมดด้วยประแจที่เหมาะสมจนกระทั่งสลักเหล่านั้นหมุนได้อิสระ 
2 ถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งโดยการหมุนคลายออกอย่างนุ่มนวล 
3 หลังจากถอดสลักยึดแล้ว ให้อุดช่องด้วยปลั๊กอุดที่ให้มาในถุงคู่มือผู้ใช ้

ข้อระวัง ถอดสลักยึดที่ใช้ยึดสําหรับการขนส่งอย่างปลอดภัยก่อนที่จะทําการใช้งานเครื่องซักผ้า! มิฉะนั้น 

ผลิตภัณฑ์อาจได้รับความเสียหายได ้

เก็บรักษาสลักยึดเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัยเอาไว้ในสถานที่เก็บที่ปลอดภัยเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อมีความจําเ

ป็นต้องย้ายสถานที่ติดตั้งอีกครั้งในอนาคต 

ก่อนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ให้ติดตั้งสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งตามขั้นตอนย้อนกลับของการถอดแยก 

ห้ามย้ายสถานที่ติดตั้งโดยไม่ติดตั้งสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง 
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4.1.4 การต่อระบบนํ้าเข้า 
! แรงดันของระบบนํ้าจ่ายเข้าเพื่อให้เครื่องซักผ้าทํางานจะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 10 บาร์ (0.1 – 1 MPa) 

มันจําเป็นที่จะต้องใช้นํ้า 10 - 80 ลิตรในการหมุนเวียนจากท่อนํ้าที่เปิดเต็มที่ในหนึ่งนาทีไปสู่เครื่องซักผ้า 

ติดตั้งวาล์วลดแรงดันนํ้าไว้ถ้าระดับแรงดันนํ้ามากเกินไป

ข้อระวัง สําหรับเครื่องที่มีช่องทางนํ้าเข้าช่องเดียว อย่าเสียบช่องทางเข้าของนํ้าร้อนเข้าไป – ในกรณีดังกล่าว 

เสื้อผ้าหรือตัวผลิตภัณฑ์จะได้รับความเสียหาย 

ข้อระวัง ห้ามใช้ท่อสายยางสําหรับนํ้าเข้าที่เก่าหรือใช้แล้วมาใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่เอี่ยม 

1 ทําการขันน็อต ยึดท่อทั้งหมดให้แน่นด้วยมือ ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ 

ในการขันยึดน็อต 

2 เปิดก๊อกจ่ายนํ้าให้สุดหลังจากทําการเชื่อมต่อกับท่อของตัวเครื่องแล้ว 

เพื่อตรวจสอบหาจุดรั่วของนํ้า ณ จุดใดๆ ของจุดเชื่อมต่อ 

ถ้ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ให้ทําการปิดท่อจ่ายนํ้าและถอดน็อตออก 

ทําการขันน็อตใหม่อีกครั้งให้แน่นอย่าง 

ระมัดระวังหลังจากตรวจสอบการผนึกรอยต่อแล้ว 

เปิดก็อกนํ้าและตรวจสอบซํ้า 

4.1.5 การเชื่อมต่อท่อยางระบายนํ้าเข้ากับระบบระบายนํ้า 

• ติดปลายของท่อยางระบายนํ้าเข้าไปยงัท่อระบายนํ้าเสีย ห้องสุขาหรือห้องอาบนํ้าโดยตรง 

ข้อระวัง บ้านของคุณอาจนํ้าท่วมได ้ถ้าท่อยางระบางนํ้าทิ้งของเครื่องหลุดออกมาจากเรือนหุ้มของมันในระหว่างการระบายนํ้า 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีความเสี่ยงของการถูกนํ้าร้อนลวกเนื่องจากอุณหภูมิสูงของนํ้าในการซักผ้า 

ในการป้องกนัสภาวะดังกล่าวและให้มั่นใจว่าระบบนํ้าและการระบายนํ้าออกเป็นไปอย่างราบรื่น 

ให้ทําการยึดปลายสุดของท่อนํ้าทิ้งของตัวเครื่องให้แน่นเพื่อไม่ให้ท่อสามารถหลุดออกได ้

• เชื่อมต่อท่อยางระบายนํ้าเข้าที่ระดับความสูงอย่างน้อย 40 
ซม. และความสูงสูงสุด 100 ซม. 
• ผลิตภัณฑ์อาจทํางานผิดพลาดหากท่อยางสําหรับระบา 
ยนํ้าอยู่ที่หรือใกล้กับระดับพื้น (ตํ่ากว่า 40 ซม.) 
เนื่องจากต้องนํานํ้าเข้าและออกอย่างต่อเนื่อง 

• ในการป้องกันนํ้าเสียกลับเข้ามายังเครื่องซักผ้าอีกและเพื่อให้แน่ใจว่าการระบายนํ้าทําได้สะดวก 
อย่าจุ่มปลายของท่อยางเข้าไปในนํ้าเสียหรืออยา่เสียบเข้าไปในระบบระบายยาวกว่า 15 ซม. 
ถ้าท่อยางยาวเกินไป ให้ตัดให้สั้นลง 

• ปลายท่อสายยางจะต้องไม่หักงอ จะต้องไม่เป็นขั้นๆ
และท่อสายยางจะต้องไม่ถูกหนีบระหว่างท่อนํ้าระบายออกกับตัวเครื่องซักผ้า

• ถ้าความยาวของท่อสายยางน้อยเกินไป ให้ใช้งานโดยการเพิ่มท่อสายยางส่วนต่อขยายเข้าไป
ความยาวของท่อสายยางไม่ควรจะเกิน 3.2 เมตร มิฉะนั้น 
ผลิตภัณฑ์อาจเกิดข้อบกพร่องได้เนื่องจากมีการนํานํ้าเข้าและออกอย่างต่อเนื่อง 
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4.1.6 การปรับขาตั้งของผลิตภัณฑ์ 

 
ข้อระวัง ปรับขาตั้งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้สมดุลบนตําแหน่งที่จะใช้งาน ปรับสมดุลของตัวเครื่องโดยการปรับขาตั้ง 

ตรวจสอบการเคลื่อนตัวใด ๆ โดยการกดตัวเครื่องจากขอบแนวทแยงส่วนบน มิฉะนั้นแล้ว 

ผลิตภัณฑ์อาจจะเคลื่อนที่ไปจากตําแหน่งเดิมได้และเป็นสาเหตุของปัญหาการแตกหักและการสั่นสะเทือน 

ข้อระวัง ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ ในการคลายน็อตล็อค มิฉะนั้น น็อตล็อคอาจได้รับความเสียหาย 

1 ทําการคลายน็อตล็อคที่เป็นขาตั้งโดยใช้มือปรับ 
2 ทําการปรับตั้งขาตั้งจนกระทั่งตัวเครื่องตั้งอยู่ในแนวราบและได้สมดุล 
3 ทําการขันน็อตยึดทั้งหมดให้แน่นด้วยมืออีกครั้ง 

 
 

4.1.7 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 
ทําการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบสายดินที่มีการป้องกันการลัดวงจรด้วยฟิวส์ขนาด 16 แอมป ์
บริษัทของเราจะไม่รับรองต่อความเสียหายใดๆ 
ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์นี้ถูกใช้งานโดยไม่มีการเชื่อมต่อระบบสายดินที่เป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายของท้องถิ่
นประเทศนั้น 
• การเชื่อมต่อจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายแห่งชาต ิ
• เต้าปลั๊กไฟฟ้าสําหรับการต่อกับปลั๊กไฟต้องมีความพอดีกับตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า 

แนะนําให้ใช้เต้ารับที่สามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านได้ (GFCI) 
• ปลั๊กสายไฟจะต้องอยู่ภายในระยะที่เข้าถึงได้ง่ายหลังการติดตั้ง 
• ถ้าค่ากระแสไฟฟ้าของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ในบ้านน้อยกว่า 16 แอมป์ 

ให้ทําการหาช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองแล้วมาทําการติดตั้งฟิวส์ขนาด 16 แอมป์ 
• แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ใน “ข้อกําหนดทางเทคนิค" จะต้องเท่ากับแรงดันไฟฟ้าหลักของบ้านคุณ 
• ห้ามทําการเชื่อมต่อโดยผ่านสายไฟส่วนขยายหรือปลั๊กแบบหลายทาง 

 
ข้อระวัง สายไฟฟ้าที่เสียหายจะต้องทําการเปลี่ยนใหม่โดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต 

4.1.8 การเริ่มต้นใช้งาน 

ก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ต้องมั่นใจว่า ได้กระทําการเตรียมพร้อมต่างๆ 
แล้วตามข้อแนะนําในหัวข้อ “คําแนะนําด้านความ ปลอดภัยที่สําคัญ “และ 
“การติดตั้ง” ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานสําหรับการซกัล้างเสื้อผ้า 
ให้ทําการเริ่มใช้งานโปรแกรม การล้างถังซักผ้าก่อน 
ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้ติดตั้งระบบโปรแกรมการล้างถังซักผ้ามา 
ให้ปฏิบัติตามขัน้ตอนการเริ่มต้นใช้งานที่เป็นไปตามวิธีการทํางานที่ได้อธิบ
ายไว้ในหัวข้อ “4.4.2 การล้างประตูใส่เสื้อผ้าและถังซัก” ของคู่มือผู้ใช้งาน 
 

 

ใชผ้ลิตภณัฑข์จดัคราบสกปรกท่ีเหมาะสมสาํหรับเคร่ืองซกัผา้ 

อาจจะมีนํ้าตกคา้งอยูใ่นตวัผลิตภณัฑไ์ดเ้น่ืองจากกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิต ไม่เป็นอนัตรายต่อผลิตภณัฑ์ 
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4.2 การเตรียม 

4.2.1 การแยกประเภทเสื้อผ้า 
• คัดแยกเสื้อผ้าที่จะซักตามประเภทของเสน้ใยสี และระดับของคราบสกปรกและอุณหภูมิของนํ้าที่สามารถสัมผัสได้
• ยึดมั่นตามคําแนะนําที่ให้ไว้ในป้ายผ้าเสมอ 

4.2.2 การเตรียมเสื้อผ้าสําหรับซัก 
• เสื้อผ้าที่มีโลหะติดอยู ่เช่นเสื้อชั้นในผู้หญิง หัวเข็มขัดของสายคาดเอวหรือกระดุมโลหะ 

จะทําความเสียหายให้แก่เครื่องซักผ้าได้ 
ถอดชิ้นส่วนที่เป็นโลหะออกหรือซักเสื้อผ้าโดยการนําเสื้อผ้าประเภทนี้ใส่ในถุงสําหรับซักผ้าหรือปลอกใสผ้า 

• นําเอาวัสดุสิ่งของต่างๆในกระเป๋าของเสื้อผ้าออกให้หมด เช่น เหรียญเงิน 
ปากกาและที่หนีบกระดาษและทําการปลิ้นกระเป๋าด้านในออกมาและทําการปัดวัสดุออก 
วัตถุเหล่านั้นอาจทําให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือเป็นสาเหตุของเสียงดังได้ 

• ใส่เสื้อผ้าขนาดเล็ก เช่น ถุงเท้าเด็กทารกและถุงเท้ายาวทําจากไนลอนลงในถุงสําหรับซักผ้าหรือปลอกใส่ผ้า
• ใส่ผ้าม่านลงไปโดยไม่ต้องบีบอัดลงไป ถอดวัตถุที่ติดกับผ้าม่านออก 
• รูดซิบที่มีให้แน่น เย็บกระดุมที่หลวมให้แน่นและทําการซ่อมแซมโครงเสื้อผ้าและส่วนที่ฉีกขาดก่อน
• ทําการซักผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่มีป้ายกํากับว่า “ซักด้วยเครื่องซักผ้าได้” หรือ “ซักด้วยมือได้”

โดยการใช้โปรแกรมที่เหมาะสมเท่านั้น 
• ห้ามทําการซักผ้าสีและผ้าขาวด้วยกัน ผ้าฝ้ายของผ้าสีมืดและใหม่จะทําให้สีตกออกมาได้

ให้ซักเสื้อผ้าเหล่านั้นแยกจากกลุ่มอื่น 
• คราบสกปรกที่เหนอะหนะอาจจะต้องทําการบรรเทาให้เหมาะสมก่อนทําการซักล้าง ถ้าไม่แน่ใจ

ให้ตรวจสอบกับผู้บริการซักแห้ง 
• ใช้นํ้ายาปรับผ้าส/ีสีย้อมและนํ้ายาขจัดคราบสกปรกที่เหมาะสมกับการซักด้วยเครื่องเท่านั้น 

ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์เสมอ 
• ทําการซักกางเกงขายาวและเสื้อผ้าที่ละเอียดอ่อนโดยการกลับด้านในออกนอก 
• แช่เสื้อผ้าที่ทําจากขนสัตว์ไว้ในช่องแช่แข็งสัก2-3 ชั่วโมงก่อนทําการซัก นี่จะช่วยลดการหลุดร่วงของขนสัตว์
• เสื้อผ้าที่มีวัตถุเปื้อน ได้แก ่แป้งผงปูนขาว ผงนม เป็นต้น 

จะต้องทําการสะบัดออกอย่างจริงจังก่อนทําการใส่ลงไปในเครื่องซักผ้า 
ฝุ่นและผงเหล่านั้นที่อยู่บนเสื้อผ้าอาจไปสะสมตัวกันบนชิ้นส่วนภายในเครื่องเมื่อเวลาผ่านไปและสามารถเป็นสาเหตุของควา
มเสียหายได้ 

4.2.3 สิ่งที่ควรทําสําหรับการประหยัดพลังงาน 
ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยคุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ 
• ใช้เครื่องให้ทํางาน ณ ความจุสูงสุดของตัวเครื่องที่รองรับได้ในแต่ละโปรแกรมที่คุณเลือกใช ้

แต่ห้ามใช้งานเกินกําลังความสามารถของเครื่อง ดูหัวข้อ "ตารางโปรแกรมและการบริโภค" 
• ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอกเสมอ 
• ซักเสื้อผ้าที่มีการปนเปื้อนเล็กน้อยโดยใช้อุณหภูมิตํ่า
• ใช้โปรแกรมที่เร็วขึ้นสําหรับปริมาณเสื้อผ้าน้อยที่มีการเปื้อนเล็กน้อย 
• ห้ามทําการใช้แบบซักเริ่มต้นและใช้อุณหภูมิสูงสําหรับเสื้อผ้าที่ไม่เปื้อนมากหรือคราบสกปรกปริมาณมาก 
• ถ้าคุณวางแผนต้องการอบแห้งเสื้อผ้าในเครื่องอบแห้ง 

ให้เลือกความเร็วการหมุนปั่นที่เร็วที่สุดที่แนะนําไว้ระหว่างกระบวนการซักล้าง 
• ห้ามใช้ผงซักฟอกปริมาณมากกว่าที่แนะนําไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก 

4.2.4 การโหลดเสื้อผ้าเข้าเครื่อง 
1. เปิดประตูสําหรับโหลด 
2. ใส่เสื้อผ้าโดยหย่อนลงไปในเครื่อง 
3. ดันประตูให้ปิดจนคุณได้ยินเสียงของการล็อค ต้องมั่นใจว่าไม่มีเสื้อผ้าชิ้นใดเกาะติดอยู่ตรงประตูเครื่อง 

ประตูจะถูกล็อคไว้เมื่อโปรแกรมกําลังทํางาน 
ประตูจะสามารถเปิดได้เมื่อหลังจากโปรแกรมทํางานสิ้นสุดกระบวนการแล้วเท่านั้น ถ้าประตูเปิดไม่ได ้
ให้ใช้วิธีแก้ไขที่ระบุไว้ใน “ไม่สามารถเปิดประตูได้” ในส่วนของการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด 

4.2.5 ความจุของโหลดที่ถูกต้อง 
ปริมาณความจุของโหลดที่มากที่สุดขึ้นอยู่กับประเภทของเสื้อผ้าที่จะซัก 
ระดับของคราบสกปรกและโปรแกรมการซักที่ต้องการเครื่องซักผ้าจะทําการปรับปริมาณการใช้นํ้าอย่างอัตโนมัตติามนํ้าหนักของเ
สื้อผ้าที่ใส่เข้าไป 

คําเตือน : ปฏิบัติตามข้อมูลที่ให้ไว้ใน “ตารางโปรแกรมและการบริโภค” 

หากเกินกําลังความจุประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องซักผ้าจะตํ่าลงยิ่งกว่านั้น ปัญหาเสียงดังและการสั่นสะเทือนก็อาจเกิดขึ้นได 



เคร่ืองซกัผา้ /คู่มือการใช ้ 11 / ไทย 

4.2.6 การใช้ผงซักฟอกและนํ้ายาปรับผ้านุ่ม 

เมื่อใช้ผงซักฟอก นํ้ายาปรับผ้านุ่ม แป้ง สีย้อมเส้นใย นํ้ายาฟอกขาว หรือนํ้ายาขจัดคราบ ให้อ่านคําแนะนํา 

จากผู้ผลิตที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังและ ปฏิบัติตามปริมาณการใช้งานตามข้อแนะนํา ใช้ถ้วย ตวง ถ้ามี 

ลิ้นชักสําหรับใส่ผงซักฟอกประกอบด้วย 3 ส่วน: 

– (1) สําหรับการซกัลา้งล่วงหนา้

– (2) สําหรับการซักล้างหลัก

– (3) สําหรับนํ้ายาปรับผ้านุ่ม

– ( ) นอกจากนี้แล้ว มีท่อถ่ายเทนํ้าในส่วนของนํ้ายาปรับผ้านุ่ม

ผงซักฟอก นํ้ายาปรับผ้านุ่มและนํ้ายาทําความสะอาดอื่นๆ 

• ใส่ผงซักฟอกและนํ้ายาปรับผ้านุ่มลงไปก่อนทําการเริ่มโปรแกรมการซัก 

• ห้ามเปิดลิ้นชักของผงซักฟอกทิ้งไว้ในขณะที่โปรแกรมการซักทํางาน 

• ถ้าใช้โปรแกรมการซักแบบไม่มีการซักขั้นต้น ห้ามใส่ผงซักฟอกลงไปในช่องที่เป็นส่วนสําหรับการซักขั้นต้น (ช่องหมายเลข 

"1"). 

• ในโปรแกรมที่มีการซักขั้นต้น ห้ามใส่ผงซักฟอกเหลวลงไปในช่องสําหรับการซักขั้นต้น(ช่องหมายเลข "1")

• ห้ามเลือกโปรแกรมที่มกีารซกัลา้งล่วงหนา้ถ้าคุณใช้ผงซักฟอกแบบบรรจุถุงหรือลูกปุย

วางผงซักฟอกแบบถุงหรือลูกปุยลงไปตรงกลางๆระหว่างเสื้อผ้าที่ใส่ลงในเครื่องซักผ้า 

• ถ้าคุณใช้ผงซักฟอกเหลว อย่าลืมใส่ถ้วยบรรจุผงซักฟอกลงในช่องสําหรับใส่เพื่อการซักล้างหลัก (ช่องหมายเลข "2") 

การเลือกประเภทของผงซักฟอก 

ประเภทของผงซักฟอกที่จะนํามาใช้ขึ้นอยู่กับประเภทและสีของเส้นใยเสื้อผ้า 

• ใช้ผงซักฟอกที่แตกต่างกันสําหรับผ้าสีและผ้าขาว 

• ซักล้างเสื้อผ้าที่อ่อนโยนของคุณด้วยผงซักฟอกพิเศษเท่านั้น (ผงซักฟอกเหลว แชมพูสําหรับขนสัตว ์เป็นต้น) 

ให้ใช้เพียงอย่างเดียวอย่างใดสําหรับเสื้อผ้าพิเศษเฉพาะ 

• เมื่อต้องการซักเสื้อผ้าสีที่มีสีมืดทึมและผ้านวม แนะนําให้ใช้ผงซักฟอกเหลว

• ซักเสื้อผ้าที่ทําจากขนสัตว์ด้วยผงซักฟอกพิเศษที่ผลิตพิเศษโดยเฉพาะสําหรับผ้าขนสัตว ์

คําเตือน ใช้ผงซักฟอกที่ผลิตมาใช้งานเฉพาะสําหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น 

คําเตือน ห้ามใช้ผงสบู่ 

การปรับปริมาณการใช้ผงซักฟอก 

ปริมาณของผงซักฟอกที่จะใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณของเสื้อผ้าที่จะซัก ระดับของการสกปรกและความกระด้างของนํ้า 

• ห้ามใช้ปริมาณเกินกว่าปริมาณที่แนะนําให้ใช้ที่แนะนําไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก 

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาปริมาณส่วนเกินของฟอง การล้างออกไม่หมด การประหยัดเงินและท้ายที่สุดเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อม

• ใช้ปริมาณผงซักฟอกน้อยลงสําหรับเสื้อผ้าจํานวนน้อยชิ้นหรือมีคราบสกปรกน้อย 

การใช้นํ้ายาปรับผ้านุ่ม 

เทนํ้ายาปรับผ้านุ่มลงไปในช่องสําหรับนํ้ายาปรับผ้านุ่มของลิ้นชกัสําหรับใส่ผงซักฟอก 

• ห้ามใส่เกินระดับ (>สูงสุด<) ที่ทําเครื่องหมายไว้ในช่องสําหรับใส่นํ้ายาปรับผ้านุ่ม 

• ถ้านํ้ายาปรับผ้านุ่มสูญเสียสภาพการไหล ให้ทําให้เจือจางลงด้วยนํ้าก่อนเทใส่ลงไปในลิ้นชักสําหรับผงซักฟอก 

คําเตือน อย่าใช้ผงซักฟอกเหลวหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดอื่น ๆ 
นอกเหนือจากนํ้ายาปรับผ้านุ่มที่ผลิตขึ้นสําหรับเครื่องซักผ้าเพื่อทําให้ผ้านุ่ม 
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การใช้ผงซักฟอกเหลว 
ถ้าผลิตภัณฑ์มีถ้วยสําหรับใส่ผงซักฟอกเหลว: 
• ต้องมั่นใจว่าคุณได้วางถ้วยบรรจุผงซักฟอกเหลวลงไปในช่องหมายเลข "2" 
• ถ้าผงซักฟอกเหลวสูญเสียสภาพการไหล ให้ทําให้เจือจางลงด้วยนํ้าก่อนเทใส่ลงไปในถ้วยสําหรับผงซักฟอก 

ถ้าผลิตภัณฑ์ถูกติดตั้งกับส่วนของผงซักฟอกเหลว  : 
• เมื่อคุณต้องการใช้ผงซักฟอกเหลว ให้ทําการดึงอุปกรณ์เข้ามาตัว 

ส่วนประกอบที่หล่นลงมาจะเป็นตัวป้องกันสําหรับผงซักฟอกเหลว 
ถ้าต้องการให้ทําความสะอาดอุปกรณ์ด้วยนํ้าเมื่ออยู่ในตําแหน่งของมันหรือโดยการเอามันออกไป ถ้าคุณจะใช้ผลซักฟอกผง 
อุปกรณ์จะต้องอยู่ที่ตําแหน่งบน 

ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่มีถ้วยบรรจุผงซักฟอกเหลว: 
• ห้ามใช้ผงซักฟอกเหลวสําหรับการซกัลา้งล่วงหนา้ในโปรแกรมที่มกีารซกัลา้งล่วงหนา้
• ผงซักฟอกเหลวอาจจะทิ้งคราบบนเสื้อผ้าของคุณเมื่อใช้ฟังก์ชัน่การทํางานแบบเริ่มต้นแบบมีการหน่วง
ถ้าคุณต้องการใช้ฟังก์ชันการทํางาน 
• ถ้าความหนาของผงซักฟอกแบบเจลเป็นแบบของไหลและเครื่องซักผ้าของคุณไม ่มีถ้วยพิเศษสําหรับบรรจุผงซักฟอกเหลว 

ให้ใส่ผงซักฟอกลงไปในช่องสําหรับใส่ผงซักฟอกเพื่อการซักล้างหลักในระหว่างการปล่อยนํ้าเข้าเครื่องครั้งแรก 
ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณมีถ้วยใส่ผงซักฟอกเหลวให้ใส่ผงซักฟอกลงไปในถ้วยก่อนเริ่มโปรแกรมการทํางาน 

• ถ้าความหนาของผงซักฟอกแบบเจลไม่เป็นแบบของไหล หรือถ้าอยู่ในรูปแบบของเม็ดเหลวในแคปซูล
ให้ใส่ลงไปโดยตรงในถังซักผ้าก่อนการซักได้เลย 

• ใส่ผงซักฟอกแบบเม็ดลงไปในช่องสําหรับการซักล้างหลัก (ช่องหมายเลข "2") 
หรือใส่ลงไปโดยตรงในถังเครื่องซักผ้าก่อนทําการซักได้เลย 

การใช้แป้งซักผ้า 
• ใส่แป้งเหลว แป้งผงหรือผงย้อมผ้าลงไปในช่องสําหรับใส่นํ้ายาปรับผ้านุ่ม 
• ห้ามใช้นํ้ายาปรับผ้านุ่มและแป้งพร้อมกันในการซักหนึ่งรอบการซัก 
• เช็ดทําความสะอาดภายในเครื่องซักผ้าด้วยผ้าชุบนํ้าหมาดๆ และทําความสะอาดเสื้อผ้าหลังจากใช้แป้งซักผ้าแล้ว
การใช้นํ้ายาขจัดคราบ 
• เมื่อจําเป็น ใช้นํ้ายาขจัดคราบที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะสําหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น 
การใช้นํ้ายาฟอกขาว 
• เลือกโปรแกรมที่มกีารซกัลา้งล่วงหนา้และใส่นํ้ายาฟอกขาวลงไป ณ ตอนเริ่มต้นการซกัลา้งล่วงหนา้

ห้ามใส่ผงซักฟอกลงไปในช่องสําหรับใส่เพื่อการซกัลา้งล่วงหนา้ การใช้งานแบบมีทางเลือก
ให้เลือกโปรแกรมที่มีการล้างนํ้าแบบพิเศษและใส่นํ้ายาฟอกขาวในขณะที่เครื่องซักผ้าทําการดูดนํ้าจากช่องใส่ผงซักฟอกในระ
หว่างขั้นตอนการล้างนํ้าขั้นแรก 

• ห้ามใช้นํ้ายาฟอกขาวและผงซักฟอกโดยการนํามาผสมกัน 
• ใช้เพียงแค่ปริมาณเล็กน้อย (ประมาณ 50มิลลิลิตร) ของนํ้ายาฟอกขาวและล้างทําความสะอาดเสื้อผ้าให้ดี

เนื่องจากอาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได ้
• อย่าเทสารฟอกสีลงบนผ้า 
• อย่าใช้กับวัตถุที่มีสี
• เมื่อใช้สารฟอกสีออกซิเจนให้เลือกโปรแกรมที่ซักผ้าที่อุณหภูมิตํ่า
• นํ้ายาฟอกขาวที่มีออกซิเจนผสมสามารถใช้ด้วยกันกับผงซักฟอกได ้อย่างไรก็ตามถ้าความหนาของนํ้ายาไม่เท่ากับผงซักฟอก 

ให้ใส่ผงซักฟอกลงไปก่อนในช่องหมายเลข "2" 
ในลิ้นชักสําหรับผงซักฟอกและรอจนกระทั่งผงซักฟอกไหลเวียนลงไปพร้อมกับที่เครื่องกําลังดูดนํ้า 
ใส่นํ้ายาฟอกขาวลงช่องใส่เดียวกันในขณะที่เครื่องกําลังดูดนํ้าเข้า 
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4.2.7 พาภิธทิสะรปีม่ีทกัซรากบัรหาํสด็รกเ  

า้ผอื้สเ  

วาขา้ผะลแีสา้ผ  ีสา้ผ  าํดา้ผ  / ม้ขเีส  
มุ่นนอ่อ  / ์วตัสนข  / 

มหไา้ผ  

(ช่ อขบัดะรมาตาํนะนแ่ทีมิภูหณอุงว

งคราบสกปรก: 40-90ºC) 

(ช่ ะรมาตาํนะนแ่ทีมิภูหณอุงว

กรปกสบารคงอขบัด : 

น็ยเ 40ºC) 

(ช่ บัดะรมาตาํนะนแ่ทีมิภูหณอุงว

ของคราบสกปรก: น็ยเ -40ºC) 

(ช่ ่ทีมิภูหณอุงว  

บัดะรมาตาํนะนแ  

ของคราบสกปรก: น็ยเ -30ºC) 

 กร
ปกส

บารคงอข
บัดะร

เป้ือนมาก 

( กายดัจข่ทีบารค  เช่น 

คราบจาก  า้ญหมานส

คราบกาแฟและคราบเลื

อด) 

ดัจขรากาํทงอ้ตนป็เาํจจาอ่นี  

คราบเบ้ื ลงา้ลกัซรากาํทอรืหน้ตงอ ่วง

กา้นห ่อน 

แ่ทีวลหเบบแะลแงผบบแกอฟกัซงผ

วาขา้ผบรัหาํส้ชใ้หใาํนะน  

ณามริปนใ้ชใามาํนถรามาส  

สืเบรัหาํสาํนะนแ่ที ้ กสบารคมี่ทีา้ผอ

ปรกมาก 

กนใงผบบแกอฟกัซงผ้ชใ้หใาํนะนแ

าร 

นดิกาจกรปกสบารคดาอะสมาวคาํท

โคลนและดินทั่ ดซีส้ีหใาํทจาอ่ทีปไว

ง้ดไ ่าย 

หเบบแะลแงผบบแกอฟกัซงผ

สีา้ผบรัหาํส้ชใ้หใาํนะนแ่ทีวล

แ่ทีณามริปนใ้ชใามาํนถรามาส

สืเบรัหาํสาํนะน ้ มี่ทีา้ผอ  

คราบสกปรกมาก 

ผบบแกอฟกัซงผ้ชใ้หใาํนะนแ

บารคดาอะสมาวคาํทรากนใง

สกปรกจากดินโคลนและดินทั่

่ทีปไว  ง้ดไดซีส้ีหใาํทจาอ ่าย 

มไยดโกอฟกัซงผ้ชใ ่ สใงอ้ต ่นํ้า

ยาฟอกขาว 

่ทีวลหเกอฟกัซงผ  

ามาสม้ขเสีะลแสีา้ผบรัหาํสะามหเ

าํสาํนะนแ่ทีณามริปนใ้ชใามาํนถร

หรับเส้ื กามกรปกสบารคมี่ทีา้ผอ  

กอฟกัซงผ้ชใรวค  

ามตลิผ่ทีวลหเ  

สืเบรัหาํส ้ อ่ทีา้ผอ ่อน นุ่ม 

เส้ื นขกาจา้ผอ  

ะจมหไา้ผะลแ์วตัส  

อฟกัซงผ้ชใยดโกัซรากาํทงอ้ต

ษศเิพก  ์วตัสนขา้ผะาพฉเ  

คราบสกปรก 
ปไวั่ทิตกรป  

( ยอวัต า่งเช่น 

กเ่ทีบารค ิดจาก 

ร่างกายบริเวณคอ 

ปกเส้ื มอ้ขะลแอ  

บบแะลแงผบบแกอฟกัซงผ  

สวาขา้ผบรัหาํส้ชใ้หใาํนะนแ่ทีวลหเ

าํนะนแ่ทีณามริปนใ้ชใามาํนถรามา

บรัหาํส  

เส้ื บัดะรกรปกสบารคมี่ทีา้ผอ  ปรกติ 

บบแะลแงผบบแกอฟกัซงผ  

า้ผบรัหาํส้ชใ้หใาํนะนแ่ทีวลหเ

ณามริปนใ้ชใามาํนถรามาสสี  

สืเบรัหาํสาํนะนแ่ที ้ ารคมี่ทีา้ผอ

 ติกรปบัดะรกรปกสบ

มไยดโกอฟกัซงผ้ชใ ่ สใงอ้ต ่ 

นํ้ายาฟอกขาว 

่ทีวลหเกอฟกัซงผ  

ะลแสีา้ผบรัหาํสะามหเ  

้ชใามาํนถรามาสม้ขเสี  

าํนะนแ่ทีณามริปนใ  

สืเบรัหาํส ้ บารคมี่ทีา้ผอ  

ติกรปบัดะรกรปกส  

กอฟกัซงผ้ชใรวค  

ามตลิผ่ทีวลหเ  

สืเบรัหาํส ้ อ่ทีา้ผอ ่อน นุ่ม 

เส้ื นขกาจา้ผอ  

ะจมหไา้ผะลแ์วตัส  

ยดโกัซรากาํทงอ้ต  

ษศเิพกอฟกัซงผ้ชใ  

์วตัสนขา้ผะาพฉเ  

คราบ 
ยอน้ก็ลเกรปกส  

(มองไม่เห็น 

ยว้ดกรปกสบารค  

สายตา) 

บบแะลแงผบบแกอฟกัซงผ  

สวาขา้ผบรัหาํส้ชใ้หใาํนะนแ่ทีวลหเ

าํนะนแ่ทีณามริปนใ้ชใามาํนถรามา

บรัหาํส  

เส้ื บัดะรกรปกสบารคมี่ทีา้ผอ  

ยอ้นก็ลเ  

บบแะลแงผบบแกอฟกัซงผ  

า้ผบรัหาํส้ชใ้หใาํนะนแ่ทีวลหเ

่ทีณามริปนใ้ชใามาํนถรามาสสี

สืเบรัหาํสาํนะนแ ้ บารคมี่ทีา้ผอ

ยอ้นก็ลเบัดะรกรปกส  

มไยดโกอฟกัซงผ้ชใ ่ สใงอ้ต ่ 

นํ้ายาฟอกขาว 

้ผบรัหาํสะามหเ่ทีวลหเกอฟกัซงผ

าสีและ ามาํนถรามาสมทึดมืสี  

าํนะนแ่ทีณามริปนใ้ชใ  

สืเบรัหาํส ้ บารคมี่ทีา้ผอ  

ยอ้นก็ลเบัดะรกรปกส  

กอฟกัซงผ้ชใรวค  

สืเบรัหาํสามตลิผ่ทีวลหเ ้ ่ทีา้ผอ

อ่อนนุ่ม 

เส้ื มหไา้ผะลแ์วตัสนขกาจา้ผอ

กัซงผ้ชใยดโกัซรากาํทงอ้ตะจ

์วตัสนขา้ผะาพฉเษศเิพกอฟ  



4.3 การทํางานของผลิตภณัฑ์ 
4.3.1 แผงควบคุม 

1 – ลูกบดิเลือกโปรแกรม ( Uppermost 
position เปิด/ปิด) 
2 – หน้าจอ 
3 – ปุ่ มตั้ งเวลาส้ินสุด 
4 – ตัวบง่ช ี้โปรแกรม  
5 – ปุ่ มเร่ิมต้น / หยุดช ัว่คราว 
6 – ปุ่ มการทาํงานสนับสนุน 3 
7 – ปุ่ มการทาํงานสนับสนุน 2 
8 – ปุ่ มการทาํงานสนับสนุน 1 
9 – ปุ่ มปรับความเร็วการป่ัน

10 – ปุ่ มปรับอุณหภูมิ 

4.3.2 การเตรียมเครื่องซัก 
1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทอ่น้ําได้เช ือ่มต่อแน่นแล้ว

2. เสียบปลั๊กของเคร่ือง

3. เปิดกอ๊กน้ําให้สุด

4. ใส่เส้ือผา้เข้าไปในเคร่ือง

5. ใส่ผงซกัฟอกและน้ํายาปรับผา้นุ่ม

4.3.3 การเลอืกโปรแกรมและเคลด็ลบัการซักผ้า 
1. เลือกโปรแกรมซกัผา้ทีเ่หมาะสมด้วย “แผงควบคุม

และแผงอุณหภูม”ิ ตามประเภทผา้ จํานวนและความ

สกปรก

2. เลือกโปรแกรมด้วยลูกบดิเลือกโปรแกรม

4.3.4 ตารางโปรแกรมและอัตราบริโภคพลังงาน
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แม็
กซ

 ์ โ
หล
ด 

( ก
ก.

)

กา
รใ
ชน้ํ้
า 

(l)

กา
รใ
ชพ้
ลัง
งา
น 

(k
W

h)

แม็
กซ

 ์ ค
วา
มเ
ร็ว

**
*

ซกั
ลา้
งเ
บือ้
งต
น้

ซกั
เร็
วพ
เิศ
ษ

เพ
ิม่ร
อบ
กา
รล
า้ง
นํ้า

ชว่
งอ
ณุ
หภ
มูทิ
ีส่า
มา
รถ

เล
อืก
ได
ไ้ด

°้ 
C

90 8 93 2.40 1600 • • • เย็น- 90
60 8 93 1.75 1600 • • • เย็น- 90
40 8 90 1.05 1600 • • • เย็น- 90
60** 8 53.0 1.048 1600 เย็น- 60
60** 4 45.3 0.730 1600 เย็น- 60
40** 4 43.2 0.718 1600 เย็น- 60
60 3 65 1.20 1200 • • • เย็น- 60
40 3 63 0.75 1200 • • • เย็น- 60
90 8 67 2.15 1400 • • เย็น- 90
60 8 67 1.15 1400 • • เย็น- 90
30 8 65 0.20 1400 • • เย็น- 90

ซกัเร็วประจําาวนั/ ระยะสัน้มาก + ซกัดว่น 90 2 41 0.15 1400 • • เย็น- 30
ซกัผา้ผสม 40 องศา 40 3 65 0.75 1200 • • เย็น- 40
ผา้ขนสตัว ์/ ผา้ซกัมอื 40 1.5 55 0.55 1200 • เย็น- 40
ผา้บอบบาง 40 3 51 0.65 1200 • เย็น- 40
ผา้สเีขม้ / ผา้ยนีส์ 40 3 82 0.85 1200 • * เย็น- 40
ชดุผา้รม่ / ชดุกฬีา 40 3 44 0.45 1200 • เย็น- 40
ขจัดคราบฝังลกึ 60 4 65 0.30 1600 •• 30 - 60
ไอน้ํา โปรแกรมซกัสะอาดพเิศษ 90 8 132 3.00 1600 * 40-90
ไอน้ํา เสือ้ขนเป็ด 60 3 75 1.75 1000 • 40- 60
ไอน้ํา เสือ้เช ิต้ 60 2 65 1.70 800 • • • 40- 60
ไอน้ํา โปรแกรมลา้งถัง 90 - 77 2.50 600 90

ซกัเร็วประจําาวนั/ ระยะสัน้มาก

TH ฟังกช์ัน่เสรมิ

รายการ

ผา้ฝ้าย

ผา้ฝ้ายแบบประหยดั

ผา้ใยสงัเคราะห

60°

1200

20°

90°

40°

30°

1000

800

600

1 2 3 4

57 68910



•: ้ดไกอืลเถรามาส

*: ิตัมนโตัอยดโกอืลเ ้ดไกิลเกยถรามาส่มไ

**: นางงัลพกาลฉมาตมรกแรปโ  (EN 60456 
Ed.3) 
***: ปัรากวร็เมาวคา้ถ ่ า่วกา่ ํตา้ผกัซงอ่รืคเงอขดสุงสูงห้แน

้นีา่ค ปัรากวร็เมาวคา่คงึถนจ้ดไกอืลเถรามาสณุค ่น

นัา่ทเดสุงสู ้น

-: ดสุงสูดลหโบรัหาสํมรกแรปโงอขยาบธิอาํคูด

** “ ่ีทดัยหะรปบบแยาฝ้า้ผกัซ

40 °C ่ีทดัยหะรปบบแยาฝ้า้ผกัซะลแ

60 °C นาฐรตามนางาํทรากบอรนป็เ ”
นักกจั้รู้นีบอรงว ในนาม “วงรอบ

่ีทยาฝ้า้ผนาฐรตาม  40 °C” และ

“ ่ีทยาฝ้า้ผนาฐรตามบอรงว  60°C” 
ยดโ้ ีชง่บะลแ ณ์ษกัลญสั

 งอ่รืคเงอขมุคบวคงผแนบ

! ข้อมูล
• การบริโภคน้ํ รากมาตปไนัผรปแจาอนางงัลพะลแา

นํนัดมาวคงอขงลปแนย่ีลปเ ้ า ะลแงา้ดะรกมาวค

นํงอขิมภูหณุอ ้ กอนยาภมอ้ลดวแิมภูหณุอา ประเภท

ัช์กงัฟ้ชใกอืลเรากกัซะจี่ทา้ผอ้สืเงอขณามริปะลแ น่

ปัรากนใวร็เมาวคะลแนนุสบนัสนางาํทราก ่ งห้แน

าฟ้ฟไนัดงรแงอขงลปแนย่ีลปเรากะลแ

• ่ีทมรกแรปโงอขกัซรากนใาลวเนห็เงอมถรามาสณุค

งอ่รืคเงอขลผงดสแอจาน้หนบ้วไกอืลเ้ดไณุค ู่ยอน้ ึข

งอ่รืคเนใู่ยอส่ใี่ทณามริปบัก วคีมะจจาองึ่ซ าม

าลวเบักอจาน้หนบงดสแี่ทาลวเะยะรงา่วหะรงา่ตกตแ

งริจ้ชใี่ท  1 - 1.5 ช ัว่โมง ห้ในย่ีลปเะจาลวเะยะร

กัซรากน้ตม่ริเ้ดไกาจงัลหิตัมนโตัอ

• ัช์กงัฟ ่ นัผรปแะจจาองาราตนในนุสบนัสนางาํทรากน

ณุคงอขา้ผกัซงอ่รืคเงอขน่รุมาตปไ

• นัช์กงัฟ ยดโนย่ีลปเบรัปะจจาอนนุสบนัสนางาํทราก

ติลผู้ผ ปไบลกูถะจจาอู่ยอีมี่ทนัช์กงัฟ นัช์กงัฟีมอรืห

ามา้ขเมิตเม่ิพเ่มหใ

4.3.5 โปรแกรม กัลห

า้ผทภเะรปมาต้นีปไอ่ตงัดมรกแรปโกอืลเ

• ผ้าฝ้าย

นทงคี่ทมหไา้ผกัซา้ผกัซบรัหาสํ ( ูปา้ผ งยีตเูปา้ผ วัตด็ชเา้ผ

นูหนขา้ผ ัชดุช ้นใน ฯลฯ) วร็เกัซม่ ุปดกห้ใ า้ผกัซรากาลวเ

จะส้ันลง น้ ึขกนัหี่ทา้ผกัซงรแยว้ดลผธิทสิะรปนักะรปะลแ

วร็เกัซนัช์กงัฟ้ชใ่มไกาห กามกรปกสี่ทกัซา้ผกัซถรามาส

•
กัซา้ผกัซบรัหาสํ

ผ้าใยสังเคราะห์

( ิชเอ้สืเน่ชเ ต้ ห์ะารคเงสัา้ผ  / มวร่ยาฝ้า้ผ

ฯลฯ) สัา้ผกัซาลวเ้ชใ้นีมรกแรปโ ้ ีมงา่ยอตกเงสัาน่น

ลผธิทสิะรป วร็เกัซนัช์กงัฟ้ชใ่มไกาห ่ีทกัซา้ผกัซถรามาส

สกปรกมาก

• ผ้าขนสัตว์ / ผ้าซักมือ

ะกแนขา้ผกัซบรัหาสํ / นอ่อดยีอเะล งอ้ตกูถี่ทิมภูหณุอกอืลเ

า้ผอ้สืเงอขดรีกัซยาป้มาต งา่ยอกัซรากาํทะจ้นีมรกแรปโ

า้ผอ้สืเยาลาํท่มไอ่ืพเนยโนอ่อ

รกจังอ่รืคเงอขะกแนขา้ผมรกแรปโ

ทษัริบยดโมอยนิยี่ทนป็เ้นีงอ่รืคเ

คร์ามลูวทษัริบา้ผกัซงอ่รืคเ

มาตกัซรวคะกแนขา้ผ์ฑณัภติลผ

ดรีกัซยาป้นบ้วไุบะรี่ทดนหาํกอ้ข

รกจังอ่รืคเงอขนาง้ชใรากอืมูคะลแ  M1730. 
นใงอรบรัรากบรั้ดไี่ทา้ครากยามหงอ่รืคเนป็เคร์ามลูว

หลายประเทศมาก

4.3.6 มิตเม่ิพเมรกแรปโ

 ษศเิพณีรกบรัหาสํมิตเม่ิพเมรกแรปโีมา้ผกัซงอ่รืคเ

! ข้อมูล
• งอขน่รุมาตปไนักงา่ตกตแจาอมิตเม่ิพเมรกแรปโ

กัซงอ่รืคเ

• ซักผ้าฝ้ายแบบประหยัด

บบแกรปกสี่ทนนิิลา้ผะลแนทงคี่ทมหไา้ผกัซา้ผกัซบรัหาสํ

ปกติ ๆน่ือมรกแรปโา่วกนานกัซรากาลวเ้ชใะจ้มแงึถ

นํะลแงัลพดัยหะรปถรามาส้นีมรกแรปโ ้ ดสีุ่ทกาม้ดไห้ใา

นํิมภูหณุอ ้ ้วไุบะรี่ทิมภูหณุอบักงา่ตกตแะจจาอา ส่ใณุคอ่ืมเ

ยอน้า้ผอ้สืเ (สมมุต า่วกยอน้อรืหงัถง่รึค ) กัซรากาลวเ

อาจจะส้ั ิตัมนโตัอยดโงลน นํะลแาฟ้ฟไ้ชใราก ้ งลยอน้ะจา

กีอปไ า่วกง่ิยดัยหะรปงี่ซ

้า้ผกัซงอืร่คเ  /คู่มือการใช 5 / ไทย

• โปรแกรมซักสะอาดพิเศษ

ขมิตเม่ิพเ ้ นอไยอ่ลปนอตนั ้ งอขห้ใาํทอ่ืพเน้ตม่ริเนอตนอร้าํ
 นึข้ยาง่้ดไกอองา้ลกรปกส

ยาง่้พแิมภูดิกเี่ทลคคุบบรัหาสํา้ผอ้สืเบรัหาสํีน้มรกแรปโ้ชใ

 ยัมานอบบแงา้ลกัซรากงอ้ตี่ทา้ผอ้สืเะลแ ( กราทก็ดเา้ผอ้สืเ

ูปา้ผ งยีตเูปา้ผ ชดุช ้ นในั ฯลฯ) รากีมยดโงอรบรั้ดไยัมานอ
นอไยอ่ลป ้ นอร้าํ ความร้อนและข้ นึข้ม่ิพเี่ทงา้ลกัซนอตนั



•  +60°C 
 “

”
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• ผ้าบอบบาง  
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• ซักเร็วประจําาวัน/ ระยะสั้นมาก
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• ผ้าสีเข้ม / ผ้ายีนส์
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4.3.7 โปรแกรมพิเศษ 
เลือกขั้นตอนทีต่้องการด้วยโปรแกรมดังต่อไปน้ี 
• ล้างนํา้

ใชโ้ปรแกรมน้ีเมื่อคุณต้องการล้างน้ําสะอาดหรือลงแป้ง

• การป่ันและการระบายนํา้

ใชสํ้าหรับระบายน้ําออกจากเส้ือผา้หรือเคร่ืองซกัผา้

กอ่นทีจ่ะใชโ้ปรแกรมน้ี ให้เลือกความเร็วการป่ันทีต่้องการ

และกดปุ่ ม เร่ิมต้น/หยุดช ัว่คราว เคร่ืองซกัผา้จะระบายน้ํา
กอ่น แล้วป่ันด้วยความเร็วการป่ันทีเ่ลือกไว้ 
ถ้าคุณต้องการระบายน้ําออกและไม่ต้องป่ันแห้ง ให้เลือก

โปรแกรม “ป่ัน + ป๊ัม” แล้วเลือกไม่ป่ันด้วยปุ่ มเลือก
ความเร็วการป่ัน กดปุ่ ม เร่ิมต้น/หยุดช ัว่คราว 

! ข้อมูล

• แนะนําใชค้วามเร็วการป่ันตํ่ าสําหรับเส้ือผา้
ละเอียดอ่อน

4.3.8 การเลอืกอุณหภูม ิ
เมื่อใดกต็ามทีเ่ลือกโปรแกรมใหม่อุณหภูมิท ีแ่นะนําสําหรับ
โปรแกรมทีเ่ลือกจะปรากฏบนตัวบง่ช ี้อุณหภูมิ 

หากต้องการลดอุณหภูมิให้กดปุ่ มการปรับอุณหภูมิ 

อุณหภูมิจะลดลงเร่ือย ๆ เมื่อเลือกระดับความเย็นไฟระดบั
อุณหภูมิจะไม่ติด 

! ข้อมูล
• หากโปรแกรมยังไม่ถึงขั้นตอนการให้ความร้อนคุณ

สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิโดยไม่ต้องเปลี่ยนเคร่ืองเป็น
โหมดหยุดช ัว่คราว

4.3.9 การเลอืกความเร็วของการป่ันแห้ง 
เมื่อใดกต็ามทีม่ีการเลือกโปรแกรมใหม่แล้ว ความเร็วใน

การป่ันแห้งทีแ่นะนําของโปรแกรมทีเ่ลือกไว้จะแสดงออก
มาบนไฟแสดงความเร็วการป่ัน 

ในการลดความเร็วการป่ันแห้ง ให้กดปุ่ มสําหรับปรับ

ความเร็วการป่ัน ความเร็วการป่ันแห้งจะลดลงตามลําดับ
ตัวเลข 
แล้วแต่โหมดของผลิตภัณฑ ์ตัวเลือก “รักษาน้ําล้าง” และ 
“ไม่ป่ัน” จะแสดงขึ้นมา ถ้าคุณเลือก “ไม่ป่ัน” ไฟแสดง
ระดับน้ําล้างจะไม่สว่าง 
รักษานํา้ล้าง 
ใชฟ้ังกช์นัน้ีหากคุณไม่ต้องการให้เส้ือผา้ถูกป่ันเมื่อส้ินสุด

โปรแกรมการซกั คุณอาจใชฟ้ังกช์นัการรักษาน้ําล้างไว้เพือ่

รักษาเส้ือผา้ของคุณให้อยู่ในน้ําล้างทาํความสะอาดสุดทา้ย

เพื่อทีจ่ะป้องกนัการเกดิรอยยับของเส้ือผา้เมื่อต้องอยู่ใน

เคร่ืองทีไ่ม่มีน้ํา ถ้าคุณต้องการระบายน้ําออกโดยไม่ตอ้งทาํ

การป่ันเส้ือผา้ของคุณ ให้กดปุ่ มเร่ิมต้น / หยุดช ัว่ขณะ 
โปรแกรมการซกักลับมาทาํงานต่อหลังจากน้ําถูกระบาย

ออก ถ้าคุณต้องการทาํการป่ันแห้งเส้ือผา้ทีอ่ยู่ในน้ํา ให้

ปรับความเร็วการป่ันและกดปุ่ มเร่ิมต้น / หยุดช ัว่ขณะ 
โปรแกรมการซกักลับมาทาํงานต่อ น้ําถูกระบายออก 
เส้ือผา้ได้รับการป่ันแห้งและโปรแกรมการซกัเสร็จสมบรูณ์ 

! ข้อมูล
• ถ้ายังไม่ถึงขั้นตอนป่ันแห้ง คุณสามารถปรับ

ความเร็วการป่ันโดยไม่กดปุ่ มหยุดช ัว่คราว

4.3.10 การเลอืกฟังก์ชั่นสนบัสนุน 
เลือกฟังกช์ ัน่สนับสนุนกอ่นเร่ิมโปรแกรม คุณยังสามารถ

เลือกหรือยกเลิกฟังกช์ ัน่สนับสนุนตอนเคร่ืองทาํงานอยู่โดย

ไม่กดปุ่ มเร่ิมต้น/หยุดช ัว่คราว แต่ต้องเป็นขั้นตอนที่

โปรแกรมทาํงานอยู่ยังไม่ถึง ถ้าคุณเลือกฟังกช์ ัน่ท ีไ่ม่

สามารถยกเลิกได ้ไฟแสดงของฟังกช์นัน้ันจะกระพริบ 3 
คร้ัง 

! ข้อมูล
• หากฟังกช์ ัน่เสริมอันที ่2 ไม่สามารถใชพ้ร้อมกบัอนั

ที ่1 ทีเ่ลือกไว้ อันที ่1 จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

เชน่ หากคุณเลือกฟังกช์ ัน่ซกัเร็วหลังจากเลือก

ฟังกช์ ัน่น้ําเยอะพิเศษแล้ว ฟังกช์ ัน่น้ําเยอะพิเศษจะ
ถูกยกเลิกและเปลี่ยนเป็นฟังกช์ ัน่ซกัเร็วแทน

• ฟังกช์ ัน่ท ีไ่ม่เหมาะสําหรับโปรแกรมจะไม่สามารถ
เลือกได้ (อ่าน “โปรแกรมและการบริโภค”)

• ปุ่ มฟังกช์ ัน่สนับสนุนอาจจะแตกต่างกนัไปตามรุ่น
ของเคร่ืองซกัผา้

้เครื่องซกัผา้ /คู่มือการใช 17/ ไทย 

เม่ือไม่เลือกฟังกช์นัซกัเร็ว 

เนย เหง่ือ น้าํสลดั

หญา้ ดิน เคร่ืองสาํอาง 

ดิน อาหาร น้าํมนั

เครื่องจกัร 

โคก้ นํ้าสลดัชนิด
ขน้ 

อาหารเด็ก 

ั
• เลือกโปรแกรมคราบ 

• เลือกชนิดคราบท่ีคุณตอ้งการลา้งและเลือกฟังกช์นัซก

เร็วหรือไม่ตามกลุ่มคราบ 

• อ่านป้ายซกัรีดเพ่ือม่นัใจวา่อุณหภมิูและความเร็วหมุน

ถูกตอ้ง 



4.3.10.1 ฟังก์ชั่นสนบัสนุน 
• ล้างล่วงหน้า

ใชสํ้าหรับเส้ือผา้ทีส่กปรกมากเทา่น้ัน การไม่ใชล้้าง
ล่วงหน้าสามารถประหยัดไฟฟ้า น้ํา ผงซกัฟอกและเวลาได ้

! ข้อมูล

• ในกรณีล้างล่วงหน้า ผา้บางและผา้ม่าน แนะนําไม่
ใส่ผงซกัฟอก

• เร็ว + 

สําหรับบางโปรแกรม สามารถลดเวลาได้มากกว่า 50% 
แต่ประสิทธิภาพของการซกัผา้จะดีเหมือนเดิม 

ถึงแม้ว่าโปรแกรมน้ีใชเ้วลาการซกัน้อยกว่า แต่ผลการซกั

จะดีขึ้นเน่ืองด้วยการปรับขั้นตอนการล้าง เทคนิคเคร่ือง
และการใชน้ํ้าทีเ่หมาะสม 
• ล้างเพิ่มเติม 

ฟังกข์ั่นน้ีจะดําเนินการล้างเพิ่มอีกรอบหน่ึง ด้วยขั้นตอนน้ี 
สามารถลดการเส่ียงต่อผวิทีม่ีความอ่อนไหวเกดิภูมิแพจ้าก
ผงซกัฟอกทีค่งเหลือไว้บนเส้ือผา้ 

4.3.10.2 การเลอืกฟังก์ชั่น/โปรแกรมโดยกดปุ่มค้างไว้ 
3 วนิาท ี

• ทาํความสะอาดถัง

เลือกโปรแกรมน้ีโดยกดปุ่ ม1ค้างไว ้3 วินาท ีใชเ้ป็น

ประจํา(ทกุ 1-2 เดือน) เพื่อทาํความสะอาดถัง โปรแกรม

น้ีจะปล่อยไอน้ําเพื่อกอ่นการทาํความสะอาด ให้ใช ้

โปรแกรมน้ีตอนเคร่ืองว่าง เพื่อผลลัพธ์ทีด่ ียิ่งขึ้น ให้วางผง

ขจัดตะกรันสําหรับเคร่ืองซกัผา้ลงในชอ่งใส่ผงซกัฟอก

หมายเลข “2” เมื่อโปรแกรมเสร็จส้ิน ให้เปิดประตูแง้ม
ไว้ เพื่อทีจ่ะทาํให้ภายในเคร่ืองแห้ง  

! ข้อมูล
• โปรแกรมน้ีไม่ใชโ่ปรแกรมซกั เป็นโปรแกรม

สําหรับการบาํรุงรักษา

• ห้ามใชโ้ปรแกรมน้ีโดยมีของอยู่ในเคร่ือง เคร่ืองซกั

สามารถตรวจสอบพบของในเคร่ืองจะยกเลิก
โปรแกรม

• การลอ็คป้องกนัเด็ก 

ใชร้ะบบการล็อคป้องกนัเด็กเพื่อป้องกนัเด็กมายุ่งเก ีย่วกบั

ผลิตภัณฑน้ี์ เชน่น้ันแล้ว คุณสามารถหลีกเลี่ยงการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในขณะทีโ่ปรแกรมกาํลังทาํงาน 

! ข้อมูล
• ถ้าคุณหมุนลูกบดิเลือกโปรแกรมเมื่อฟังกช์ ัน่การ

ล็อคป้องกนัเด็กทาํงานอยู่ “Con”จะออกมาบนจอ

ในขณะทีฟ่ ังกช์นัการล็อคป้องกนัเด็กทาํงานอยู ่คุณ

จะไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรม อุณหภูมิ ความเร็ว
การป่ัน หรือฟังกช์นัสนับสนุนได้

• ในขณะทีฟ่ ังกช์นัการล็อคป้องกนัเด็กทาํงานอยู่

ถึงแม้จะเลือกโปรแกรมอื่นไป เคร่ืองกจ็ะยังคง
ทาํงานตามโปรแกรมทีเ่ลือกไว้ต่อไป

การเปิดทาํงานการลอ็คป้องกนัเด็ก 
กดปุ่ มฟังกช์ ัน่เสริม 2 ค้างไว ้3 วินาท ีใน 3 วินาทน้ัีน 
คุณจะเห็น C03 C02 C01 ออกมาบนจอตามระดับ  
หลัง จากน้ันไฟแสดงปุ่ มฟังกช์นัสนับสนุน 2 จะกระพริบ

และจะมีไฟแสดง “Con”ออกมา ซึง่หมายถีงว่าการล็อค

ป้องกนัเด็กกาํลังทาํงานอยู ่ถ้าคุณกดปุ่ มใดๆ หรือหมุน
ลูกบดิเลือกโปรแกรม จะมีการแจ้งเตือนออกมา 
การปิดทาํงานการลอ็คป้องกนัเด็ก 
กดปุ่ มฟังกช์ ัน่เสริม 2 ค้างไว ้3 วินาท ีใน 3 วินาทน้ัีน 
คุณจะเห็น C03 C02 C01 ออกมาบนจอตามระดับ  
หลัง จากน้ันไฟแสดงปุ่ มฟังกช์นัสนับสนุน 2 จะกระพริบ

และจะมีไฟแสดง “COF”ออกมา ซึง่หมายถีงว่าการ
ล็อคป้องกนัเด็กหยุดทาํงานแล้ว 

! ข้อมูล
• นอกจากวิธีดัวกล่าวน้ีแล้ว คุณสามารถหมุนลูกบดิ

เลือกโปรแกรมที ่เปิด/ปิด ในขณะทีไ่ม่มีโปรแกรม

ทาํงานอยู ่แล้วเลือกโปรแกรมอื่นใหม่เพื่อปิดการ
ล็อคป้องกนัเด็ก

• การล็อคป้องกนัเด็กจะไม่หยุดทาํงานในขณะที่
ไฟดับหรือการถอดปลั๊ก
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• ป้องกนัรอยยบั 

เลือกฟังกช์นัน้ีโดยกดปุ่ มฟังกช์นัสนับสนุนค้างไว ้3 ค้าง

ไว้ 3 วินาทแีละจะมีไฟแสดงของขั้นตอนทีเ่ก ีย่วข้องกบั

โปรแกรมแสดงออกมา เมื่อเลือกฟังกช์ ัน่น้ีแล้ว ถึงจะหมุน

ป่ันได้มากถึง 8 ชม. ในขั้นตอนสุดทา้ยเพื่อป้องกนัเกดิ

รอยยับ คุณสามารถยกเลิกโปรแกรมได้ตลอดเวลาระหว่าง 
8 ชม. น้ี กดปุ่ มใดๆ หรือหมุนลูกบดิเลือกฟังกช์ ัน่ เพื่อ

ยกเลิกฟังกช์ ัน่น้ี ไฟแสดงสถานะโปรแกรมจะสว่าง

ถึงแม้ว่าคุณได้ส้ินสุดฟังกช์นัโดยกดปุ่ มอื่นๆ แล้ว ถ้าคุณ

ยกเลิกฟังกช์นัโดยหมุนลูกบดิเลือกฟังกช์นั ไฟแสดง

สถานะจะสว่างหรือไม่สว่างแล้วแต่โปรแกรมทีเ่ลือก หาก

ไม่ได้ยกเลิกฟังกช์ ัน่น้ีโดยกดปุ่ มฟังกช์นัสนับสนุน 3 ค้าง
ไว้ 3วินาท ีมันจะทาํงานในการซกัของรอบต่อไปอีกคร้ัง 
4.3.11 – การปรับเวลาสิ้นสุด 
คุณสามารถตั้ งค่าเวลาส้ินสุดได้มากถึง 19 ชม. คุณ
สามารถเพิ่มเวลาได้ถึง 1 ชม.  

! ข้อมูล
• ในขณะทีใ่ชง้านฟังกช์ ัน่เวลาส้ินสุด อย่าใส่ผงซกั

ฟองแบบเหลว  มิฉะน้ัน อาจทาํให้เกดิคราบบน
เส้ือผา้

1. เปิดประตูเคร่ือง ใส่ผา้ซกัและผงซกัฟอก ฯลฯ

2. เลือกโปรแกรมซกั อุณหภูม ิความเร็วหมุนป่ัน หาก
จําเป็น เลือกฟังกช์ ัน่สนับสนุนด้วย

3. กดปุ่ ม เวลาส้ินสุดและตั้ งค่าเวลาส้ินสุด

4. กดปุ่ ม เร่ิมต้น/หยุดช ัว่ขณะ คุณจะเห็นเวลาส้ินสุดที่

คุณตั้ งค่าไว้ เวลาเร่ิมนับถอยหลัง สัญลักษณ์ “_” ที่
อยู่ข้างๆ เวลาส้ินสุดและขึ้นและลง

! ข้อมูล

• คุณสามารถเพิ่มเส้ือผา้เข้าเคร่ืองระหว่างการนับถอย
หลัง

5. เมื่อนับถอยหลังจบ เวลาของโปรแกรมทีเ่ลือกไว้จะ

แสดงออกมาแทน สัญลักษณ์ “_”จะหายไป และ
โปรแกรมทีเ่ลือกไว้จะเร่ิมทาํงาน

ถ้าคุณอยากจะเปลีย่นเวลาในขณะทีน่บัถอยหลงัอยู่: 
1. กดปุ่ มปรับเวลาส้ินสุด คร้ังแรกทีค่ ุณกดปุ่ ม เวลาจะ

ปรับเป็นช ัว่โมงทีใ่กล้กบัเวลาน้ันทีสุ่ด ถ้ากดปุ่ มต่อไป
เวลาจะเพิ่มขึ้นเป็นช ัว่โมงๆ

2. ถ้าคุณอยากจะลดเวลาส้ินสุด ให้กดปุ่ มเร่ือยๆ
จนกระทัง่ได้เวลาทีต่้องการ

การยกเลกิฟังก์ชั่นเล ือ่นเวลาสิ้นสุด 
ถ้าคุณอยากจะยกเลิกการนับถอยหลังเวลาส้ินสุดและ
เร่ิมต้นโปรแกรมทนัท:ี 

1. กดปุ่ มปรับเวลาส้ินสุดจนกระทัง่มันเทา่กบัเวลาเร่ิมต้น

โปรแกรม หรือหมุนลูกบดิเลือกโปรแกรมไป

โปรแกรมอื่น เมื่อทาํเชน่น้ีแล้ว การเลื่อนเวลาส้ินสุด
จะถูกยกเลิก ไฟ ส้ินสุด/ยกเลิก จะกระพริบ

2. หลังจากน้ัน เลือกโปรแกรมทีค่ ุณอยากใช ้
3. กดปุ่ ม เร่ิมต้น/หยุดช ัว่ขณะ เพื่อเร่ิมต้นโปรแกรม

4.3.12 การเริ่มต้นทาํงานของโปรแกรม
1. กดปุ่ ม เร่ิมต้น / หยุดช ัว่ขณะ เพือ่เร่ิมต้นการทาํงาน

ของโปรแกรม

2. ไฟสว่างของการติดตามการทาํงานของโปรแกรมที่
แสดงถึงการเร่ิมต้นของโปรแกรมการซกัจะถูกเปิดขึ้น 

! ข้อมูล
• ถ้าไม่มีโปรแกรมเร่ิมทาํงานหรือไม่มีการกดปุ่ มใดๆ

ภายใน 10 นาทใีนขั้นตอนเลือกโปรแกรม หน้าจอ

จะดับลง ทนัทที ีม่ีการหมุนลูกบดิเลือกโปรแกรม
หรือการกดปุ่ ม หน้าจอจะเปิดขึ้นอีก

19 / ไทย ้เครื่องซกัผา้ /คู่มือการใช 



4.3.13 ขั้นตอนของโปรแกรม 
คุณสามารถติดตามขั้นตอนของโปรแกรมทีท่าํงานอยู่บน

ตัวบง่ช ี้สถานะโปรแกรม ทกุคร้ังทีเ่ร่ิมขั้นตอนใหม ่ตัวบง่
ชจีะแสดงขั้นตอนการซกัของเวลาน้ัน 

! ข้อมูล
• ถ้าคุณได้เลือกฟังกช์นัเสริม “ป้องกนัรอยยับ+”แลว้

ไฟ LED “End”และ

“Anti-crease+”จะสว่างพร้อมกนัตลอดเวลา
ขั้นตอนน้ัน

• ถ้าคุณอยากจะหยุดโปรแกรมในขั้นตอน “ป้องกนั

รอยยับ” เพียงแค่กดปุ่ มใดๆ หรือหมุนลูกบดิเลือก
โปรแกรม

คุณสามารถเปลี่ยนฟังกช์นัเสริม ความเร็วหมุนป่ัน และ

อุณหภูมิโดยไม่หยุดโปรแกรมทีก่าํลังทาํงานอยู่ ในกรณีน้ี 
คุณสามารถเลือกฟังกช์นัทีจ่ะทาํงานหลังขั้นตอนทีท่าํงาน

อยู่ในเวลาน้ันเทา่น้ัน ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ ไฟแสดงทีเ่ก ีย่วข้อง
จะกระพริบ 3 คร้ัง 

! ข้อมูล
• ถ้าขั้นตอนหมุนป่ันไม่ทาํงาน ฟังกช์นัรักษาน้ําล้างจะ

ทาํงานอัตโนมัต ิหรือระบบตรวจความไม่สมดุลจะ

เปิดโดยอัตโนมัติเน่ืองจากผา้ซกัในเคร่ืองจะกระจาย
แบบไม่สมดุล

4.3.14 การลอ็กประตูเครื่อง 
เคร่ืองซกัมีระบบล็อกประตูเพื่อป้องกนัการเปิดประตูใน
ขณะทีม่ีระดับน้ําทีไ่ม่เหมาะสม 

ไฟประตูโหลดจะเร่ิมกระพริบถ้าเคร่ืองซกัผา้อยู่ในโหมด

หยุดช ัว่ขณะ เคร่ืองจะตรวจเชค็ระดับน้ําภายใน ถ้าระดับ

น้ําในเคร่ืองพอเหมาะ ไฟประตูโหลดจะดับลง แล้วจะ
สามารถเปิดประตูโหลดได้ภายใน 1-2 นาท ี
ถ้าระดับน้ําในเคร่ืองไม่พอเหมาะ ไฟประตูโหลดจะสว่าง

ต่อไป และคุณจะไม่สามารถเปิดประตูโหลดได ้ถ้าคุณ

จําเป็นต้องเปิดประตูโหลด คุณต้องยกเลิกโปรแกรมที่
ทาํงานอยู ่อ่าน “การยกเลิกโปรแกรม” 

4.3.15 การเปลีย่นหวัข้อทีเ่ลอืกหลงัจากเริ่มโปรแกรม
แล้ว 
ปรับเปลีย่นเครือ่งไปสู่โหมด หยุดชั่วขณะ 
กดปุ่ ม เร่ิมต้น/หยุดช ัว่ขณะ เพื่อเปลี่ยนโปรแกรมทีท่าํงาน

อยู่เป็นโหมดหยุดช ัว่ขณะ ไฟแสดงของโปรแกรมน้ันจะ

กระพริบ ซึง่หมายถึงว่ากาํลังอยู่ในโหมดหยุดช ัว่ขณะ เมื่อ

ประตูโหลดพร้อมทีจ่ะเปิดแล้ว ไฟประตูโหลดจะดับลง
ด้วย 
ปรับเปลีย่นฟังก์ชันเสริม ความเร็วหมุนป่ันและอุณหภูม ิ
ขึ้นอยู่กบัขั้นตอนโปรแกรมในเวลาน้ัน คุณสามารถยกเลิก

หรือเลือกฟังกช์นัเสริมได ้อ่าน “ฟังกช์นัเสริม” คุณยัง

สามารถเปลี่ยนความเร็วหมุนป่ันและอุณหภูม ิอ่าน “การ
เลือกความเร็วหมุนป่ัน” และ “การเลือกอุณหภูมิ” 

! ข้อมูล
• ถ้าการเปลี่ยนไม่อนุญาต ไฟทีเ่ก ีย่วข้องกนัจะ

กระพริบ 3 คร้ัง

การใส่เพิ่มหรือการเอาผ้าซักออก 
1. กดปุ่ ม “เร่ิมต้น/หยุดช ัว่ขณะ” เพื่อหยุดเคร่ืองซกั

แล้วไฟแสดงของขั้นตอนโปรแกรมทีท่าํงานอยู่จะเร่ิม
กระพริบ

2. รอจนกระทัง่สามารถเปิดประตูโหลดได ้
3. เปิดประตูโหลดแล้วใส่เพิ่มหรือเอาผา้ซกัออก

4. ปิดประตูโหลด

5. เปลี่ยนฟังกช์นัเสริม ความเร็วหมุนป่ันหรืออุณหภูมิ 
ถ้ามีความจําเป็น

6. กดปุ่ ม “เร่ิมต้น/หยุดช ัว่ขณะ” เพื่อทาํงานต่อ

4.3.16 การยกเลกิโปรแกรม 
หมุนลูกบดิเลือกโปรแกรมไปโปรแกรมอื่นเพื่อยกเลิก

โปรแกรม โปรแกรมกอ่นหน้าน้ีจะถูกยกเลิก ไฟ “ส้ินสุด/
ยกเลิก” จะกระพริบ ซึง่หมายถึงว่าโปรแกรมถูกยกเลิก

แล้ว เมื่อคุณหมุนลูกบดิเลือกโปรแกรม เคร่ืองซกัจะส้ินสุด

โปรแกรม แต่จะไม่ระบายน้ําทีอ่ยู่ในเคร่ือง หลังจากคุณ

เลือกโปรแกรมใหม่แล้ว โปรแกรมใหม่จะเร่ิมจากขั้นตอน

ทีโ่ปรแกรมกอ่นหน้าทาํอยู ่เชน่ เคร่ืองจะเติมน้ําเข้าไปล้าง
พร้อมกบัน้ําทีอ่ยู่ในเคร่ือง 
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! ข้อมูล
• ขึ้นอยู่กบัขั้นตอนทีโ่ปรแกรมถูกยกเลิก คุณอาจจะ

ต้องใส่ผงซกัฟอกและน้ํายาปรับผา้นุ่มใหม่อีกคร้ัง
สําหรับโปรแกรมทีเ่ลือกใหม่

4.3.17 การสิ้นสุดของโปรแกรม 
ไฟ “End” จะแสดงออกมาเมื่อโปรแกรมส้ินสุดแล้ว 
1. รอจนกระทัง่ไฟประตูโหลดดับลง

2. กดปุ่ ม เปิด/ปิด เพื่อปิดเคร่ืองซกั

3. เอาผา้ซกัออกและปิดประตูโหลด แล้วเคร่ืองจะ
สามารถใชง้านได้อีกคร้ัง

4.3.18 เครื่องซักของคุณมฟีังก์ชัน “โหมดหยุด
ชั่วขณะ”  
หลังจากเปิดเคร่ืองโดยกดปุ่ ม เปิด/ปิด แล้ว ถ้าคุณไม่ได้

เร่ิมโปรแกรม กดปุ่ มหรือดําเนินการอะไรแต่อย่างใด

ภายใน 10 นาท ี เคร่ืองซกัจะเข้าโหมดประหยัดไฟฟ้าโดย

อัตโนมัติ ถ้าเคร่ืองของคุณมีหน้าจอแสดงเวลา หน้าจอน้ีก ็

จะดับลงเหมือนกนั ถ้าคุณหมุนหรือกดปุ่ มใดๆ ไฟและ

หน้าจอจะกลับมาทาํงานเชน่เดิม การเลือกทีย่กเลิกโหมด

ประยัดไฟฟ้าอาจจะเปลี่ยนไป แนะนําให้ตรวจข้อเลือก

กอ่นทีจ่ะเร่ิมต้นโปรแกรม ถ้าจําเป็น ให้เลือกใหม่อีกคร้ัง 
สถานะแบบน้ีไม่ใชข่้อผดิพลาด 

4.4 การรักษาเครื่องและทาํความสะอาดเครื่อง 
ถ้าคุณทาํความสะอาดเคร่ืองให้ถูกต้องตามทีต่้องการ 
ระยะเวลาการใชง้านของผลิตภัณฑจ์ะยาวนาน และปัญหา
ทีเ่กดิกบัตัวเคร่ืองจะลดน้อยลง 
4.4.1 ทาํความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก 

 ทาํความสะอาดชอ่งใส่

ผงซกัฟอกเป็นประจํา

(ทกุๆ 4-5 คร้ังการซกั) 
ตามขั้นตอนต่อไปน้ี เพื่อ
ป้องกนัผงซกัฟอกตกค้าง 

ยกทอ่ดูดขึ้นเพื่อเอาออกตามภาพแสดงน้ี 

หากมีน้ําและน้ํายาปรับผา้นุ่มค้างไว้มากเกนิไปในชอ่งน้ํายา
ปรับผา้นุ่ม ให้ทาํความสะอาดทอ่ดูด 
1. กดบนจุดเส้นประบนทอ่ดูดในชอ่งสําหรับน้ํายาปรับ

ผา้นุ่ม และดึงออก

2. ทาํการล้างลิ้นชกัใส่ผงซกัฟอกและทอ่ดดูน้ันด้วย

น้ําอุ่นในอ่างล้าง เพื่อทีจ่ะป้องกนัส่ิงตกค้างมาสัมผสั

กบัผวิหนังของคุณ ให้ทาํความสะอาดด้วยแปรงที่
เหมาะสมโดยการสวมถุงมือทั้งสองมือ

3. ใส่ทอ่ดูดกลับเข้าไปทีต่ําแหน่งของมันให้แน่น
หลังจากทาํความสะอาดและเสียบลิ้นชกักลับเข้าไป

4.4.2 การทาํความสะอาดประตูและถัง 
สําหรับผลิตภัณฑท์ ีม่ีโปรแกรมทาํความสะอาดถัง ให้อ่าน
คู่มือการใชผ้ลิตภัณฑ ์– โปรแกรม 

! ข้อมูล
• ทาํความสะอาดถังทกุๆ 2 เดือน

• ใชผ้งซกัฟอก/น้ํายากนัคราบหินปนูทีเ่หมาะสําหรับ
เคร่ืองซกั

ให้ตรวจว่ามีส่ิงแปลกปลอม

เหลือไว้ในถังหรือไม่ทกุคร้ังที่
ซกัเส้ือผา้เสร็จแล้ว 
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หากรูด้านล่างอุดตัน ให้ใชไ้ม้จ้ิมฟันดันออก 

! ข้อมูล
• สารโลหะแปลกปลอมจะทาํให้เกดิคราบสนิมในถัง

ทาํความสะอาดด้วยสารทาํความสะอาดสแตนเลส

! ข้อระมัดระวัง
• ห้ามใชเ้คร่ืองมือเหล็กหรือลวด ซึง่อาจจะทาํลาย

พื้นผวิพลาสติกทีถ่ ูกทาสีไว้

4.4.3 ทาํความสะอาดตัวเครื่องและแผงควบคุม 
เชด็ตัวเคร่ืองด้วยน้ําสบูห่รือผงซกัฟอกทีไ่ม่มีไม่สารกดั

กร่อนตามความต้องการ และเชค็ให้แห้งด้วยผา้เชด็อ่อน 
ให้ใชผ้า้เชด็ทีอ่ ่อนและช ืน้ทาํความสะอาดเคร่ืองเทา่น้ัน  
4.4.4 ทาํความสะอาดตัวกรองท่อนํา้เข้า 
มีตัวกรองทีอ่ยู่ทา้ยเคร่ืองพร้อมกบัวาล์วน้ําด้านหลัง และมี

ส่วนทา้ยของทอ่น้ําทีจ่ะต้องเช ือ่มต่อเข้ากบักอ๊กน้ํา ตัวกรอง

เหล่าน้ีสามารถป้องกนัสารและฝุ่นในน้ําไม่ให้เข้าไปใน
เคร่ือง ควรทาํความสะอาดทกุคร้ังทีต่ัวกรองสกปรก 

1. ปิดกอ๊กน้ํา

2. ถอดน๊อท

ของทอ่น้ําเข้า

เพื่อทาํความ
สะอาดตัวกรอง

ทาํความสะอาดตัวกรองด้วยแปรงทีเ่หมาะสม หากตัวกรอง
สกปรกมาก ให้ถอดออกด้วยคมีแล้วจึงทาํความสะอาด 

3. เอาตวักรองและปะเกน็ปลายแบนของทอ่น้ําเข้าออก
และทาํความสะอาดด้วยน้ําให้ไหลผา่น

4. เปลี่ยนซลีและตัวกรองอย่างระมัดระวัง แล้วหมุนให้
แน่นด้วยมือ

4.4.5 การระบายนํา้ในเครื่องและทาํความสะอาดตัวกรอง
ป๊ัม 
ระบบตังกลองของเคร่ืองซกัสามารถป้องกนัส่ิงสกปรกทีจ่ะ

อุดตันใบพัด เชน่ กระดุม เหรียญหรือเส้นใยผา้ ด้วยระบบ

น้ี น้ําสามารถระบายได้อย่างคลอ่งแคล่ว เวลาการใชง้าน

ของผลิตภัณฑจ์ะยื่นยาว ถ้าเคร่ืองไม่สารถระบายน้ําออก 
หมายถึงว่าตัวกรองป๊ัมถูกอุดตัน ให้ทาํความสะอาดตัว

กรองป๊ัมทนัท ีหรือทกุๆ 3 เดือน ให้ระบายน้ํากอ่นทีจ่ะทาํ
ความสะอาดตัวกรองป๊ัม  
นอกจากน้ีแล้ว กอ่นทีจ่ะย้ายเคร่ือง (เชน่ ย้ายเคร่ืองไปบา้น

อื่น) หรือป้องกนัการแข็งตัวทีอ่าจจะเกดิขึ้น ให้ระบายน้ํา
ออกให้หมดกอ่น 

! ระวัง

• สารภายนอกทีค่้างไว้ในตัวกรองป๊ัมอาจจะทาํลาย
เคร่ืองซกัหรือสร้างเสียงแปลกได้

• หากไม่ใชผ้ลิตภัณฑ ์ให้ปิดฝาไว้ ถอดทอ่หลักและ

ทอ่ระบายน้ําในเคร่ืองออกมา เพื่อป้องกนัการแข็งตวั
ทีอ่าจจะเกดิขึ้น

• ทกุคร้ังทีใ่ชง้านแล้ว ให้ปิดกอ๊กน้ําทีเ่ช ือ่มต่อทอ่หลกั

ทาํความสะอาดตัวกรองและระบายน้ํา 
1. ถอดปลั๊กเคร่ืองเพื่อตัดไฟ

! ระวัง
• อุณหภูมิของน้ําในเคร่ืองอาจจะสูงถึง 90 °C ได ้

เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนน้ําร้อนลวก ให้ทาํความ
สะอาดหลังจากนํา้เยน็ตัวแล้ว

2. เปิดฝาตัวกรอง 
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3. ทาํขั้นตอนดังต่อไปน้ีเพื่อระบายน้ํา

ผลิตภัณฑไ์ม่มีทอ่ระบายน้ําแบบฉุกเฉิน เพื่อระบายน้ํา: 

a. วางภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ไว้ด้านหน้าตัวกรองเพื่อ
รองรับน้ํา

b. คลายตวักรองของป๊ัมออกโดยการหมุนทวนเข็ม

นาฬกิาจนน้ํา เร่ิมไหล ปล่อยน้ําไหลลงไปในภาชนะ

บรรจุท ีค่ ุณวางไว้ด้านหน้าตัวกรอง หาเศษผา้ไว้ใกล้ๆ
มือเพื่อดูดซบัน้ําหากมีน้ําหกออกมา

c. หลังจากน้ําออกมาหมดแล้ว หมุนตัวกรองออกมา

4. ทาํความสะอาดเศษและเส้นใยผา้ทีต่ิดไว้รอบๆ 

5. ติดตั้ งตัวกรองกลับเข้าไป 

6. หากฝาตัวกรองเป็นช ิน้เดียว ปิดฝาโดยกดปุ่ ม หากฝา

ตัวกรองประกอบด้วย 2 ช ิน้ ให้วางช ิน้ด้านล่างกอ่น
แล้วกดช ิน้ด้านบนเพื่อปิดฝา

5 การแก้ไขปัญหา 
โปรแกรมการซักไม่เร่ิมทํางานหลังจากประตูโหลดปิดแล้ว 
• ไม่ได้กดปุ่ มเร่ิมต้น / หยุดชั่วคราว / ยกเลิก >>> กดปุ่ มเร่ิมต้น

/ หยุดชั่วคราว / ยกเลิก
• ปิดประตูเคร่ืองได้ยาก เนื่องจากมีปริมาณของเส ือ้ผา้มาก

เกินไป >>> ลดประมาณเส ือ้ผา้ลง และให้ม่ันใจว่าประตูเคร่ือง

ปิดได้อย่างเหมาะสม
โปรแกรมไม่สามารถเร่ิมทํางานหรือเลือกได ้
• เคร่ืองซักผา้จะสลับไปยังโหมดการป้องกันตัวเอง เนื่องจากปัญหา

การจ่ายพลังงาน (สายแรงดันไฟฟ้า แรงดันนํ้ า ฯลฯ) >>>
โปรแกรมถูกยกเลิกเม่ือเคร่ืองซักผา้ถูกปิดและเปิดใหม่อีกคร้ัง กด
และแช่ไว้ท่ีป ุ่ มเปิด / ปิด

มีนํ้าอยู่ในตัวเคร่ือง 
• อาจจะมีนํ้ าตกค้างอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากกระบวนการ

ควบคุมคุณภาพในการผลิต >>> นํ้ าไม่เป็นอันตรายต่อเคร่ืองซัก

ผา้
เคร่ืองซักผ้าไม่ดูดนํ้าเข้าไป 
• ก๊อกนํ้ าถูกปิด >>> เปิดก๊อกนํ้ า

• ท่อยางทางเข้านํ้ าหักงอ >>> ทําให้ท่อยางเรียบ 
• ตัวกรองทางเข้านํ้ าอุดตัว >>> ทําความสะอาดตัวกรอง
• ประตูโหลดไม่ได้ปิด >>> ประตูโหลดไม่ได้ปิด

• การเชื่อมต่ออาจผดิหรือนํ้ าอาจถูกตัด (เม่ือนํ้ าถูกตัดให้ล้างหรือมี
ไฟแฟลช LED >>> ตรวจสอบการเชื่อมต่อ หากนํ้ าถูกตัดให้
กดปุ่ มเร่ิมต้น / หยุดชั่วคราว หลังจากจ่ายนํ้ าอีกคร้ังจะกลับมา

ทํางานท่ีโหมดเร่ิมต้น
เคร่ืองซักผ้าไม่ระบายนํ้าออก 
• ท่อยางระบายนํ้ าอาจอุดตันหรือบิดงอ >>> ทําความสะอาดหรือ

ทําให้ท่อยางเรียบ
• ตัวกรอกงของป๊ัมอุดตัน >>> ทําความสะอาดตัวกรองของป๊ัม
เคร่ืองซักผ้าส่ันและมีเสียงดัง 

• เคร่ืองซักผา้ตั้ งไว้อย่างไม่สมดุล >>> ปรับสมดุลของตัวเคร่ือง
โดยการปรับขาตั้ ง

• ของแข็งอาจจะเข้าไปในตัวกรองของป๊ัมได้ >>> ทําความ

สะอาดตัวกรองของป๊ัม
• สลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งไม่ถูกถอดออก >>>

ถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งออก

• ปริมาณของเส ือ้ผา้ท่ีซักในเคร่ืองอาจมีน้อยเกินไป >>> เพิ่ม
เส ือ้ผา้เข้าไปในเคร่ือง

• โหลดเส ือ้ผา้เข้าไปในเคร่ืองมากเกินไป >>> นําเส ือ้ผา้บางชิ้น

ออกจากเคร่ืองและกระจายนํ้ าหนักของเส ือ้ผา้ด้วยมือให้สมดุลดู
เป็นเนื้อเดียวกันในเคร่ือง

• เคร่ืองซักผา้อาจจะวางพิงกับส ิง่ของท่ีแข็ง >>> ตรวจสอบให้

แน่ใจว่าเคร่ืองซักผา้ไม่ได้พิงถูกวัตถุใดๆ
มีการร่ัวท่ีด้านล่างสุดของตัวเคร่ือง 
• ท่อยางระบายนํ้ าอาจอุดตันหรือบิดงอ >>> ทําความสะอาดหรือ

ทําให้ท่อยางเรียบ
• ตัวกรอกงของป๊ัมอุดตัน >>> ทําความสะอาดตัวกรองของป๊ัม
เคร่ืองหยุดการทํางานหลังจากโปรแกรมเร่ิมทํางานไม่นาน 

• เคร่ืองอาจจะหยุดทํางานชั่วคราวเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตํ่ า >>>
เคร่ืองจะกลับมาทํางานอีกคร้ังเม่ือแรงดันไฟฟ้ากลับมาท่ีระดับปกติ
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เคร่ืองระบายนํ้าออกโดยตรงจากนํ้าท่ีนําเข้ามา 
• ท่อยางระบายนํ้ าอาจมีความสูงไม่เพียงพอ >>> เชื่อมต่อท่อ

ระบายนํ้ าดังท่ีได้อธิบายไว้ในคู่มือผูใ้ช้
ไม่สามารถมองเห็นนํ้าในขณะเคร่ืองกําลังซักผ้า 
• นํ้ าอยู่ในส่วนท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ของเคร่ือง >>> สิง่นี้

ไม่ใช่ความผดิปกติ
ประตูโหลดไม่สามารถเปิดได ้
• การล็อกประตูจะทํางานเนื่องจากระดับนํ้ าในถังซัก >>>

ระบายนํ้ าออกโดยการรันโปรแกรมป๊ัมนํ้ าหรือการป่ัน
• เคร่ืองซักกําลังทําให้นํ้ าร้อนขึ้ น หรืออยู่ในรอบของการป่ัน

หมุน >>> ให้รอจนกว่าโปรแกรมจะทํางานเสร็จ

• การล็อคป้องกันเด็กอยู่ ตัวล็อคประตูจะถูกปิดการใช้งานสอง
สามนาทีหลังจากโปรแกรมสิน้สุดลง >>> รอสองสามนาที
เพื่อปิดการล็อคประตู

• ประตูเคร่ืองอาจจะติดเนื่องจากแรงดันบางอย่าง >>> จับท่ีจับ
ประตู จากนั้ นผลักและดึงประตูเคร่ืองเพื่อท่ีจะเปิดออก

การซักผ้าใช้เวลานานกว่าท่ีระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ (*) 
• แรงดนัของนํ้ าตํ่ าเกินไป >>> เคร่ืองจะรอจนกระท่ังได้รับ

ปริมาณนํ้ าท่ีเพียงพอในการป้องกันคุณภาพการซักท่ีไม่ดี
เนื่องจากปริมาณนํ้ าท่ีน้อยลง ดังนั้ นเวลาในการซักจึงยืดยาว

ออกไป
• แรงดนัไฟฟ้าตํ่ า >>> เวลาในการซักถูกทําให้ยืดยาวออกไป

เพื่อหลีกเลี่ยงผลการซักท่ีไม่ดีเม่ือแรงดันไฟฟ้าจ่ายตํ่ าเกินไป

• อุณหภูมิของนํ้ าทางเข้าอาจจะตํ่ าไป >>> ต้องใช้เวลาในการ
ทํานํ้ าร้อนขึ้ นมากกว่าเดิมในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ เวลาใน
การซักยังสามารถทําให้ยืดยาวออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงผลการซักท่ี

ไม่ดี
• จํานวนคร้ังการล้างนํ้ าและ/หรือปริมาณของนํ้ าล้างอาจจะ

เพิ่มขึ้ น >>> เคร่ืองจะเพิ่มปริมาณนํ้ าของนํ้ าล้าง เม่ือต้องการ

ล้างนํ้ าท่ีดีและเพิ่มขั้ นตอนการล้างนํ้ ามากขึ้ นหากจําเป็น
• ฟองส่วนเกินอาจเกิดขึ้ นและระบบการดูดซับฟองอัตโนมัติมี

การเปิดการทํางานเนื่องจากมีการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป >>>
ใช้ปริมาณของผงซักฟอกตามท่ีแนะนําไว้

เวลาของโปรแกรมไม่มีการนับถอยหลัง (บนรุ่นท่ีมีหน้าจอแสดงผล) 
(*) 
• ตัวจับเวลาอาจจะหยุดทํางานในระหว่างการนํานํ้ าเข้ามา >>>

ไฟบ่งชี้ ตัวจับเวลาอาจจะหยุดจนกว่าเคร่ืองจะดูดนํ้ าเข้าเคร่ือง
อย่างเพียงพอ เคร่ืองจะรอจนกระท่ังมีปริมาณนํ้ าท่ีเพียงพอเพื่อ

หลีกเลี่ยงผลการซักท่ีไม่ดีเนื่องจากมีนํ้ าน้อยเกินไป ตัวจับเวลา
จะกลับมาทํางานนับถอยหลังหลังจากนั้ น

• ตัวจับเวลาอาจจะหยุดทํางานในระหว่างการทําให้นํ้ าร้อน

ขึ้ น >>> ไฟบ่งชี้ ของตัวจับเวลาจะไม่นับถอยหลังจนกระท่ัง
เคร่ืองซักผา้จะไปถึงอุณหภูมิท่ีเลือกไว้

• ตัวจับเวลาอาจจะหยุดระหว่างการป่ันแห้ง >>> ระบบตัวจับ

โหลดไม่สมดุลแบบอตัโนมัติอาจจะถูกเปิดใช้งานเนื่องจากการ
กระจายตัวท่ีไม่สมดุลในถังซัก

เวลาของโปรแกรมไม่มีการนับถอยหลัง (*) 
• อาจจะมีโหลดไม่สมดุลในเคร่ืองซัก >>> ระบบตัวจับโหลด

ไม่สมดุลแบบอัตโนมัติอาจจะถูกเปิดใช้งานเนื่องจากการ
กระจายตัวท่ีไม่สมดุลในถังซัก

เคร่ืองซักไม่ถูกสลับไปยังขั้นตอนการหมุนป่ัน (*) 
• อาจจะมีโหลดไม่สมดุลในเคร่ืองซัก >>> ระบบตัวจับโหลด

ไม่สมดุลแบบอัตโนมัติอาจจะถูกเปิดใช้งานเนื่องจากการ
กระจายตัวท่ีไม่สมดุลในถังซัก

• เคร่ืองจะไม่หมุนป่ันหากนํ้ าไม่ถูกระบายอย่างสมบูรณ์ >>>
ตรวจสอบตัวกรองและท่อยางระบายนํ้ า

• ฟองส่วนเกินอาจเกิดขึ้ นและระบบการดูดซับฟองอัตโนมัติมี
การเปิดการทํางานเนื่องจากมีการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป >>>
ใช้ปริมาณผงซักฟอกท่ีแนะนําให้เหมาะสมกับความกระด้าง
ของนํ้ าและเส ือ้ผา้ท่ีจะซัก

สมรรถนะการซักผ้าไม่ด ี: เส้ือผ้าท่ีซักเปล่ียนแปลงเป็นสีเทาซีด (**) 
• ปริมาณผงซักฟอกท่ีไม่เพียงพอถูกใช้ผ่านช่วงเวลา

ยาวนาน >>> ใช้ปริมาณผงซักฟอกท่ีแนะนําให้เหมาะสมกับ
ความกระด้างของนํ้ าและเส ือ้ผา้ท่ีจะซัก

• การซักล้างกระทําท่ีอุณหภูมิตํ่ าเป็นเวลานาน >>> เลือก
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสาํหรับเส ือ้ผา้ท่ีจะทําการซัก

• ปริมาณของผงซักฟอกท่ีไม่เพียงพอถูกใช้กับนํ้ ากระด้าง >>>
การใช้ปริมาณของผงซักฟอกท่ีไม่เพียงพอกับนํ้ ากระด้างเป็น
สาเหตุของคราบสกปรกเกาะติดบนเส ือ้ผา้และส ิง่นี้ จะเปลี่ยน
ให้เส ือ้ผา้กลายเป็นสเีท่าเม่ือเวลาผ่านไป เป็นเร่ืองท่ียุ่งยากใน

การกําจัดคราบสเีทาเม่ือเกิดขึ้ นแล้ว ใช้ปริมาณผงซักฟอกท่ี
แนะนําให้เหมาะสมกับความกระด้างของนํ้ าและเส ือ้ผา้ท่ีจะซัก

• ใช้ปริมาณของผงซักฟอกท่ีมากเกินไป>>> ใช้ปริมาณ

ผงซักฟอกท่ีแนะนําให้เหมาะสมกับความกระด้างของนํ้ าและ
เส ือ้ผา้ท่ีจะซัก

สมรรถนะการซักผ้าไม่ด ี: คราบสกปรกฝังแน่นติดอยู่หรือเส้ือผ้าไม่
ถูกทําให้ขาวใส (**) 
• ใช้ปริมาณของผงซักฟอกท่ีไม่เพียงพอ>>> ใช้ปริมาณ

ผงซักฟอกท่ีแนะนําให้เหมาะสมกับความกระด้างของนํ้ าและ

เส ือ้ผา้ท่ีจะซัก
• เส ือ้ผา้ถูกโหลดเข้าไปมากเกินไป >>> อย่าโหลดเส ือ้ผา้เข้า

เคร่ืองมากเกินไป โหลดปริมาณเส ือ้ผา้ตามข้อมูลท่ีแนะนําไว้

ใน “ตารางโปรแกรมและการบริโภค”
• เลอืกโปรแกรมซักและอุณหภูมิผดิ >>> เลือกโปรแกรมและ

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสาํหรับเคร่ืองซัก

• ใช้ผงซักฟอกผดิประเภท >>> ใช้ผงซักฟอกดั่งเดิมท่ี
เหมาะสมสาํหรับเคร่ืองซัก

• ใช้ปริมาณของผงซักฟอกท่ีมากเกินไป >>> ใส่ผงซักฟอกใน

ช่องท่ีถูกต้อง อย่าผสมสารฟอกขาวและผงซักฟอกด้วยกัน
สมรรถนะการซักผ้าไม่ด ี: คราบสกปรกของนํ้ามันติดแน่นบนเส้ือผ้า
ท่ีซัก (**) 
• ไม่ได้ทําความสะอาดถังซักเป็นประจํา >>> ทําความสะอาด

ถังซักอย่างเป็นประจํา อ่านข้อ 4.4.2
สมรรถนะการซักผ้าไม่ด ี: เส้ือผ้าส่งกล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ (**) 
• กลิ่นของแบคทีเรียจะก่อตัวขึ้ นบนถังซักเนื่องจากผลของการซักผา้

อย่างต่อเนื่องท่ีอุณหภูมิตํ่ าและ/หรือใช้โปรแกรมระยะส ั้น >>>
ท้ิงให้ลิ้นชักใส่ผงซักฟอกรวมท้ังประตูโหลดเส ือ้ผา้ของเคร่ืองเปิด

แง้มไว้หลังจากการซักแต่ละคร้ัง เช่นนั้ นแล้วสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมต่อแบคทีเรียก็ไม่สามารถเกิดขึ้ นในเคร่ืองซักผา้ได้
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สีของเส้ือผ้าท่ีซักซีดจางลง (**) 
• เส ือ้ผา้ถูกโหลดเข้าไปมากเกินไป >>> อย่าโหลดเส ือ้ผา้เข้า

เคร่ืองมากเกินไป
• ผงซักฟอกท่ีใช้มีความชื้น >>>  เก็บรักษาผงซักฟอกไว้ใน

สภาพแวดล้อมท่ีไม่มีความชื้นและไม่เส ีย่งต่ออุณหภูมิท่ีมาก

เกินไป
• เลือกใช้อุณหภูมิสูง >>> เลือกโปรแกรมและอุณหภูมิท่ี

เหมาะสมให้สอดคล้องกับประเภทและระดับของความสกปรก

ของเส ือ้ผา้
การล้างนํ้าไม่ดี 
• ปริมาณ ตราสนิค้าและสภาวะการจัดเก็บของผงซักฟอกท่ีใช้ไม่

เหมาะสม  >>> ใช้ผงซักฟอกท่ีเหมาะสาํหรับเคร่ืองซักผา้และ
เส ือ้ผา้ของคุณ เก็บผงซักฟอกไว้ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่มี
ความชื้นและไม่เส ีย่งต่ออุณหภูมิท่ีมากเกินไป

• ผงซักฟอกถูกใส่ผดิช่อง >>> ถ้าผงซักฟอกถูกใส่ลงในช่อง
สาํหรับซักขั้ นต้นแล้ว แม้ว่ารอบของการซักขั้ นต้นจะไม่ได้ถูก
เลือกก็ตาม เคร่ืองก็ก็สามารถใช้ผงซักฟอกท่ีช่องนี้ ในระหว่าง

การล้างนํ้ าหรือการปรับผา้นุ่มได ้ใส่ผงซักฟอกในช่องท่ีถูกต้อง 
• ตัวกรองของป๊ัมอุดตัน >>> ตรวจสอบตัวกรอง
• ท่อยางระบายนํ้ าพับงอ >>> ตรวจสอบท่อยางระบายนํ้ า

เส้ือผ้าท่ีซักกลายเป็นแข็งกระด้างหลังจากการซัก (**) 
• ใช้ปริมาณของผงซักฟอกไม่เพียงพอ >>> การใช้ปริมาณของ

ผงซักฟอกท่ีไม่เพียงพอสาํหรับความกระด้างของนํ้ า สามารถ

เป็นสาเหตุของเส ือ้ผา้ท่ีซักกลายเป็นแข็งกระด้างได้เม่ือเวลา
ผ่านไป ใช้ปริมาณผงซักฟอกท่ีเหมาะสมกับความกระด้างของ
นํ้ า

• ผงซักฟอกถูกใส่ผดิช่อง >>> ใช้ผงซักฟอกท่ีเหมาะสาํหรับ
เคร่ืองซักผา้และเส ือ้ผา้ของคุณ เก็บผงซักฟอกไว้ใน
สภาพแวดล้อมท่ีไม่มีความชื้นและไม่เส ีย่งต่ออุณหภูมิท่ีมาก

เกินไป
• ผงซักฟอกอาจจะผสมกับนํ้ ายาปรับผา้นุ่ม >>> อย่าผสม

ผงซักฟอกกับนํ้ ายาปรับผา้นุ่ม ล้างและทําความสะอาดลิ้นชัก

ด้วยความร้อน
เส้ือผ้าท่ีซักไม่มีกล่ินของนํ้ายาปรับผ้ านุ ่ม (**) 
• ผงซักฟอกถูกใส่ผดิช่อง >>> ถ้าผงซักฟอกถูกใส่ลงในช่อง

สาํหรับซักขั้ นต้นแล้ว แม้ว่ารอบของการซักขั้ นต้นจะไม่ได้ถูก
เลือกก็ตาม เคร่ืองก็ก็สามารถใช้ผงซักฟอกท่ีช่องนี้ ในระหว่าง
การล้างนํ้ าหรือการปรับผา้นุ่มได ้ใส่ผงซักฟอกในช่องท่ีถูกต้อง 

• ผงซักฟอกอาจจะผสมกับนํ้ ายาปรับผา้นุ่ม >>> อย่าผสม
ผงซักฟอกกับนํ้ ายาปรับผา้นุ่ม ล้างและทําความสะอาดลิ้นชัก
ด้วยความร้อน

ส่ิงตกค้างของผงซักฟอกในล้ินชักของผงซักฟอก (**) 
• ผงซักฟอกถูกใส่ลงในลิน้ชักท่ีเปียก >>> ทําให้ลิ้นชักใส่

ผงซักฟอกแห้งก่อนท่ีจะใส่ผงซักฟอกลงไป

• ผงซักฟอกได้รับความชื้น >>> เก็บผงซักฟอกไว้ใน
สภาพแวดล้อมท่ีไม่มีความชื้นและไม่เส ีย่งต่ออุณหภูมิท่ีมาก
เกินไป

• แรงดนัของนํ้ าตํ่ าเกินไป >>> ตรวจสอบแรงดันของนํ้ า
• ผงซักฟอกในถังซักล้างเปียกในขณะท่ีทําการนําออกมาเพื่อซัก

ล้างขั้ นต้น ช่องของช่องใส่ผงซักฟอกถูกขดัขวาง >>>
ตรวจสอบช่องต่างๆและทําความสะอาดถ้าอุดตัน

• มีปัญหาการเปิดปิดของลิ้นชักผงซักฟอก >>> โทรหา
ตัวแทนบริการท่ีได้รับอนุญาต

• ผงซักฟอกอาจจะผสมกับนํ้ ายาปรับผา้นุ่ม >>> อย่าผสม
ผงซักฟอกกับนํ้ ายาปรับผา้นุ่ม ล้างและทําความสะอาดลิ้นชัก
ด้วยนํ้ าร้อน

• ไม่ได้ทําความสะอาดถังซักเป็นประจํา >>> ทําความสะอาด
ถังซักอย่างเป็นประจํา

มีฟองก่อตัวมากเกินไปในเคร่ืองซัก (**) 
• ใช้ผงซักฟอกท่ีไม่เหมาะสมกับเคร่ืองซักผา้ >>> ใช้

ผงซักฟอกให้เหมาะสมสาํหรับเคร่ืองซักผา้
• ใช้ปริมาณของผงซักฟอกท่ีมากเกินไป >>> ใช้ปริมาณของ

ผงซักฟอกท่ีเพียงพอเท่านั้ น
• ผงซักฟอกถูกจัดเก็บไว้ภายใต้สภาวะท่ีไม่เหมาะสม >>>

จัดเก็บผงซักฟอกไว้ในท่ีแห้งและปิด อย่าจัดเก็บผงซักฟอกใน

สถานท่ีร้อนให้มากเกินไป
• เส ือ้ผา้แบบโครงตาข่ายบางประเภท เช่น ผา้โปร่งบางอาจจะมี

ฟองมากเกินไปเนื่องจากลายผนืผา้ของมัน >>> ใช้ปริมาณ

ผงซักฟอกน้อยๆสาํหรับเส ือ้ผา้ประเภทนี้
• ผงซักฟอกถูกใส่ผดิช่อง >>> ใส่ผงซักฟอกในช่องท่ีถูกต้อง
• นํ้ ายาปรับผา้นุ่มถูกนําไปใช้โดยเคร่ืองซักผาก่อนเวลา >>>

อาจมีปัญหากับลิ้นเปิดปิดหรือในลิ้นชักของผงซักฟอก โทรหา
ตัวแทนบริการท่ีได้รับอนุญาต

ฟองไหลออกมากเกินไปจากล้ินชักใส่ผงซักฟอก 

• ใช้ผงซักฟอกมากเกินไป >>> ผสมนํ้ ายาปรับผา้นุ่ม 1 ช้อน
โต๊ะกับนํ้ าครึง่ลิตร และเทลงในช่องสาํหรับการซักล้างเป็น
หลักของลิ้นชักใส่ผงซักฟอก >>> ใส่ผงซักฟอกลงในเคร่ือง

ให้เหมาะสมกับโปรแกรมและขนาดของโหลดสูงสุดท่ีระบุไว้
ใน “ตารางโปรแกรมและอัตราบริโภค” เม่ือคุณใช้สารเคมี
เพิ่มเติม (นํ้ ายาขจัดคราบฝังแน่น นํ้ ายาวฟอกขาว และ ฯลฯ)
ให้ลดปริมาณของผงซักฟอกลง

เส้ือผ้ายังคงเปียกอยู่ ณ การส้ินสุดการทํางานของโปรแกรม (*) 
• ฟองส่วนเกินอาจเกิดขึ้ นและระบบการดูดซับฟองอัตโนมัติมี

การเปิดการทํางานเนื่องจากมีการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป >>>
ใช้ปริมาณของผงซักฟอกตามท่ีแนะนําไป

(*) เคร่ืองไม่ปรับไปสู่ขั้ นตอนการป่ันแห้งเม่ือเส ือ้ผา้ท่ีซักมีการ

กระจายตัวไม่สมดุลในถังซักเพื่อป้องกันความเสยีหายใดๆต่อเคร่ือง
และต่อส ิง่แวดล้อมรอบๆตัวเคร่ือง เส ือ้ผา้ท่ีซักต้องทําการจัดเรียง
ใหม่และทําการป่ันแห้งใหม่ 
(**) ไม่ได้ทําความสะอาดถังซักเป็นประจํา ทําความสะอาดตัวถัง
อย่างสม่ําเสมอ ดู 4.4.2 

! ระวัง
• หากคุณไม่สามารถแกไ้ขปัญหาแม้ว่าคุณทาํตาม

คําแนะนําแล้ว ในส่วนน้ีให้ปรึกษาตัวแทน

จําหน่ายของคุณหรือตัวแทนบริการทีไ่ด้รับ

อนุญาต อย่าพยายามซอ่มแซมผลิตภัณฑท์ ีไ่ม่
สามารถใชง้านด้วยตัวเอง

25/ ไทย ้เครื่องซกัผา้ /คู่มือการใช 
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