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ผลิตภัณฑนี้ไดรับการผลิตโดยใชเทคโนโลยีอันทันสมัยในสภาวะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม



คู่มือผู่ใชูงาน 3 / TH

1 ค�าแนะน�าที่ส�าคัญส�าหรับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
บทน้ีจะประกอบดวูยค�าแนะน�าดาูนความปลอดภยัทีจ่ะชวูยปูองกนัความเสีย่งจากการบาดเจบ็ของบุคคลหรอืความเสยีหาย
ของทรัพยส์นิ ความลมูเหลวในการปฏบิตัติามค�าแนะน�าน้ีจะถอืวูาไมูอยูใ่นการรบัประกนั
1.1 ความปลอดภัยทั่วไป

A

ขอ้ระวงั
 ¾ ผลิตภัณฑน้ี์สามารถใชงูานไดูกบัเดก็เล็กทีม่อีายทุีร่ะดบัและมากกวาู 8 ปีและกบับุคคลทัว่ไปผูซ่ึ่งขาด

การพฒันาความสามารถทางกายภาพ ดูานประสาทสมัผสัหรอืดาูนจติใจอยูางเต็มทีห่รอืบุคคลท่ีขาด
ประสบการณ์และความรู่ทีมี่ใหูทีพ่วกเขาตูองอยูใ่นความควบคมุด่แลหรอืผาูนการอบรมในดูานการใชู
งานอยาูงปลอดภยัของผลติภณัฑแ์ละความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นได ู เดก็เลก็จะตอูงไมเูลนูกบัผลติภัณฑ์
น้ี การท�าความสะอาดและการซูอมบ�ารงุทีส่ามารถกระท�าโดยผูใ่ขนัูน้ ไมูควรกระท�าโดยเดก็ถาูพวกเขา
ไมมูคีนคอยควบคมุด่แล

A
ขอ้ระวงั

 ¾ อยาูวางผลิตภณัฑน้ี์บนพื้นท่ีปด่วูยพรม มฉิะนัน้แลูว การขาดอากาศหมุนเวยีนใตูอุปกรณ์เครื่องมือน้ีจะ
ท�าใหเูกิดความรูอนมากเกนิไปตูอชิน้สูวนทางไฟฟูาไดู น่ีจะเป็นสาเหตขุองปัญหากบัผลติภัณฑข์องคณุ
ไดู

C
หมายเหตุ

 ¾ จดัใหมี้การติดตัง้และการซอ่มแซมท่ีกระท�าโดย ตวัแทนบรกิารทีไ่ดร้บัอนญุาตเสมอ ผ้้ผลติจะไม่ท�าการ
รับรองต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากกระบวนการท่ีกระท�าโดยบุคคลท่ีไม่ไดร้บัอนญุาต

1.1.1 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

B
อันตราย
 ¾ ถา้ผลติภณัฑม์คีวามผดิพลาดใดๆเกิดขึน้ ไมค่วรจะใชง้านผลติภณัฑถ์า้ยงัไมม่กีารซอ่ม

บ�ารงุโดยตวัแทนบรกิารทีไ่ดร้บัอนญุาตแลว้ น่ีเป็นความเสีย่งของไฟฟ้าดดู!
 ¾ หา้มลา้งท�าความสะอาดตวัเคร่ืองโดยการพน่น�า้หรอืสาดน�า้ไปบนตวัเครื่อง! น่ีเป็นความ

เสีย่งของไฟฟ้าดดู!

A
ขอ้ระวงั

 ¾ ถาูสายไฟฟูาของตัวเครื่องมคีวามเสยีหายแลวู จะตอูงท�าการเปลีย่นใหมโูดยผูผ่ลติ ผูใ่หบูรกิารหลงัการ
ขายหรือบคุคลทีไ่ดรูบัการรบัรองแลูว(ควรจะเป็น ชาูงไฟฟูา) หรอืบุคคลทีไ่ดรูบัการแตูงตัง้โดยผูน่�าเขาู
เพื่อทีจ่ะหลีกเลีย่งความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นไดู

A

ขอ้ระวงั
 ¾ ถอดปลัก๊ไฟออกเมื่อไมมูกีารใชูงาน
 ¾ หาูมสัมผสัปลัก๊ไฟในขณะมือเปียก! หาูมท�าการดงึปลัก๊ออกโดยการดงึท่ีตวัสายไฟ ใหดูงึโดยการจบัท่ี

ตัวปลัก๊
 ¾ ถอดปลัก๊ไปของผลิตภณัฑอ์อกในระหวาูงการตดิตัง้ การซูอมบ�ารงุ การท�าความสะอาดและการ

ซอูมแซม
 ¾ หาูมท�าการเชื่อมตอูโดยผาูนสายไฟสวูนขยายหรอืปลัก๊แบบหลายทาง

C
หมายเหตุ

 ¾ ผลติภัณฑ์น้ีถ้กออกแบบมาใหส้ามารถกลบัมาท�างานไดป้กตเิมื่อท�าการเปิดการจา่ยพลงังานอีกครัง้หลงั
จากเกิดการขดัขอ้งทางไฟฟ้า ถา้คณุตอ้งการยกเลิกโปรแกรม ให้ดใ้นบท "การยกเลกิโปรแกรม" 
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ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญส�ำหรับควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

1.1.2 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

A
อันตราย
 ¾ หา้มเปิดประตตูวัเคร่ืองหรอืถอดตัวกรองออกในขณะทีย่งัมนี�า้อย่ใูนถงั มฉิะนัน้แลว้ มี

ความเสีย่งของน�า้ทว่มและไดร้บับาดเจบ็จากน�า้รอ้นเกดิขึน้ได้

A
ขอ้ระวงั

 ¾ ทอูส�าหรบัน�้าเขาูและระบายน�้าออกจะตูองมีการรดัแนูนอยาูงปลอดภัยและอยู่ในสภาพทีไ่มูมคีวามเสยี
หาย มิฉะนัน้แลวู จะมคีวามเสีย่งของน�้ารัว่ไหลไดู

C

หมายเหตุ
 ¾ หา้มใช้แรงไปดนัเพื่อเปิดประตเ้ครื่องทีก่�าลงัถก้ลอ็คอย่ ้ ประตต้วัเครื่องจะพรอ้มส�าหรบัการเปิดหลัง

จากไมก่ี่นาททีีก่ระบวนการซกัสิน้สดุวงรอบแลว้ ประตโ้หลดจะไม่เปิด ถ้าหากเครื่องซกัยังไม่เย็นตวัลง
เพยีงพอหลังจากสิน้สดุโปรแกรมการซักแลว้ คณุสามารถท�าให้แน่ใจไดถ้งึการเย็นตัวลงอย่างรวดเรว็
ของเคร่ืองซกัผา้หลังจากรนัในโปรแกรมอบแห้งเป็นเวลา 10 นาทหีรอืรอจนกระทัง่เย็นตวัดว้ยตวัมัน
เอง อยา่บงัคบัให้ประตโ้หลดเปิด ประตแ้ละกลไกการลอ็คอาจไดร้บัความเสยีหายได้

 ¾ ไมค่วรมีประตแ้บบล็อคได ้ เลื่อนไดห้รือแขวนไวท้ีอ่าจจะหน่วงประต้โหลดเพื่อท�าการเปิดอออกอย่าง
เตม็ทีใ่นสถานทีท่ีต่ดิตัง้ของผลติภณัฑ์น้ี 

 ¾ ปฏบิติัตามค�าแนะน�าทีม่อีย้่บนป้ายของเสื้อผา้เครื่องน่งุหม่และบนภาชนะบรรจภัุณฑข์องผงซกัฟอก
 ¾ ควรใช้ผงซกัฟอก น�้ายาปรับผา้น่มุและสารเสรมิอื่นๆ ทีเ่หมาะสมส�าหรับการซกัดว้ยเครื่องซกัผา้เท่านัน้
 ¾ อยา่ติดตัง้หรือทิง้ผลิตภณัฑน้ี์ในสถานทีท่ีม่นัจะเสีย่งตอ่สภาวะของสภาพอากาศ
 ¾ ไมค่วรไปแกะแผงควบคมุออก

1.1.3 ค�าเตือนส�าหรับเคร่ืองอบแห้ง
อันตราย
 ¾ เน่ืองจากเสือ้ผา้ทีไ่ดท้�าความสะอาด ซกัลา้ง ปนเป้ือนหรอืมคีราบสกปรกฝังแน่นดว้ยน�า้มนั

เบนซนิ/ดเีซล สารท�าความสะอาดแห้งหรอืวัสดท่ีุตดิไฟไดแ้ละระเบดิไดอ้ื่นๆ มากอ่นนัน้จะ
เกดิการแพรก่ระจายของไอระเหยทีติ่ดไฟไดห้รอืระเบดิได ้ เสือ้ผา้เหลา่นีจ้ะตอ้งไมน่�ามาอบ
แหง้ในเครื่องซกัผา้ น่ันจะเป็นสาเหตคุวามเสีย่งของไฟไหมไ้ด้

 ¾ เสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนดว้ยน�า้มนัเหลวส�าหรบัปรงุอาหาร อะซโีตน น�า้มนัเบนซนิ น�า้มนักา๊ซ สาร
ขจดัคราบสกปรกฝังแน่น ยางสน ขีผ้ึง้หรอืสารขจดัแบบขีผ้ึง้จะตอ้งท�าการซักล้างด้วยน�า้
รอ้นและผงซกัฟอกมากเพยีงพอกอ่นทีจ่ะท�าการอบแหง้ น่ันจะเป็นสาเหตุความเสีย่งของไฟ
ไหมไ้ด้

 ¾ เสือ้ผา้หรอืหมอนทีบ่ดุว้ยโฟมยาง (โฟมลาเทก็ซ)์ ทีค่รอบผมส�าหรบัอาบน�า้ ผลติภณัฑส์ิง่ทอ
ทีไ่มใ่หน้�า้จบัตวั วัสดท่ีุรองรบัดว้ยยางและแผน่โฟมยางจะตอ้งไมน่�ามาอบแหง้ในเครื่องซกั
ผา้นี ้น่ันจะเป็นสาเหตคุวามเสีย่งของไฟไหมไ้ด้

 ¾ ถา้คณุใชเ้มด็ส�าหรบัซกัผา้ เกลด็ผงซกัฟอก เมด็หรอืโครงส�าหรบัซักผา้ในขณะท�าการซกั
ลา้งในเครื่องซกัผา้ของคณุนัน้ สารเหลา่นัน้อาจละลายได้ในขณะท�าการอบแหง้ อยา่ใช้
ผลติภณัฑเ์หลา่นัน้ถา้จะเลอืกท�าการอบแหง้ น่ันจะเป็นสาเหตคุวามเสีย่งของไฟไหมไ้ด้

 ¾ หา้มใชฟั้งกช์นัการอบแห้งเม่ือคณุก�าลังใชส้ารเคมอีตุสาหกรรมส�าหรบัการท�าความสะอาด 
น่ันจะเป็นสาเหตคุวามเสีย่งของไฟไหมไ้ด้

A

อันตราย
 ¾ หา้มสมัผสักบัประตแูกว้ดว้ยมอืเปลา่หลงัจากการอบแหง้ น่ันจะเป็นสาเหตคุวามเสีย่งของ

ผวิไหมไ้ด้
 ¾ เพื่อรกัษาเสือ้ผา้ทีจ่ะซกัไวใ้นอณุหภมูทิีจ่ะไมท่�าใหเ้กดิการเสยีหายได ้ ขัน้ตอนการท�าใหเ้ยน็

ตวัจะตอ้งกระท�าเป็นขัน้ตอนสดุทา้ย ถา้คณุเปิดประตโูหลดกอ่นทีข่ัน้ตอนการท�าใหเ้ยน็ตวั
ลงจะเสรจ็สมบูรณ์แลว้ คณุอาจจะเสีย่งอนัตรายของไอรอ้นได ้ น่ันจะเป็นสาเหตคุวามเสีย่ง
ของน�า้รอนลวกได้

 ¾ เมื่อโปรแกรมการอบแหง้ถกูขดัจงัหวะ (ยกเลกิโปรแกรมหรอืตดัพลงังาน) เสือ้ผา้ในเครื่อง
อาจจะรอ้น โปรดระมัดระวงั
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ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญส�ำหรับควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

A

ขอ้ระวงั
 ¾ อยาูหยดุเคร่ืองกอูนทีโ่ปรแกรมการอบแหูงจะเสร็จสมบร่ณ์ ถูาคณุจ�าเป็นตูองหยุดเครื่อง ใหูน�าเสื้อผาู

ออกมาใหพูรูอมและผึ่งกระจายไวบูนทีท่ีเ่หมาะสมทีส่ามารถท�าใหเูย็นตวัลงไดู
 ¾ อยาูอบแหงูผาูมาูนออูนบาง พรมและผาูหมูในเครื่อง
 ¾ ผลิตภัณฑข์องคณุเหมาะในการท�างานภายใตอูณุหภม่แิวดลอูมระหวาูง 0°C และ +35°C
 ¾ อุณหภม่แิวดลูอมระหวาูง 15°C และ +25°C เป็นอณุหภมิ่การท�างานในอุดมคติส�าหรบัผลติภัณฑข์อง

คณุ
 ¾ ใหคูวามเอาใจใสอูยาูใหสูตัวเ์ลีย้งเขาูไปในผลติภณัฑข์องคุณ ตรวจสอบดาูนในของผลติภัณฑก์อูนการ

ใชงูาน
 ¾ อยาูท�าการอบแหงูโดยใสเูสื้อผาูมากเกินไปในเครื่อง ปฏบิตัติามปรมิาณสง่สดุของเสื้อผาูทีโ่หลดเขาูไดท่ีู

ระบไุวสู�าหรับการอบแหงู

A

ขอ้ระวงั
 ¾ การอบแหงูไมคูวรกระท�ากบัสิง่ทอผาูขนสตัวห์รือหนังทีม่สีิง่ทอ (เชนู ปูายผาูยีนสท่ี์ท�าจากหนัง ฯลฯ) 

ชิน้สูวนของหนังอาจจะใหสูลีอกออกมา 
 ¾ ปิดเครื่องในสภาวะการท�างานลูมเหลวท่ีไมูสามารถแกูไขไดโูดยการใชูขอูม่ลท่ีใหไูวใูนค�าแนะน�าดาูน

ความปลอดภยั หลงัจากนัน้ถอดปลัก๊ไฟและโทรหาตวัแทนบรกิารท่ีไดรูบัอนุญาต
 ¾ สามารถกระท�าไดสู�าหรับการซักเส้ือผาูอยาูงเดยีวหรอือบแหงูเสื้อผาูอยาูงเดยีวหรอืท�าทัง้การซักและ

การอบแหงูในเคร่ืองซกัและอบแหงู ไมคูวรใชเูครื่องซกัผูาส�าหรบัการอบแหงูเป็นเวลานานกบัโหลดท่ีมี
ความช้ืนเทาูนัน้ ถูาใชเูครื่องส�าหรบัการอบแหูงอยาูงเดยีว โปรแกรมการซกัระยะสัน้ใดๆ ควรจะรนัโดย
ไมตูอูงใสเูสื้อผูาลงไปหลงัจากท�างาน 15 รอบแลวู

 ¾ ควบคมุด่แลเสื้อผูาทัง้หมดกอูนการโหลดเขาูเครื่องเพื่อท�าใหแูนูใจวาูไมมีูสิง่ของอยู่ในเสอืผาู เชนู ไฟ
แชค็ เหรียญ ชิน้โลหะ ฯลฯ ยงัคูางอยู่ในกระเป๋าหรอืระหวาูงตวัเสื้อผูา

 ¾ ชดุชัน้ในทีมี่สวูนของโลหะจะตอูงไมูท�าการอบแหูงในเคร่ือง สวูนของโลหะอาจจะหลวมหรอืแตกหักใน
ระหวาูงกระบวนการอบแหูง นัน่จะเป็นสาเหตขุองความเสยีหายตอูเสื้อผาูไดู

 ¾ อยาูอบแหงูเส้ือผาูทีม่คีวามหนา เชูน ผูานวมและผาูทีค่ลาูยกนัในเครื่อง มิฉะนัน้แลูว เสื้อผูาของคณุอาจ
ไดรัูบความเสยีหาย

C

หมายเหตุ
 ¾ อยา่อบแหง้เสื้อผา้ทีย่งัไมไ่ดซ้กัในเครื่อง
 ¾ อยา่ใชน้�้ายาปรับผา้น่มุเสน้ใยหรอืผลติภัณฑต์า้นทานแรงเสยีดทานในเครื่องซกัผา้นอกจากสารเหลา่นัน้

ได้รับการแนะน�าใหใ้ช้โดยผ้ผ้ลติแต่ละสาร
 ¾ น�้ ายาปรบัผา้น่มุเสน้ใยและผลติภัณฑท์ีค่ลา้ยกนัควรจะใช้ให้สอดคลอ้งกบัค�าแนะน�าของผลติภัณฑ์

เหล่านัน้
 ¾ อยา่อบแหง้เสื้อผา้ทีม่คีวามละเอียดออ่น เชน่ ผา้ไหม ผา้ขนสตัว ์ฯลฯ ในเครื่อง มิฉะนัน้แลว้ เสื้อผ้าจาก

ขนสัตวอ์าจจะหดตวัและกลายเป็นเลก็ลงและเสื้อผา้ท่ีละเอียดอ่อนอ่ืนๆ อาจจะเสยีหายได้
 ¾ ตรวจสอบสญัลกัษณ์บนฉลากผลติภัณฑบ์นเสื้อผา้ก่อนทีจ่ะท�าการอบแห้งและซกัลา้ง
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ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญส�ำหรับควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

1.2 การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์

C

หมายเหตุ
 ¾ ผลิตภัณฑน้ี์ไดร้บัการออกแบบมาส�าหรบัการใช้ภายในบา้น ผลติภัณฑน้ี์ไม่เหมาะสมทีจ่ะน�าไปใช้เพ่ือ

เชิงการคา้และจะตอ้งไมน่�าไปใช้นอกเหนือจากวตัถปุระสงคท่ี์ให้ไว้
 ¾ ใช้ผลิตภณัฑน้ี์ส�าหรบัการซกัผา้และการอบแห้งผลติภณัฑส์ิง่ทอท่ีไดใ้ห้เคร่ืองหมายไว้เท่านัน้
 ¾ ผ้ผ้ลิตจะเพกิถอนความรบัผดิชอบใดๆ  ท่ีเกดิจากการใชง้านหรอืการขนสง่ทีไ่ม่ถก้ตอ้ง
 ¾ อายกุารใช้งานส�าหรับผลติภณัฑข์องคณุคอื 10 ปี ในระหวา่งช่วงคาบเวลาน้ี อะไหลด่ัง้เดมิจะมีพรอ้ม

บริการเพื่อใหใ้ชง้านเครื่องใชน้ี้ไดอ้ยา่งเหมาะสม
1.3 ความปลอดภัยส�าหรับเด็ก

A

ขอ้ระวงั
 ¾ ดแ่ลใหเูด็กเล็กอายตุ�า่กวูา 3 ปีใหหูาูงจากเครื่องใชูน้ี หากไมมีูการควบคมุดแ่ลใกลชิูด
 ¾ วสัดุบรรจุภณัฑเ์ป็นอนัตรายตอูเดก็ เกบ็รกัษาวสัดบุรรจภัุณฑไ์วใูนสถานท่ีปลอดภัยหาูงไกลจากการ

เอ้ือมถึงของเดก็.
 ¾ ผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไูฟฟูาเป็นอันตรายตอูเดก็ พยามใหูเดก็อยูหู่างจากเครื่องใชูน้ีเม่ือท�าการใชงูาน หูาม

ปลอูยใหเูด็กมายูงุเกีย่วใดๆ กบัผลิตภณัฑน้ี์ ใชรูะบบการลอ็คปูองกนัเดก็เพ่ือปูองกนัเดก็มายุูงเกีย่วกบั
ผลิตภัณฑน้ี์ 

 ¾ อยาูลืมปิดประตต่วัเครื่องเมื่อออกไปจากหูองทีผ่ลิตภณัฑน้ี์ตดิตัง้ไวู
 ¾ เก็บผงซกัฟอกและสารเตมิแตงูในสถานทีป่ลอดภยัจากการเอ้ือมถึงของเดก็ โดยการปิดฝาบรรจภัุณฑ์

หรือซีลปิดผนึกภาชนะบรรจผุงซกัฟอกไวู
1.4 การปฏิบัติตามข้อก�าหนดการก�าจัดขยะเครื่องใช้ไฟ
ฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ หรือ WEEE Directive

 ¾ ผลติภณัฑนี์เ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดของสหภาพยโุรป EU WEEE Directive (2012/19/EU)  
ผลิตภัณฑ์นีไ้ด้ติดฉลากแยกประเภทขยะอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ 
(WEEE)

 ¾ ผลติภัณฑนี์ไ้ดถ้กูผลิตขึน้มาดว้ยชิน้สว่นและวสัดทุีม่คีณุภาพสงูซึ่งสามารถท�าการน�ากลบั
มาใชใ้หมไ่ดแ้ละเหมาะส�าหรบัการเขา้กระบวนการน�ากลบัมาท�าใหม ่ อยา่ก�าจดัผลติภณัฑนี์้
ไปกบัขยะภายในบา้นเมื่อถงึจดุท่ีหมดอายกุารใชง้านแลว้ น�าไปยงัจดุรวบรวมขยะรไีซเคลิ
ของอปุกรณ์ทางไฟฟ้าและอเิล็คทรอนิกส ์ โปรดท�าการปรกึษากบัเจา้หน้าทอ้งถิน่ประเทศ
ของคณุเพื่อเรยีนร้เูกีย่วกบัจดุรวบรวมทีใ่กลท้ีส่ดุ

1.5 ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์
• วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ีจะถ่กผลิตมาจากวัสดุน�ากลับมาท�าใหมูไดูซึ่งเป็นไปตามกฎหมายขูอก�าหนดของ

หนูวยงานสิง่แวดลอูมแหงูชาตขิองเรา อยาูก�าจดัวสัดบุรรจภุณัฑเ์หลาูน้ีไปกบัขยะภายในบูานหรอืกากของเสียอื่นๆ 
แยกก�าจดับรรจภุณัฑท์ีจ่ดุรวบรวมขยะบรรจุภณัฑท์ีร่ะบุไวโูดยหนูวยงานผูม่อี�านาจในทอูงถิน่
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WDA 1056143 H
10.5

6
84
60
63
86

220-240 V / 50 Hz
10

2000-2350
1400

2 ข้อมูลจ�าเพาะด้านเทคนิค

C

หมายเหตุ
 ¾ ขอ้ก�าหนดทางดา้นเทคนิคอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้าเพ่ือท่ีจะปรบัปรงุ

คณุภาพของผลติภณัฑ์
 ¾ ภาพต่างๆ ในค่ม้อืฉบับน้ีเป็นแผนภาพแบบรา่งและอาจไมต่รงกบัตวัผลติภัณฑ์อย่างแม่นย�า
 ¾ คา่ต่างๆ ทีร่ะบใุนฉลากผลติภณัฑห์รือในเอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งไดม้าจากผลการทดสอบในสภาวะห้อง

ทดสอบท่ีเป็นไปตามขอ้ก�าหนดตามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ขึ้นอย้่กบัสภาวะของการท�างานและสิง่
แวดล้อมของผลติภณัฑ์น้ี คา่เหลา่น้ีอาจมกีารแปรผนัได้

รูุน
ความจุของเสื้อผูาแหูงที่จะซักส่งสุด (กก.)_การซัก
ความจุของเสื้อผูาแหูงที่จะซักส่งสุด (กก.)_การอบแหูง
ความส่ง (ซม.)
ความกวูาง (ซม.)
ความลึก (ซม.)
น�้ าหนักสุทธิ (±4 กก.)
พลังงานไฟฟูาเขูา (โวล์ต/เฮิรตซ์)
กระแสไฟฟูารวม (แอมป์)
พลังงานทัง้หมด (วัตต์)
ความเร็วการป่ันแหูง (รอบตูอนาที)
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3 การติดตัง้
อาูงองิถงึตวัแทนบริการทไีดูรับการอนญุาตทีอ่ยูใ่กลูทีส่ดุส�าหรบัการตดิตัง้ผลติภัณฑน้ี์ เพ่ือใหูผลติภัณฑ์น้ีพรอูมในการใชู
งาน โปรดท�าการทบทวนขอูมล่ในคูมื่อผูใ่ชงูานและท�าใหมูัน่ใจวาูระบบไฟฟูา ระบบการจาูยน�้าและการระบายน�้าออกมีความ
เหมาะสมกูอนทีจ่ะท�าการเรียกตวัแทนบรกิารผูไ่ดรูบัอนุญาต ถูาระบบเหลูานัน้ยังไมพูรอูม เรยีกใชูบรกิารชูางเทคนิคและ
ชาูงทอูน�้าเพื่อใหมูคีวามพรูอมในการตดิตัง้

B
อันตราย
 ¾ จดัใหม้กีารตดิตัง้และการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าของผลติภัณฑ์ท่ีกระท�าโดยตัวแทนบรกิารท่ีได้

รบัอนญุาต ผู้ผลติจะไมท่�าการรบัรองตอ่ความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจากกระบวนการทีก่ระท�า
โดยบคุคลทีไ่มไ่ดร้บัอนญุาต

อันตราย
 ¾ ตัวผลิตภัณฑ์นัน้มีน� ้าหนักของผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เหมาะสมส�าหรับการยกด้วยบุคคลเพียงคน

เดยีว 

A
ขอ้ระวงั

 ¾ กอูนท�าการตดิตัง้ ใหูท�าการตรวจสอบดูวยสายตาวาูผลติภัณฑมี์ขอูบกพรอูงบนตวัเครื่องหรอืไม ู ถูามี 
ไมตูอูงท�าการตดิตัง้ ผลติภัณฑท์ีม่คีวามเสียหายเป็นสาเหตุของความเสีย่งดูานความปลอดภัยของคุณ
ไดู

A
ขอ้ระวงั

 ¾ การเตรียมความพรอูมดาูนสถานทีต่ดิตัง้และระบบไฟฟูา ระบบทูอประปา และการตดิตัง้ระบบระบายน�้า
ทิง้ ณ สถานทีท่ีจ่ะท�าการตดิตัง้เป็นความรบัผดิชอบของลก่คาู

 ¾ ตรวจใหมูัน่ใจวาูทอูน�้าเขูาและทอูน�้าระบายออกรวมถงึสายไฟฟูาของตัวเครื่องจะตอูงไมพัูบงอ โดน
หนีบ ถก่บบีอดัในขณะท�าการดนัตัวผลติภณัฑเ์ขาูไปอยูใ่นต�าแหนูงการวางหลงัจากการตดิตัง้หรือการ
ท�าความสะอาดแลวู

3.1 ต�าแหน่งการติดตัง้ที่เหมาะสม
• วางผลติภณัฑน้ี์บนพื้นผวิทีแ่ขง็  หาูมวางผลติภณัฑบ์นพื้นผวิทีน่ิ่มทบัเป็นชัน้ๆ แบบพรมหรอืผวิทีค่ลาูยกนั
• หาูมวางผลติภณัฑท์บับนสายไฟฟูา
• หาูมวางผลติภณัฑล์งบนสถานทีท่ีอ่ณุหภม่อิาจต�่าลงไปถงึระดบั 0 องศาเซลเซยีส (ด่ที ่ การแจูงเตอืนส�าหรบัการอบ

แหงู)
• วางผลติภณัฑใ์หหูาูงจากขอบของเฟอรนิ์เจอรอ์ื่นๆ อยูางนูอย 1 เซน็ตเิมตร
• ไมคูวรมปีระต่แบบลอ็คไดู เลื่อนไดหูรอืแขวนไวูทีอ่าจจะหนูวงประตโ่หลดเพื่อท�าการเปิดอออกอยูางเตม็ทีใ่นสถานทีท่ี่

ตดิตัง้ของผลติภัณฑ์น้ี 
• ใชูงานผลติภณัฑน้ี์ในสภาพแวดลอูมทีร่ะบายอากาศไดดูแีละปราศจากฝูนุ
3.2 การถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์

เอยีงตวัเครื่องไปดาูนหลังเพื่อทีจ่ะท�าการถอดชดุเสรมิความแขง็แรงของบรรจภัุณฑอ์อก ถอดชุดเสรมิความแขง็แรงของ
บรรจภัุณฑอ์อกโดยการดึงสายรัดออก

อันตราย
 ¾ ผลติภณัฑม์นี�า้หนักมาก ถอดชิน้สว่นเสรมิความแขง็แรงของบรรจภุณัฑอ์อกดงัแสดงในรปู 
 ¾ ใหค้วามเอาใจใสโ่ดยไมใ่ชม้อืของคณุโอบดา้นใตข้องเครื่องในระหวา่งขัน้ตอนนี้
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การติดตัง้

3.3 การถอดตัวล็อคเพื่อการขนส่ง

A
ขอ้ระวงั

 ¾ หาูมท�าการถอดตวัลอ็คเพื่อการขนสูงออกกอูนท�าการถอดชุดเสรมิความแขง็แรงของบรรจภัุณฑอ์อก
 ¾ ถอดสลักยดึทีใ่ชยูดึส�าหรับการขนสงูอยาูงปลอดภยักอูนทีจ่ะท�าการใชงูานเคร่ืองซกัผาู! มิฉะนัน้ 

ผลิตภัณฑอ์าจไดรูบัความเสยีหายไดู
321

  
1 คลายสลกัยดึทัง้หมดดูวยเครื่องมอืทีใ่หมูาในถงุใสคููม่อืผูใ่ชงูานจนกระทัง่หมนุไดอูยูางอสิระ
2 ถอดสลกัยดึเพื่อความปลอดภัยในการขนสงูโดยการหมนุคลายออกอยูางนูมุนวล
3 ติดตวัครอบทีท่�าจากพลาสติกทีใ่หมูาในถงุบรรจคุูม่อืผูใ่ชงูานเขาูไปในชอูงบนแผงหลังของเครื่อง

C
หมายเหตุ

 ¾ เกบ็รกัษาสลกัยึดเพื่อการขนส่งอยา่งปลอดภยัเอาไวใ้นสถานทีเ่กบ็ทีป่ลอดภยัเพื่อน�ากลบัมาใชใ้หมไ่ด้
เมื่อมคีวามจ�าเป็นตอ้งยา้ยสถานทีต่ดิตัง้อกีครัง้ในอนาคต

 ¾ หา้มท�าการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์โดยทีไ่ม่มีสลักยดึเพื่อการขนสง่อยา่งปลอดภยัยดึไวใ้นต�าแหน่งที่
เหมาะสม

3.4 การใช้การระบายน� ้าออกโต๊ะงาน

59,5 cm

84,0 cm

1,4 cm

66cm

86
 c

m
60

 c
m

65,5 cm

20
 c

m

15 cm

20
 c

m

15 cm

60
 c

m

A
ขอ้ระวงั

 ¾ ไมคูวรใชูงานเคร่ืองซกัผาูของคุณโดยไมมูแีผนูปิดดาูนบน
 ¾ เมื่อเคร่ืองซกัผาูและอบแหงูถก่วางใตโูตะ๊งาน ดาูนหนูาของเครื่องจะตอูงไมขูดัขวางดวูยประตตู่่ 
 ¾ เมื่อเคร่ืองซกัผาูและอบแหูงถก่วางใตูโตะ๊งาน ชอูงระบายอากาศจะตอูงเจาะชูองเขาูไปทีด่าูนซาูยและ

ดาูนขวาของประต่ตู่

C
หมายเหตุ

 ¾ ปฎบิติัตามขนาดมติขิา้งตน้เมื่อท�าการตดิตัง้ผลติภณัฑใ์ตโ้ตะ๊งาน ขนาดมิตเิหล่าน้ีเป็นสิง่ท่ีขาดไม่ได้
เพื่อหลีกเล่ียงการเปลีย่นแปลงในสมรรถของเคร่ืองซกัผา้

 ¾ เคร่ืองซกัผา้และอบแหง้สามารถใชง้านขา้งใต้โตะ๊งานไดห้ากความสง้ของโตะ๊งานยอมให้วางได้
 ¾ ทิง้ระยะหา่งอยา่งน้อย 3 ซม. ระหวา่งดา้นขา้งและดา้นหลงัของผลติภัณฑแ์ละผนังเม่ือผลติภัณฑ์ถ้ก

ติดตัง้ใต้โต๊ะงานหรอืในต้้
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3.5 การต่อระบบน� ้าเข้า

C

หมายเหตุ
 ¾ แรงดันของระบบน�้าจา่ยเขา้เพื่อใหเ้ครื่องซกัผา้ท�างานจะอย่ร้ะหว่าง 1 ถงึ 10 bar (0.1 – 1 MPa) มัน

จ�าเป็นทีจ่ะตอ้งใชน้�้า 10 - 80 ลติรในการหมนุเวยีนจากท่อน�้าทีเ่ปิดเต็มทีใ่นหน่ึงนาทีไปส่เ้ครื่องซกัผา้
เพื่อใหเ้คร่ืองซกัผา้ท�างานไดอ้ยา่งราบรื่น ตดิตัง้วาลว์ลดแรงดันน�้าไวถ้า้ระดบัแรงดนัน�้ามากเกินไป

 ¾ ถา้คณุตอ้งการจะใชง้านผลิตภณัฑ์ทีมี่ระบบท่อน�้ าเข้าแบบสองทางใหเ้ป็นแบบหน่วยทีเ่ป็นทอ่น�้ าเขา้
ทางเดยีว(น�้ าเยน็)คณุจะตอ้งท�าการตดิตัง้ตวัหยดุท่ีใหม้าท่ีต่อไปทีว่าล์วระบบน�้ ารอ้นก่อนทีจ่ะท�าการ
เปิดการท�างานของเครื่องซกัผา้ (มผีลใชก้บัผลิตภณัฑท์ีม่ชุีดของตวัหยุดแบบปิดสนิทให้มา)

A
ขอ้ระวงั

 ¾ รูนุของผลิตภณัฑท์ีม่ทีางเขาูของน�้าทางเดยีวไมูควรน�าไปตอูเขาูกบัทอูน�้ารอูน ในกรณีดงักลาูว เสื้อผาู
จะไดูรับความเสยีหายหรอืตวัผลติภณัฑจ์ะท�าการปรบัเปลีย่นไปสูโ่หมดการท�างานเชงิปูองกนัและจะไมู
ท�างาน

 ¾ หาูมใชูทอูสายยางส�าหรบัน�้าเขาูทีเ่กาูหรอืใชูแลวูมาใชกูบัผลิตภัณฑใ์หมเูอ่ียม อาจท�าใหเูกดิคราบบน
เสื้อผูาของคณุไดู

1 2 3

  
1 เชื่อมตอูทอูยางส�าหรบัน�้ า้เขาูแบบพเิศษทีใ่หมูากบัผลติภณัฑไ์ปสูทู่อน�้าเขาูของตวัเครื่อง ทูอสแีดง (ดาูนซาูย) (สง่สดุ 

90 ºC) ส�าหรบัทอูน�้าเขาูทีเ่ป็นน�้ารอูน สูวนทอูสฟูีา (ดาูนขวา) (สง่สดุ 25 ºC) ส�าหรบัทอูน�้าเขาูทีเ่ป็นน�้าเยน็

A
ขอ้ระวงั

 ¾ ตรวจสอบใหูมัน่ใจวูาการตูอระบบทูอน�้ าเย็นและน�้ ารูอนไดูกระท�าอยูางถ่กตูองเมื่อท�าการติดตัง้
ผลิตภัณฑ ์มฉิะนัน้แลวู เสื้อผาูของคณุจะไดูรบัความรอูนออกมาเม่ือสิน้สดุกระบวนการซกัและเกดิการ
เสื่อมสภาพไดู

2 ท�าการขนัน็อตยดึทอูทัง้หมดใหูแนูนดูวยมอื หาูมใชเูครื่องมอืใดๆ ในการขนัยดึแนูนน็อต
3 เปิดกอ๊กจาูยน�้าใหสูดุหลงัจากท�าการเช่ือมตอูกบัทอูของตวัเครื่องแลูวเพื่อตรวจสอบหาจดุรัว่ของน�้า ณ จดุใดๆ ของ

จดุเชื่อมตอู ถูามกีารรัว่ไหลเกดิขึ้น ใหูท�าการปิดทอูจูายน�้าและถอดน็อตออก ท�าการขนัน็อตใหมูอกีครัง้ใหแูนูนอยาูง
ระมดัระวงัหลงัจากตรวจสอบการผนึกรอยตูอแลวู ในการปูองกนัการรัว่ไหลของน�้าทีอ่าจเกดิขึ้นได ู ใหูท�าการปิดกอ๊ก
จาูยน�้าใหูสนิทเมื่อเครื่อง�ซกัผาูนัน้ไมไูดถูก่ใชงูาน
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3.6 การต่อระบบระบายน� ้าออก
• เชื่อมตอูปลายของทูอยางระบายน�้าเขาูไปยงัทอูระบายน�้าเสยี อาูงน�้าลาูงจานหรอืหอูงอาบน�้าโดยตรง 

A
ขอ้ระวงั

 ¾ บาูนของคุณอาจน�้าทวูมได ู ถาูทอูยางส�าหรบัระบายน�้าทิง้ของเครื่องหลุดออกมาจากเรือนหูมุของมันใน
ระหวาูงการระบายน�้า ยิง่ไปกวูานัน้ ยงัมคีวามเสีย่งของการถ่กน�้ารอูนลวกเน่ืองจากอุณหภ่มิสง่ของน�้า
ในการซกัผูา ในการปูองกนัสภาวะดงักลาูวและใหมูัน่ใจวาูระบบน�้าเและการระบายน�้าออกเป็นไปอยาูง
ราบร่ืน  ใหทู�าการยดึปลายสดุของทอูน�้าทิง้ของตวัเครื่องใหแูนูนเพ่ือไมใูหทููอสามารถหลดุออกไดู

90 cm  90

40

 90

40

90 cm90 cm

min.40

• ระยะหาูงถงึผนังทีใ่หตูัง้เครื่องซกัผาูไดทูีร่ะยะสง่สดุไมเกนิ 30 ซม.
• ติดทอูยางทีร่ะดบัความสง่อยาูงนูอย 40 ซม. และมากสดุที ่90 ซม.
• ในกรณีสายทอูยางถก่ยกสง่ขึ้นหลงัจากวางบนพื้นระดบัหรือใกลกูบัพื้น (นูอยกวาู 40 เซน็ตเิมตรเหนือพื้น) การ

ระบายน�้าทิง้ของเครื่องจะยากล�าบากมากขึ้นและเสื้อผาูอาจจะยงัมลีกัษณะเปียกสวูนเกนิออกมาได ู ดงันัน้ ใหปูฏบิตัิ
ตามใหูไดคูวามส่งทีไ่ดแูนะน�าไวู

• ในการปูองกันการไหลเวยีนของน�้ าช�าระลาูงทีส่กปรกแลวูกลบัเขาูมาในเครื่องซกัผาูอกีและท�าใหมูกีารระบายน�้ าทิง้
ออกไดงูาูย อยาูท�าการจูมุทอูสายยางลงไปในน�้าซกัลาูงทีส่กปรกนัน้หรอือยูาท�าการดนัทอูสายยางลงไปในน�้าระบาย
นัน้มากกวาูระยะ 15 เซน็ตเิมตร ถาูทอูยางยาวเกนิไป ใหตูดัใหสูัน้ลง

• เอาใจใสอูยาูใหปูลายของทอูยางหกังอ มรีะดบัตาูงกนัของสายทอูหรอืหงกิไปมาในชูวงความยาวระหวูางทอูระบาย
และตวัเครื่อง

• ถาูความยาวของทอูสายยางนูอยเกนิไป ใหูใชงูานโดยการเพิม่ทอูสายยางสวูนตอูขยายเขาูไป ความยาวของทูอสาย
ยางไมคูวรจะเกนิ 3.2 เมตร ในการหลกีเลีย่งการรัว่ของน�้า การเชื่อมตอูระหวาูงทอูสายยางสวูนตอูขยายและทูอสาย
ยางระบายน�้าทิง้ของเครื่องซักผาูน้ีจะตอูงเหมาะสมกนัพอดกีบัตัวยดึเพื่อไมใูหเูกดิการหลดุออกและท�าใหูน�้ารัว่ไหลไดู
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3.7 การปรับขาตัง้ของผลิตภัณฑ์

1 2 3

A
ขอ้ระวงั

 ¾ เพื่อทีจ่ะใหมูัน่ใจวูาผลติภัณฑจ์ะท�างานไดอูยาูงเงียบสนิทและไมมีูการสัน่สะเทอืน จะตอูงท�าการตดิตัง้
บนพื้นทีร่าบเรยีบและไดูสมดลุกนัของขาตัง้ทัง้หมดทกุดาูน ปรบัสมดลุของตวัเคร่ืองโดยการปรับขาตัง้ 
มฉิะนัน้แลูว ผลติภณัฑอ์าจจเคลื่อนทีไ่ปจากต�าแหนูงเดมิไดแูละเป็นสาเหตขุองปัญหาการแตกหักและ
การสัน่สะเทอืน

1 คลายน็อตบนขาตัง้ในทศิทางของลก่ศรดูวยเครื่องมอืทีใ่หมูาในถงุคูม่อืผูใ่ชู
2 ท�าการปรบัตัง้ขาตัง้จนกระทัง่ตวัเครื่องตัง้อยูใ่นแนวราบและไดสูมดลุ คณุสามารถปรบัเล่ือนขาตัง้ลงดูานลาูงไดโูดย

การหมนุขาตัง้ทวนเขม็นาฬกิาหรือปรบัเลื่อนขึ้นบนไดโูดยการหมนุตามเขม็นาฬกิา
3 ขนัน็อตลอ็คทัง้หมดใหแูนูนอกีครัง้ในทศิทางของลก่ศรโดยใชเูครื่องมอืทีใ่หูมา คณุสามารถปรบัเลื่อนน็อตขึ้นบนไดู

โดยการหมนุน็อตทวนเขม็นาฬกิาหรือปรบัเลื่อนลงดาูนลาูงไดโูดยการหมนุตามเขม็นาฬกิา
3.8 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
ท�าการเชื่อมตูอผลิตภณัฑเ์ขาูกับระบบสายดนิทีม่กีารปูองกนัการลดัวงจรดูวยฟิวสข์นาด 16 แอมป์ บรษิทัของเราจะไมู
รบัรองตูอความเสยีหายใดๆ ทีจ่ะเกดิขึ้นเม่ือผลติภณัฑน้ี์ถ่กใชงูานโดยไมมีูการเช่ือมตอูระบบสายดนิทีเ่ป็นไปตามขอู
ก�าหนดกฎหมายทูองถ่ินของประเทศนัน้
• การเชื่อมตูอจะตอูงเป็นไปตามขอูก�าหนดของกฎหมายแหูงชาติ
• ปลัก๊ของสายไฟฟูาจะตอูงสามารถเขาูถงึไดสูะดวกหลงัการตดิตัง้แลวู
• ถาูฟิวสปั์จจบุนัหรอืเบรกเกอรข์องวงจรไฟฟูานูอยกวูา 16 แอมแปร ์ โปรดจดัใหมูชีาูงไฟฟูาทีไ่ดรูบัการรบัรองติดตัง้

ฟิวสห์รอืเบรกเกอรข์นาด 16 แอมแปร์
• แรงดนัไฟฟูาทีร่ะบไุวใูน "ขอูก�าหนดทางเทคนิค" จะตอูงเทาูกบัแรงดนัไฟฟูาหลกัของบูานคณุ

B
อันตราย

 ¾ สายไฟฟ้าทีเ่สยีหายจะตอ้งท�าการเปลีย่นใหมโ่ดยตวัแทนบรกิารทีไ่ดร้บัอนญุาต
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3.9 การขนส่งผลิตภัณฑ์
1 ท�าการถอดปลัก๊สายไฟออกกูอนท�าการขนสงู
2 ท�าการถอดทูอ่ระบายน�้าทิง้และการเชื่อมตูอระบบทอูน�้าเขาูออก
3 ท�าการระบายน�้าทัง้หมดทีย่งัคาูงในตวัเครื่องออกใหูหมด ดท่ี ่6.6
4 ติดตัง้สลกัเพื่อความปลอดภัยในการขนสงูในล�าดบัตรงขาูมกบักระบวนการถอดออก ด่ 3.3

อันตราย
 ¾ ตัวผลิตภัณฑ์นัน้มีน� ้าหนักของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมส�าหรับการยกด้วยบุคคลเพียงคน

เดยีว
 ¾ ผลติภณัฑม์นี�า้หนักมาก ควรท�าการยกดว้ยบคุคล 2 คนอยา่งระมดัระวงับนขัน้บนัได การ

ตกลงมาของผลติภณัฑบ์นตวัคุณอาจท�าใหทุ้พพลภาพได้

A
ขอ้ระวงั

 ¾ วสัดุบรรจุภณัฑเ์ป็นอนัตรายตอูเดก็ เกบ็รกัษาวสัดบุรรจภัุณฑไ์วใูนสถานท่ีปลอดภัยหาูงไกลจากการ
เอ้ือมถึงของเด็ก.

C
หมายเหตุ

 ¾ หา้มท�าการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์โดยทีไ่ม่มีสลักยดึเพื่อการขนสง่อยา่งปลอดภยัยดึไวใ้นต�าแหน่งที่
เหมาะสม
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4.1 การแยกประเภทเสือ้ผ้า
• คดัแยกเสื้อผาูทีจ่ะซกัตามประเภทของเสูนใย ส ีและระดบัของคราบสกปรกและอณุหภ่มขิองน�้าทีส่ามารถสมัผสัไดู
• ยดึมัน่ตามค�าแนะน�าทีใ่หไูวใูนปูายผาูเสมอ

4.2 การเตรียมเสือ้ผ้าส�าหรับซัก
• เสื้อผาูทีม่โีลหะตดิอยู ่ เชนูเสื้อชัน้ในผูห่ญงิ หวัเขม็ขดัของสายคาดเอวหรอืกระดมุโลหะ จะท�าความเสยีหายใหูแกู

เครื่องซกัผาูได ู ถอดชิน้สวูนทีเ่ป็นโลหะออกหรอืซกัเสื้อผูาโดยการน�าเสื้อผาูประเภทน้ีใสใูนถงุส�าหรบัซกัผาูหรอืปลอก
ใสผาู นอกจากน้ี เสื้อผาูดงักลาูวอาจจะอูนุรอูนมากเกนิไปในระหวูางการอบแหูงและไดูรบัความเสยีหายได ูดวูยเหตผุล
น้ี อยาูอบแหงูเสื้อผาูเหลาูนัน้ในเครื่อง

• ใสเูสื้อผาูขนาดเลก็ เชนู ถงุเทาูเดก็ทารกและถงุเทาูยาวท�าจากไนลอนลงในถงุส�าหรบัซกัผาูหรอืปลอกใสผูาู
• ใสผูาูมาูนลงไปโดยไมตูอูงบบีอดัลงไป ถอดวตัถทุีต่ดิกบัผาูมาูนออก อยูาอบแหูงผาูมาูนออูนบางในเครื่อง
• รด่ซบิทีม่ใีหแูนูน เยบ็กระดมุทีห่ลวมใหแูนูนและท�าการซอูมแซมโครงเสื้อผาูและสูวนทีฉี่กขาดกอูน
• ท�าการซกัผลติภณัฑเ์สื้อผูาทีม่ปูีายก�ากบัวาู “ซกัดวูยเครื่องซกัผูาได”ู หรอื “ซกัดูวยมอืไดู” โดยการใชโูปรแกรมที่

เหมาะสมเทาูนัน้ อยาูอบแหงูเสื้อผาูดงักลาูวในเครื่อง ทัง้แขวนไวหูรอืกระจายออกเพื่ออบแหูง
• หาูมท�าการซกัผาูสแีละผาูขาวดวูยกนั ผาูฝูายของผาูสมีดืและใหมจูะท�าใหสูตีกออกมาได ูใหซูกัเสื้อผาูเหลาูนัน้แยกจาก

กลูมุอื่น
• ใชูน�้ายาปรบัผูาส/ีสยีอูมและน�้ายาขจดัคราบสกปรกทีเ่หมาะสมกบัการซกัดวูยเครื่องเทูานัน้ ปฏบิตัติามค�าแนะน�าทีใ่หู

ไวบูนบรรจภุณัฑเ์สมอ

C

หมายเหตุ
 ¾ เสื้อผา้ท่ีมวีตัถเุป้ือน ไดแ้ก ่ แป้ง ผงป้นขาว ผงนม เป็นตน้ จะตอ้งท�าการสะบัดออกอย่างจรงิจงักอ่น

ท�าการใส่ลงไปในเคร่ืองซกัผา้ ฝุ่นและผงเหลา่นัน้ทีอ่ย่บ้นเสื้อผ้าอาจไปสะสมตวักนับนชิน้สว่นภายใน
เคร่ืองเมื่อเวลาผา่นไปและสามารถเป็นสาเหตขุองความเสยีหายได้

 ¾ แช่เสื้อผ้าทีท่�าจากขนสตัวไ์วใ้นชอ่งแช่แขง็สกั 2-3 ชัว่โมงก่อนท�าการซกั น่ีจะช่วยลดการหลดุรว่งของ
ขนสัตว์

 ¾ ท�าการซกักางเกงขายาวและเสื้อผา้ทีล่ะเอยีดออ่นโดยการกลบัด้านในออกนอก
 ¾ คราบสกปรกทีเ่หนอะหนะอาจจะตอ้งท�าการบรรเทาใหเ้หมาะสมกอ่นท�าการซักลา้ง ถา้ไม่แน่ใจ ให้ตรวจ

สอบกับผ้บ้ริการซกัแหง้
 ¾ น�าเอาวัสดุส่ิงของตา่งๆในกระเป๋าของเสื้อผา้ออกใหห้มด เช่น เหรยีญเงิน ปากกาและท่ีหนีบกระดาษ

และท�าการปลิน้กระเป๋าดา้นในออกมาและท�าการปัดวสัดอุอก วตัถเุหล่านัน้อาจท�าให้ผลติภัณฑเ์สยีหาย
หรือเป็นสาเหตขุองเสยีงดงัได้

4.3 สิ่งที่ควรท�าส�าหรับการประหยัดพลังงาน
ขอูมล่ตอูไปน้ีจะชวูยคณุในการใชงูานผลิตภณัฑน้ี์ไดอูยาูงประหยดัคูาใชจูาูยและใชพูลงังานท่ีมีประสทิธภิาพ
• ใชูเครื่องใหทู�างาน ณ ความจสุง่สดุของตวัเครื่องทีร่องรบัไดูในแตลูะโปรแกรมทีค่ณุเลอืกใช ู แตูหาูมใชงูานเกนิก�าลงั

ความสามารถของเครื่อง  ด่หวัขอู "ตารางโปรแกรมและการบรโิภค" ด่ “ตารางโปรแกรมและอัตราการบรโิภคพลงังาน”
• ปฏบิตัติามค�าแนะน�าทีใ่หูไวบูนบรรจภุณัฑข์องผงซกัฟอกเสมอ
• ซกัเสื้อผูาทีม่กีารปนเป้ือนเลก็นูอยโดยใชอูณุหภ่มติ�่า
• ใชูโปรแกรมทีเ่รว็ขึ้นส�าหรบัปรมิาณเส้ือผาูนูอยทีม่กีารเป้ือนเลก็นูอย
• หาูมท�าการใชแูบบซกัเริม่ตนูและใชอูณุหภ่มสิง่ส�าหรบัเสื้อผาูทีไ่มเูป้ือนมากหรอืคราบสกปรกปรมิาณมาก
• ถาูคณุวางแผนตอูงการอบแหงูเสื้อผาูของคณุ ใหเูลอืกความเรว็การหมุนป่ันทีเ่รว็ทีส่ดุทีแ่นะน�าไวรูะหวาูงกระบวนการ

ซกัลาูง 
• หาูมใชผูงซกัฟอกปรมิาณมากกวูาทีแ่นะน�าไวบูนบรรจภุณัฑข์องผงซกัฟอก

4 การเตรียม
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4.4 การเริ่มต้นใช้งาน
กอูนเริม่ใชูงานผลิตภณัฑน้ี์ ตูองมัน่ใจวูาไดกูระท�าการเตรยีมพรอูมตาูงๆ แลูวตามขอูแนะน�าในหัวขอู “ค�าแนะน�าดาูน
ความปลอดภยัและสิง่แวดลอูมทีส่�าคัญ” และ “การตดิตัง้”

ในการเตรยีมผลิตภณัฑเ์พื่อใชงูานส�าหรบัการซกัลูางเสื้อผาู ใหูท�าการเริม่ใชูงานโปรแกรมการลาูงถงัซักผาูกอูน ถูาเครื่อง
ซกัผาูของคุณไมมูโีปรแกรมน้ี ใหใูชวูธิกีารทีไ่ดอูธบิายใน 6.2

C
หมายเหตุ

 ¾ ใชผ้งต่อตา้นการเกดิคราบทีเ่หมาะสมกบัเครื่องซกัผา้
 ¾ อาจจะมนี�้าตกคา้งอย่ใ้นตวัผลิตภณัฑไ์ดเ้น่ืองจากกระบวนการควบคมุคณุภาพในการผลติ น่ีไม่เป็น

อันตรายตอ่ผลิตภณัฑ์
4.5 ความจุของโหลดที่ถูกต้อง
ปรมิาณความจขุองโหลดทีม่ากทีส่ดุขึ้นอยู่กบัประเภทของเสื้อผาูทีจ่ะซกั ระดบัของคราบสกปรกและโปรแกรมการซกัที่
ตอูงการ
เครื่องซกัผูาจะท�าการปรับปริมาณการใชนู�้าอยูางอตัโนมตัติามน�้าหนักของเสื้อผาูท่ีใสเูขาูไป

B
อันตราย
 ¾ ปฏบิตัติามขอ้มลูทีใ่หไ้วใ้น “ตารางโปรแกรมและการบรโิภค” หากเกนิก�าลังความจุ 

ประสทิธภิาพการท�างานของเครื่องซกัผา้จะต�่าลง ยิง่กวา่นัน้ ปัญหาเสยีงดงัและการสั่น
สะเทอืนกอ็าจเกดิขึน้ได ้ส�าหรบัสมรรถนะการอบแหง้ทีด่ ีอยา่ท�าการอบแหง้เสือ้ผา้มากกวา่
ปรมิาณทีร่ะบไุว้

ชนิดของเสือ้ผา้ น� ้าหนัก (กรมั) ชนิดของเสือ้ผา้ น� ้าหนัก (กรมั)
เสื้อคลุมอาบน�้า 1200 ผาูเชด็มอื 100
ผาูกนัเป้ือน 100 เสื้อคลุมนอน 200
ผาูหมู 700 ชดุชัน้ใน 100
ผาูปท่ีน่อน 500 ชดุเสื้อผาูบรุุษ 600
ปลอกหมอน 200 เสื้อเชิต้บรุษุ 200
ผาูคลมุโตะ๊ 250 ชดุนอนบรุุษ 500
ผาูเชด็ตัว 200 เสื้อครึ่งตวัสตรี 100

4.6 การโหลดเสือ้ผ้าเข้าเครื่อง
1 เปิดประตโ่หลดเสื้อผาู
2 ใสเูสื้อผาูโดยหยูอนลงไปในเคร่ือง
3 ดนัประต่โหลดใหูปิดจนคณุไดยูนิเสยีงของการลอ็ค ตูองมัน่ใจวาูไมมูเีสื้อผูาชิน้ใดเกาะตดิอยูต่รงประต่เครื่อง

C
หมายเหตุ

 ¾ ประตส้�าหรับโหลดจะถก้ลอ็คไวเ้มื่อโปรแกรมก�าลงัท�างาน ประต้จะสามารถเปิดไดเ้ม่ือหลงัจาก
โปรแกรมท�างานสิน้สดุกระบวนการแลว้เท่านัน้ ประต้โหลดจะตอ้งไม่เปิดจนกวา่อุณหภมิ้จะลดลง ถา้
ด้านในของเคร่ืองยงัร้อนอย่ ้ณ จดุสิน้สุดของโปรแกรมการซกั

A
ขอ้ระวงั

 ¾ ในกรณีทีว่างต�าแหนูงเสื้อผาูไมูลงต�าแหนูงในเคร่ือง ปัญหาเสยีงดงัและการสัน่สะเทอืนอาจจะเกดิขึ้นใน
ตวัเคร่ืองไดู
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4.7 การใช้ผงซักฟอกและน� ้ายาปรับผ้านุ่ม

C
หมายเหตุ

 ¾ เมื่อใช้ผงซกัฟอก น�้ายาปรับผา้น่มุ แป้ง สยีอ้มเสน้ใย น�้ายาฟอกขาว หรอืน�้ายาขจัดคราบ ให้อ่านค�า
แนะน�าจากผ้้ผลติทีอ่ย้่บนบรรจภุณัฑอ์ยา่งระมดัระวงัและปฏบิติัตามปรมิาณการใชง้านตามขอ้แนะน�า 
ใช้ถ้วยตวง ถ้ามี

4.7.1 ลิน้ชักส�าหรับผงซักฟอก
ลิน้ชกัส�าหรบัใสผูงซกัฟอกประกอบดวูย 3 สวูน:

132

– (1) ส�าหรบัการซักลาูงขัน้ตูน
– (2) ส�าหรบัการซักลาูงหลัก
– (3) ส�าหรบัน�้ายาปรับผาูนุูม
– (*) นอกจากน้ีแลูว มทูีอถาูยเทน�้าในสูวนของน�้ายาปรับผาูนูมุ
4.7.2 ผงซักฟอก น้�ายาปรับผ้านุ่มและน้�ายาท�าความสะอาดอ่ืนๆ

• ใสผูงซักฟอกและน�้ายาปรบัผูานูมุลงไปกอูนท�าการเริม่โปรแกรมการซกั
• หาูมเปิดลิน้ชกัของผงซกัฟอกทิง้ไวใูนขณะทีโ่ปรแกรมการซกัท�างาน
• ถาูใชโูปรแกรมการซกัแบบไมูมกีารซกัขัน้ตูน หาูมใสผูงซกัฟอกลงไปในชอูงทีเ่ป็นสูวนส�าหรบัการซกัขัน้ตนู (ชอูง

หมายเลข "1") 
• ในโปรแกรมทีม่กีารซกัขัน้ตูน หาูมใสผูงซกัฟอกเหลวลงไปในชอูงส�าหรบัการซกัขัน้ตนู (ชอูงหมายเลข "1")
• หาูมเลอืกโปรแกรมทีมี่การซกัลาูงขัน้ตนูถาูคณุใชผูงซกัฟอกแบบบรรจถุงุหรอืลก่ปยุ วางผงซกัฟอกแบบถุงหรอืลก่

ปยุลงไปตรงกลางๆ ระหวาูงเสื้อผาูทีใ่สลูงในเครื่องซกัผูา
• ถาูคณุใชผูงซกัฟอกเหลว อยาูลมืใสถูวูยบรรจผุงซกัฟอกลงในชอูงส�าหรบัใสเูพื่อการซกัลาูงหลกั (ชูองหมายเลข "2")
• อยาูเพิม่สารเคมซีกัลูาง (ผงซกัฟอกเหลว น�้ายาปรบัผาูนูมุ ฯลฯ) เขาูไป เมื่อเครื่องซกัผาูอยูใ่นขัน้ตอนการอบแหงู
4.7.3 การเลือกชนิดของผงซักฟอก

ประเภทของผงซกัฟอกทีจ่ะน�ามาใชขูึ้นอยูก่บัประเภทและสีของเสนูใยเสื้อผาู
• ใชูผงซักฟอกทีแ่ตกตาูงกนัส�าหรบัผาูสแีละผาูขาว
• ซกัลาูงเสื้อผูาทีอ่อูนโยนของคณุดวูยผงซกัฟอกพเิศษเทาูนัน้ (ผงซกัฟอกเหลว แชมพ่ส�าหรบัขนสตัว ์ เป็นตูน) ใหูใชู

เพยีงอยาูงเดยีวอยาูงใดส�าหรบัเสื้อผาูพเิศษเฉพาะ 
• เมื่อตอูงการซกัเสื้อผาูสทีีม่สีมีดืทมึและผาูนวม แนะน�าใหใูชผูงซกัฟอกเหลว
• ซกัเสื้อผูาทีท่�าจากขนสตัวด์วูยผงซกัฟอกพเิศษทีผ่ลติพเิศษโดยเฉพาะส�าหรบัผาูขนสตัว์

A
ขอ้ระวงั

 ¾ ใชผูงซกัฟอกทีผ่ลติมาใชงูานเฉพาะส�าหรบัเคร่ืองซกัผาูเทาูนัน้
 ¾ หาูมใชูผงสบู่

4.7.4 การปรับปริมาณของผงซักฟอก
ปรมิาณของผงซกัฟอกทีจ่ะใชงูานขึ้นอยู่กบัปรมิาณของเสื้อผาูทีจ่ะซกั ระดบัของการสกปรกและความกระดาูงของน�้า
• หาูมใชปูรมิาณเกนิกวาูปรมิาณทีแ่นะน�าใหใูชทูีแ่นะน�าไวบูนบรรจภุณัฑข์องผงซกัฟอก เพื่อหลกีเลีย่งปัญหาปรมิาณ

สวูนเกนิของฟอง การลูางออกไมูหมด การประหยดัเงนิและทาูยทีส่ดุเป็นการปกปูองสิง่แวดลูอม
• ใชูปรมิาณผงซกัฟอกนูอยลงส�าหรบัเสื้อผาูจ�านวนนูอยชิน้หรอืมคีราบสกปรกนูอย
4.7.5 การใช้น้�ายาปรับผ้านุ่ม

เทน�้ายาปรับผาูนุูมลงไปในชอูงส�าหรบัน�้ายาปรับผาูนูมุของลิน้ชกัส�าหรบัใสูผงซกัฟอก
•  หาูมใสเูกนิระดบั (>สง่สดุ<) ทีท่�าเครื่องหมายไวใูนชอูงส�าหรบัใสนู�้ายาปรบัผาูนูมุ
•  ถาูน�้ายาปรบัผาูนูมุสญ่เสยีสภาพการไหล ใหทู�าใหเูจอืจางลงดวูยน�้ากอูนเทใสูลงไปในลิน้ชกัส�าหรับผงซกัฟอก
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4.7.6 การใช้ผงซักฟอกเหลว
4.7.6.1 ถ้าผลิตภัณฑ์มีถ้วยส�าหรับใส่ผงซักฟอกเหลว

2

 
• วางถวูยส�าหรบัผงซกัฟอกเหลวลงไปในชอูงหมายเลข "2"
•  ถาูผงซักฟอกเหลวสญ่เสยีสภาพการไหล ใหทู�าใหเูจอืจางลงดวูยน�้ากอูนเทใสูลงไปในถูวยส�าหรบัผงซกัฟอก

4.7.6.2 ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่มีถ้วยบรรจุผงซักฟอกเหลว
• หาูมใชผูงซกัฟอกเหลวส�าหรับการซกัลาูงขัน้ตนูในโปรแกรมทีม่กีารซกัลูางขัน้ตนู
• ผงซกัฟอกเหลวอาจจะทิง้คราบบนเสื้อผาูของคณุเมื่อใชฟัูงกช์ัน่การท�างานแบบเร่ิมตนูแบบมกีารหนูวง ถาูคณุตอูงการ

ใชูฟังกช์นัการท�างานแบบเริม่ตูนแบบมกีารหนูวงแลวู หาูมใชผูงซกัฟอกเหลว
4.7.7 การใช้ผงซักฟอกแบบเจลและเม็ด

• ถาูความหนาของผงซกัฟอกแบบเจลเป็นแบบของไหลและเครื่องซกัผูาของคณุไมมีูถวูยพิเศษส�าหรบับรรจุผงซกัฟอก
เหลว ใหใูสผูงซกัฟอกลงไปในชอูงส�าหรบัใสผูงซกัฟอกเพื่อการซกัลูางหลกัในระหวาูงการปลอูยน�้าเขาูเครื่องครัง้แรก 
ถาูเครื่องซกัผาูของคณุมถูีวยใสผูงซกัฟอกเหลว ใหใูสผูงซกัฟอกลงไปในถวูยกอูนเริม่โปรแกรมการท�างาน

• ถาูความหนาของผงซกัฟอกแบบเจลไมูเป็นแบบของไหล หรอืถาูอยูใ่นรป่แบบของเมด็เหลวในแคปซ่ล ใหใูสลูงไป
โดยตรงในถงัซกัผาูกอูนการซกัไดเูลย

• ใสผูงซักฟอกแบบเมด็ลงไปในชอูงส�าหรบัการซักลาูงหลกั (ชูองหมายเลข "2") หรอืใสูลงไปโดยตรงในถงัเครื่องซกัผูา
กอูนท�าการซกัไดเูลย

C
หมายเหตุ

 ¾ ผงซกัฟอกแบบเมด็อาจจะทิง้คราบหลงเหลอืไวใ้นชอ่งส�าหรับใสผ่งซกัฟอกได ้ ถา้คณุพบลกัษณะดงั
กล่าว ใหว้างผงซกัฟอกแบบเม็ดใหอ้ย้่ระหวา่งเสื้อผา้ทีจ่ะซกั ให้ใกลกั้บสว่นลา่งของถงัเครื่องซักผา้
ส�าหรับการซกัครัง้ต่อไป

 ¾ ใชผ้งซกัฟอกแบบเมด็หรอืเจลโดยไม่ตอ้งเลอืกฟังกช์ัน่การท�างานซกัลา้งขัน้ต้น

4.7.8 การใช้แป้ง
• ใสแูปูงเหลว แปูงผงหรอืผงยูอมผาูลงไปในชอูงส�าหรบัใสนู�้ า่ยาปรบัผาูนูมุ
• หาูมใชนู�้ายาปรบัผูานูมุและแปูงพรอูมกนัในการซกัหน่ึงรอบการซกั
• เชด็ท�าความสะอาดภายในเครื่องซกัผูาดวูยผาูชบุน�้าหมาดๆ และท�าความสะอาดเสื้อผาูหลงัจากใชูแปูงซกัผาูแลวู
4.7.9 การใช้น้�ายาฟอกขาว

• เลอืกโปรแกรมทีม่กีารซักลาูงขัน้ตนูและใสนู�้ายาฟอกขาวลงไป ณ ตอนเริม่ตูนการซกัลาูงขัน้ตนู หูามใสผูงซกัฟอกลง
ไปในชอูงส�าหรบัใสเูพื่อการซกัลาูงขัน้ตนู ในฐานะของการใชงูานทางเลอืก ใหเูลอืกโปรแกรมท่ีมกีารลาูงน�้าพเิศษและ
เพิม่สารฟอกขาวผูานชูองใสูทีว่าูงของลิน้ชกัส�าหรบัผงซกัฟอกตราบเทูาทีข่ัน้ตอนการลูางน�้ายังปรากฏบนหนูาจอแส
ดงผล และเพิม่น�้า 1 แกวูลงไปในชอูงเดยีวกนันัน้

• หาูมใชนู�้ายาฟอกขาวและผงซกัฟอกโดยการน�ามาผสมกนั
• ใชเูพยีงแคปูรมิาณเลก็นูอย (ประมาณ 50 มลิลลิติร) ของน�้ายาฟอกขาวและลูางท�าความสะอาดเสื้อผาูใหดูเีน่ืองจาก

อาจเกดิการระคายเคืองตอูผวิหนังไดู หาูมเทน�้ายาฟอกขาวลงบนเสื้อผาูและหูามใชกูบัผาูสี 
• เมื่อใชนู�้ายาฟอกขาวทีม่อีอ็กซเิจน ใหเูลอืกโปรแกรมทีท่�าการซกัทีอ่ณุหภ่มติ�่า 
• น�้ายาฟอกขาวทีม่อีอ็กซเิจนผสมสามารถใชดูวูยกนักบัผงซกัฟอกไดู อยาูงไรกต็ามถาูความหนาของน�้ายาไมเูทาูกบัผง

ซกัฟอก ใหูใสผูงซกัฟอกลงไปกอูนในชอูงหมายเลข "2" ในลิน้ชกัส�าหรบัผงซกัฟอกและรอจนกระทัง่ผงซกัฟอกไหล
เวยีนลงไปพรูอมกบัทีเ่ครื่องก�าลงัด่ดน�้า ใสนู�้ายาฟอกขาวลงชอูงใสเูดยีวกนัในขณะทีเ่ครื่องก�าลงัดด่น�้าเขาู
4.7.10 การใช้น้�ายาขจัดคราบหินปูน

•  เมื่อจ�าเป็น ใชูน�้ายาขจดัคราบทีผ่ลติขึ้นมาเฉพาะส�าหรบัเครื่องซกัผูาเทาูนัน้ 
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4.8 เกร็ดส�าหรับการซักที่มีประสิทธิภาพ
เสือ้ผา้

ผา้สอีอ่นและ
ผา้ขาว ผา้สี ผ้าสทึีบ

เสือ้ผ้าอ่อน
น่มุ/เสือ้ผ้า

จากขนสตัว์/
เสือ้ผ้าจาก

ผ้าไหม

(ชูวงอุณหภ่มิที่แนะน�า
ตามระดับของคราบ
สกปรก: 40-90 oC)

(ชูวงอุณหภ่มิที่แนะน�าตาม
ระดับของคราบสกปรก:เย็น 
-40 oC)

(ชูวงอุณหภ่มิ
ที่แนะน�าตาม
ระดับของคราบ
สกปรก:เย็น -40 oC)

(ชูวงอุณหภ่มิ
ที่แนะน�าตาม
ระดับของคราบ
สกปรก:เย็น -30 
oC)

ระ
ดบั

ขอ
งค

รา
บ

สก
ป

รก

เป้ือนมาก

(คราบที่ขจัดยาก เชูน 
คราบจากสนามหญูา 
คราบกาแฟและคราบ
เลือด)

น่ีอาจจ�าเป็นตูองท�าการ
ขจัดคราบเบื้องตูนหรือ
ท�าการซักลูางขัน้ตูนกูอน 
ผงซักฟอกแบบผงและ
แบบเหลวที่แนะน�าใหูใชู
ส�าหรับผูาขาวสามารถน�า
มาใชูในปริมาณที่แนะน�า
ส�าหรับเสื้อผูาที่มีคราบ
สกปรกมาก แนะน�าใหู
ใชูผงซักฟอกแบบผงใน
การท�าความสะอาดคราบ
สกปรกจากดินโคลนและ
ดินทัว่ไปที่อาจท�าใหูสีซีด
ไดูงูาย 

ผงซักฟอกแบบผงและแบบ
เหลวที่แนะน�าใหูใชูส�าหรับ
ผูาสีสามารถน�ามาใชูใน
ปริมาณที่แนะน�าส�าหรับ
เสื้อผูาที่มีคราบสกปรกมาก 
แนะน�าใหูใชูผงซักฟอกแบบ
ผงในการท�าความสะอาด
คราบสกปรกจากดินโคลน
และดินทัว่ไปที่อาจท�าใหูสี
ซีดไดูงูาย ใชูผงซักฟอกโดย
ไมูตูองใสูน�้ ายาฟอกขาว

ผงซักฟอกเหลวที่
เหมาะส�าหรับผูาสี
และสีเขูมสามารถ
น�ามาใชูในปริมาณที่
แนะน�าส�าหรับเสื้อผูา
ที่มีคราบสกปรกมาก

ควรใชูผงซักฟอก
เหลวที่ผลิตมา
ส�าหรับเสื้อผูาที่อูอน
นูุม เสื้อผูาจากขน
สัตว์และผูาไหมจะ
ตูองท�าการซักโดย
ใชูผงซักฟอกพิเศษ
เฉพาะผูาขนสัตว์

ค ร า บ ส ก ป ร ก
ปรกตทิั่วไป

(ตัวอยูางเชูน คราบที่
เกิดจากรูางกายบริเวณ
คอปกเสื้อและขูอมือ
เสื้อ)

ผงซักฟอกแบบผงและ
แบบเหลวที่แนะน�าใหูใชู
ส�าหรับผูาขาวสามารถน�า
มาใชูในปริมาณที่แนะน�า
ส�าหรับเสื้อผูาที่มีคราบ
สกปรกระดับปรกติ

ผงซักฟอกแบบผงและแบบ
เหลวที่แนะน�าใหูใชูส�าหรับ
ผูาสีสามารถน�ามาใชูใน
ปริมาณที่แนะน�าส�าหรับ
เสื้อผูาที่มีคราบสกปรก
ระดับปรกติ ใชูผงซักฟอก
โดยไมูตูองใสูน�้ ายาฟอกขาว

ผงซักฟอกเหลวที่
เหมาะส�าหรับผูาสี
และสีเขูมสามารถ
น�ามาใชูในปริมาณที่
แนะน�าส�าหรับเสื้อผูา
ที่มีคราบสกปรก
ระดับปรกติ 

ควรใชูผงซักฟอก
เหลวที่ผลิตมา
ส�าหรับเสื้อผูาที่อูอน
นูุม เสื้อผูาจากขน
สัตว์และผูาไหมจะ
ตูองท�าการซักโดย
ใชูผงซักฟอกพิเศษ
เฉพาะผูาขนสัตว์

คราบสกปรกเล็ก
น้อย

(มองไมูเห็นคราบ
สกปรกดูวยสายตา)

ผงซักฟอกแบบผงและ
แบบเหลวที่แนะน�าใหูใชู
ส�าหรับผูาขาวสามารถน�า
มาใชูในปริมาณที่แนะน�า
ส�าหรับเสื้อผูาที่มีคราบ
สกปรกระดับเล็กนูอย

ผงซักฟอกแบบผงและ
แบบเหลวที่แนะน�าใหูใชู
ส�าหรับผูาสีสามารถน�า
มาใชูในปริมาณที่แนะน�า
ส�าหรับเสื้อผูาที่มีคราบ
สกปรกระดับเล็กนูอย ใชูผง
ซักฟอกโดยไมูตูองใสูน�้ ายา
ฟอกขาว

ผงซักฟอกเหลวที่
เหมาะส�าหรับผูาสี
และสีมืดทึมสามารถ
น�ามาใชูในปริมาณที่
แนะน�าส�าหรับเสื้อผูา
ที่มีคราบสกปรก
ระดับเล็กนูอย

ควรใชูผงซักฟอก
เหลวที่ผลิตมา
ส�าหรับเสื้อผูาที่อูอน
นูุม เสื้อผูาจากขน
สัตว์และผูาไหมจะ
ตูองท�าการซักโดย
ใชูผงซักฟอกพิเศษ
เฉพาะผูาขนสัตว์
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4.9 เกร็ดส�าหรับการอบแห้งที่มีประสิทธิภาพ
โปรแกรมซกั

การอบแหง้
ผา้ฝ้าย

การอบแหง้
ผา้สงัเคราะห์

ปกป้องเดก็
ทารก+

ซกัและ
อบแห้ง

ซกัและ
สวมใส่

ชนิ
ดข

อง
เส

ือ้ผ
า้

เสื้อผูาผสมจากผูาฝูาย
ที่ทนทาน

ผูาป่เตียง ผูา
นวมคลุมเตียง 
เสื้อผูาเด็กทารก 
เสื้อที-เชิต้ เสื้อ
แขนยาวสวมหัว 
เสื้อถัก ผูายีนส์ 
กางเกงผูาใบ เสื้อ
เขิต้ ถุงเทูาจากผูา
ฝูายและเสื้อผูาที่
คลูายกัน

ไมูแนะน�า!

ซักและอบแหูง
โดยตรง! ผูาป่
เตียง ผูานวมคลุม
เตียง เสื้อผูาเด็ก
ทารก เสื้อที-เชิต้ 
เสื้อแขนยาวสวม
หัว เสื้อถัก ผูายีน
ส์ กางเกงผูาใบ 
เสื้อเขิต้ ถุงเทูา
จากผูาฝูายและ
เสื้อผูาที่คลูายกัน

ซักและอบแหูง
โดยตรง! ผูาป่
เตียง ผูานวมคลุม
เตียง เสื้อผูาเด็ก
ทารก เสื้อที-เชิต้ 
เสื้อแขนยาวสวม
หัว เสื้อถัก ผูายีน
ส์ กางเกงผูาใบ 
เสื้อเขิต้ ถุงเทูา
จากผูาฝูายและ
เสื้อผูาที่คลูายกัน

 เสื่อเชิต้ เสื้อ
ที-เชิต้ เสื้อแขน
ยาวสวมหัว ฯลฯ 
ที่สกปรกเล็กนูอย
และไมูมีคราบฝัง
แนูน  ปริมาณ
ของเสื้อผูาควร
จะนูอย

ผูาสังเคราะห์ (โพลีเอส
เทอร์ ไนลอน ฯลฯ): ไมูแนะน�า!

 แนะน�า
ส�าหรับเสื้อผูา
โพลีเอสเตอร์ โพ
ลีเอไมด์ (ไนลอน) 
โพลีอะซีเตท 
ผสมเสูนใยอะค
ริลิก การอบแหูง
ไมูแนะน�าส�าหรับ
เสื้อผูาเสูนใยผสม
ที่มีความหนืด ค�า
แนะน�าในการอบ
แหูงพบไดูที่ปูาย
การบ�ารุงรักษาที่
สังเกตุเห็นไดู

พิจารณาค�าเตือน
ในการซักและ
การอบแหูงที่พบ
บนปูายการบ�ารุง
รักษานัน้ แนะน�า
ใหูใชูอุณหภ่มิต�่า
ส�าหรับผูาโพลีเอส
เทอร์ โพลีเอไมด์ 
(ไนลอน) โพลีอะ
ซีเตท เสูนใยผสม
อะครีลิก

พิจารณาค�าเตือน
ในการซักและ
การอบแหูงที่พบ
บนปูายการบ�ารุง
รักษานัน้ แนะน�า
ใหูใชูอุณหภ่มิต�่า
ส�าหรับผูาโพลีเอส
เทอร์ โพลีเอไมด์ 
(ไนลอน) โพลีอะ
ซีเตท เสูนใยผสม
อะครีลิก

เสื้อผูาเสูนใย
ผสมสังเคราะห์ 
เชูน เสื้อที-เชิต้ที่
สกปรกเล็กนูอย
และเสื้อเชิต้ที่ไมูมี
คราบสกปรกฝัง
แนูน เสื้อที-เชิต้ 
ฯลฯ ปริมาณของ
เสื้อผูาควรจะนูอย

ผูาที่ละเอียดอูอน (ผูา
ไหม ผูาขนสัตว์ ผูาขน
แพะ ผูาขนแมวแองโก
รา ฯลฯ) เสื้อผูา

ไมูแนะน�า! ไมูแนะน�า! ไมูแนะน�า! ไมูแนะน�า! ไมูแนะน�า!

 ผูานวมคลุมเตียง 
แจ็กเกต ผูามูาน ฯลฯ 
เสื้อผูาที่มีมวลหนา

 ไมูแนะน�า! การ
อบแหูงเสื้อผูาที่มี
มวลมากในเครื่อง
เป็นการกระท�าที่
ไมูเหมาะสม ใหู
ท�าการอบแหูงโดย
การแขวนตากไวู
หรือผึ่งใหูแหูง

 ไมูแนะน�า! การ
อบแหูงเสื้อผูาที่มี
มวลมากในเครื่อง
เป็นการกระท�าที่
ไมูเหมาะสม ใหู
ท�าการอบแหูงโดย
การแขวนตากไวู
หรือผึ่งใหูแหูง

ไมูแนะน�า! การ
อบแหูงเสื้อผูาที่มี
มวลมากในเครื่อง
เป็นการกระท�าที่
ไมูเหมาะสม ใหู
ท�าการอบแหูงโดย
การแขวนตากไวู
หรือผึ่งใหูแหูง

 ไมูแนะน�า! การ
อบแหูงเสื้อผูาที่มี
มวลมากในเครื่อง
เป็นการกระท�าที่
ไมูเหมาะสม ใหู
ท�าการอบแหูงโดย
การแขวนตากไวู
หรือผึ่งใหูแหูง

 ไมูแนะน�า! การ
อบแหูงเสื้อผูาที่มี
มวลมากในเครื่อง
เป็นการกระท�าที่
ไมูเหมาะสม ใหู
ท�าการอบแหูงโดย
การแขวนตากไวู
หรือผึ่งใหูแหูง
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5 การท�างานของผลิตภัณฑ์
5.1 แผงควบคุม

1

6789

2 3 4 5

1- ปูมุเลอืกโปรแกรม
2 - ปูมุปรบัอณุหภ่มิ 
3 - จอแสดงผล
4- ปุูมเลอืกการอบแหงู
5- ปุูม เปิด / ปิด

6 - ปูมุการปรบัคาูเวลาสิน้สดุ
7 - ปูมุเริม่ตนู / หยดุชัว่ขณะ
8 - ปูมุฟังกช์ัน่การท�างานสนับสนนุ
9 - ปูมุปรบัความเรว็การป่ัน

5.2 สัญลักษณ์บนหน้าจอแสดงผล

88 o  C

1880 88:88

180’extra

a b c d

efgh

a. - ไฟบงูชีอ้ณุหภม่ ิ(0C)
b - บรรทดัแสดงขอูมล่
c - ไฟบงูชีร้ะดบัการอบแหูง
d - ไฟบงูชีเ้วลาการอบแหูง (นาที)
e - ไฟบงูชีเ้วลา (ชัว่โมง:นาที)
f - ไฟบงูชีเ้วลาทีส่ิน้สดุ
g - ไฟบงูชีก้ารลอ็ก
h - ไฟบงูชีค้วามเรว็การป่ันแหงู (รอบตูอนาที)
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การท�างานของผลิตภัณฑ์

5.3 การเตรียมเครื่องให้พร้อม
1. ตรวจสอบวาูทอูยางถก่เชื่อมตอูอยาูงแนูน 
2. เสยีบปลัก๊ไฟของเคร่ืองซกัผาูของคณุ
3. เปิดกอ๊กน�้าใหสูดุ
4. ใสเูสื้อผาูทีจ่ะซกัลงไปในเครื่อง 
5. ใสผูงซกัฟอกและน�้ายาปรบัผูานูมุลงไป 
5.4 เลือกโปรแกรมการซัก 
1. เลอืกโปรแกรมการซกัทีเ่หมาะสมกบัประเภท ปรมิาณและระดับของคราบสกปรกของเสื้อผูาทีจ่ะท�าการซกัใหเูป็นไป

ตาม "ตารางโปรแกรมและการบรโิภค" และตารางอณุหภม่ดิาูนลาูง

90˚C ผูาฝูายและผูาลินินสีขาวที่ปนเป้ือนมาก (ผูาป่โต๊ะกาแฟ ผูาป่โต๊ะ ผูาเช็ดตัว ผูาป่เตียง ฯลฯ)

60˚C ผูาลินินที่มีสีแบบสีไมูตก ผูาฝูายหรือผูาสังเคราะห์ที่มีคราบสกปรกระดับปรกติทัว่ไป (เสื้อเชิต้ เสื้อคลุม
นอน ชุดนอนเสื้อและกางเกง ฯลฯ) และผูาลินินสีขาวที่มีคราบสกปรกระดับเล็กนูอย (ชุดชัน้ใน ฯลฯ)

40˚C- 30˚C- เย็น เสื้อผูาที่จะซักมีหลายประเภทผสมกัน ไดูแกูผูาเสูนใยอูอนนูุม (ผูามูานคลุมหนูา ฯลฯ) ผูาสังเคราะห์และผูา
ท�าจากขนสัตว์

2 เลอืกโปรแกรมการซกัทีตู่องการโดยใชปููมุเลอืกโปรแกรม

C
หมายเหตุ

 ¾ โปรแกรมจะถก้จ�ากดัด้วยความเรว็การป่ันสง้สดุทีเ่หมาะสมส�าหรบัประเภทเฉพาะของผา้
 ¾ เมื่อท�าการเลือกโปรแกรมหน่ึง พงึพจิารณาประเภทของเสน้ใยผา้ ส ี ระดบัของคราบสกปรกและ

อุณหภม้นิ�้าทีส่ามารถสมัผสัได้
 ¾ เลือกอุณหภม้ติ�า่สดุทตีอ้งการไวเ้สมอ อณุหภ้มสิง้ขึ้นหมายถงึการบรโิภคพลงังานท่ีมากขึ้น

5.5 โปรแกรมการซัก 
ขึ้นอยูก่บัประเภทของเสูนใย ใหูใชโูปรแกรมหลกัดงัตูอไปน้ี

C

หมายเหตุ
 ¾ คุณสามารถท�าการอบแห้งโดยตรงหลังจากการซักแล้วโดยการกดปุ่มการอบแห้งหลังจากเลือก

โปรแกรมการซกัทีค่ณุต้องการในการซกัเสื้อผา้ของคณุแลว้ ขัน้ตอนท่ีการอบแห้งจะถ้กด�าเนินการจะ
แสดงผลออกมาบนแถบแสดงขอ้มล้ทกุครัง้ทีค่ณุกดป่มุ และสญัลกัษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งจะมีไฟสวา่งขึ้น หาก
คณุชอบ คณุสามารถท�าการอบแห้งดว้ยเวลาสง้สดุทีอ่นุญาตใิห้กระท�าไดโ้ดยการกดป่มุคา้งไว้

 ¾ ภาพตา่งๆ ในค้่มอืฉบับน้ีเป็นแผนภาพแบบรา่งและอาจไมต่รงกับตวัผลติภัณฑ์อย่างแม่นย�า 
 ¾ ชื่อของโปรแกรมทีค่ณุเลอืกโดยปุ่มเลือกโปรแกรมจะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลของเครื่องซกัผ้า
 ¾ ถา้คณุไมต้่องการมีการอบแหง้หลงัจากโปรแกรมทีเ่ลอืกแลว้ ให้กดปุ่มการอบแห้งจนกระทัง่สญัลกัษณ์ 

"Drying cancelled (การอบแหง้ยกเลกิแลว้)" จะแสดงผลออกมา
 ¾ สามารถโหลดเสื้อผา้ไดส้ง้สดุ 6 กก. เมื่อคุณก�าลงัจะท�าการซกัผา้และอบแห้งโดยใช้ฟังกชั์นการอบแห้ง

ของเคร่ืองซกัผา้ ถา้หากใสเ่สื้อผา้มากเกนิไป เสื้อผา้จะไม่แห้งและเครื่องจะท�างานเป็นเวลานานและ
บริโภคพลังงานเพิม่มากขึ้น

• Cottons (ผ้าฝ้าย)
40 o  C

1200 88:88

St
ep

. 3
St

ep
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Step.1 

COTTONS

ใชโูปรแกรมน้ีส�าหรับเสื้อผาูทีจ่ะซกัท่ีเป็นผาูฝูาย (เชนู ผาูปท่ีน่อน ชดุผาูนวมและปลอกหมอน ผาูเช็ดตัว เสื้อคลมุอาบน�้า 
ชดุชัน้ใน ฯลฯ) เส้ือผูาทีจ่ะซักของคณุจะถก่ซกัดวูยพลงัซักทีก่ระฉับกระเฉงส�าหรบัวงรอบการซกัทีย่าว  

C
หมายเหตุ

 ¾ คณุสามารถท�าการอบแหง้เสื้อผา้ไดท้นัทหีลงัจากการซกัแลว้ (สามารถท�าการอบแห้งโดยอัตโนมัตหิรือ
ตามเวลาทีต่ัง้ไวห้ลังจากการซกั) ส�าหรบัการท�างานน้ี คณุจะตอ้งเลอืกฟังกชั์นการอบแห้งดว้ย ก่อนทีจ่ะ
เร่ิมต้นโปรแกรมการซกัผา้
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การท�างานของผลิตภัณฑ์

• Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์์ )
40 o  C

1200 88:88

extra
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Step. 1

SYNTHETICS

ใชูโปรแกรมน้ีในการซกัผาูสังเคราะหข์องคุณ (เส้ือเชิต้ เสื้อครึ่งตวัสตร ีผาูสงัเคราะห์/ผูาฝูายผสมกนั ฯลฯ) โปรแกรมน้ีจะ
ท�าการซกัอยูางน่ิมนวลและมวีงรอบการซกัทีส่ัน้กวาูเปรยีบเทยีบกบัโปรแกรมการซกัผูาฝูาย
ส�าหรับผาูมาูนและผาูบางเน้ือละเอยีด ใหูใชโูปรแกรมส�าหรบัผูาสงัเคราะหท์ี ่ 40˚C ท่ีมีการซักลูางขัน้ตูนและเลือกฟังกชั์่
นการตูอตาูนการเกิดรอยยบัยนู เน่ืองจากลายพื้นผวิแบบตาขูายเป็นสาเหตใุหเูกดิฟองสวูนเกนิ ใหูซกัผูาพวกผาูคลมุหนูา/
ผาูบางเน้ือละเอียดโดยใสผูงซกัฟอกปรมิาณนูอยในชูองใสสู�าหรบัการซกัลูางหลัก หาูมใสผูงซกัฟอกลงไปในชอูงส�าหรบัใสู
เพื่อการซกัลูางขัน้ตนู 

C
หมายเหตุ

 ¾ คณุสามารถท�าการอบแหง้เสื้อผา้ไดท้นัทหีลงัจากการซกัแลว้ (สามารถท�าการอบแห้งโดยอัตโนมัตหิรอื
ตามเวลาทีตั่ง้ไวห้ลังจากการซกั) ส�าหรบัการท�างานน้ี คณุจะตอ้งเลอืกฟังกชั์นการอบแห้งดว้ย ก่อนท่ีจะ
เร่ิมตน้โปรแกรมการซกัผา้

• Woollens (ผ้าขนสัตว์)
30 o  C

 800 00:58

Step.1 

St
ep

. 2

W O O L L E N S

ใชูโปรแกรมน้ีในการซกัเสื้อผูาทีท่�าจากขนสตัวข์องคุณ เลอืกอณุหภ่มทิีเ่หมาะสมทีเ่ป็นไปตามขอูแนะน�าทีบ่งูบอกในปูาย
ผาูของเส้ือผาูของคณุ ใชผูงซกัฟอกทีเ่หมาะสมส�าหรบัผาูขนสตัว์

C
หมายเหตุ

 ¾ ฟังก์ชันการอบแหง้ไมส่ามารถเลอืกไดใ้นโปรแกรมการซกัส�าหรบัผา้ขนสตัว์

 ¾ “การซักลา้งผลติภณัฑ์ขนแกะของเครื่องน้ีไดร้บัการอนมัุตจิากบรษิทั The 
Woolmark Company ส�าหรบัการซกัลา้งผลติภัณฑข์นแกะของเครื่องน้ี จะตอ้ง
ด�าเนินตามค�าแนะน�าบนฉลากของเสื้อผา้และค�าแนะน�าของผ้้ผลติเครื่องซกัผา้น้ี” 
M13996” 

 ¾ “สญัลักษณ์ The Woolmark เป็นเครื่องหมายรบัรองในหลายประเทศ”

• Cottons Eco (ผ้าฝ้ายแบบประหยัด)
40 o  C

1000 88:88
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Step.1

COTTON ECO

ใชูโปรแกรมน้ีในการซกัผาูฝูาย ผาูลนิินทีท่นทานทีส่กปรกระดับปกตขิองคณุ แมวูาูการซกัจะนานกวูาโปรแกรมอ่ืนทัง้หมด 
แตมูนัใหกูารประหยดัพลังงานและน�้าในระดบัส่ง อณุหภม่ขิองน�้าทีเ่กดิขึ้นจรงิอาจจะแตกตาูงไปจากอุณหภมิ่ในรอบการ
ท�างานท่ีแสดงไว ู เมื่อคณุโหลดเส้ือผาูเขาูไปในเครื่องนูอยลง (เชนู ครึ่งหน่ึงของความจหุรอืนูอยกวาู) เวลาของโปรแกรม
การซกัอาจจะสัน้ลงโดยอัตโนมติั ในกรณีน้ี อตัราการบรโิภคพลงังานและน�้าจะลดลงมากกวาู ท�าใหเูป็นการซกัท่ีคุูมคาูเชิง
เศรษฐศาสตร์มากขึ้น โปรแกรมน้ีมใีหูเลอืกในรูนุทีม่ไีฟบงูชีเ้วลาทีเ่หลอือยู่

C
หมายเหตุ

 ¾ คณุสามารถท�าการอบแหง้เสื้อผา้ไดท้นัทหีลงัจากการซกัแลว้ (สามารถท�าการอบแห้งโดยอัตโนมัตหิรือ
ตามเวลาทีตั่ง้ไวห้ลังจากการซกั) ส�าหรบัการท�างานน้ี คณุจะตอ้งเลอืกฟังกชั์นการอบแห้งดว้ย ก่อนทีจ่ะ
เร่ิมตน้โปรแกรมการซกัผา้
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• Delicates (ละเอียดอ่อน)
ใชโูปรแกรมน้ีในการซกัเสื้อผูาทีอู่อนนูมุของคณุ โปรแกรมน้ีซกัดวูยการซกัทีอ่อูนโยนมากขึ้นเปรยีบเทียบกบัโปรแกรมผาู
สงัเคราะห์

• Hand Wash (ซักมือ)
60 o  C

 800 88:88

100’
Step.1 

St
ep

.3
St

ep
. 2

HANDWASH

ใชโูปรแกรมน้ีในการซกัเสื้อผูาท�าจากขนสตัว/์ผาูทีอ่อูนนูมุทีม่ปูีายก�ากับ “ไมูใชเูครื่อง- ในการซกั” และส�าหรบัมีค�าแนะน�า
ใหซูกัดูวยมอื โปรแกรมจะท�าการซกัอยาูงน่ิมนวลมากๆ เพื่อไมใูหูเสื้อผาูไดรูบัความเสยีหาย

C
หมายเหตุ

 ¾ คณุสามารถท�าการอบแหง้เสื้อผา้ไดท้นัทหีลงัจากการซกัแลว้ (สามารถท�าการอบแห้งโดยอัตโนมัตหิรือ
ตามเวลาทีต่ัง้ไวห้ลังจากการซกั) ส�าหรบัการท�างานน้ี คณุจะตอ้งเลอืกฟังกชั์นการอบแห้งดว้ย ก่อนทีจ่ะ
เร่ิมต้นโปรแกรมการซกัผา้

• Daily Xpress (เร็วประจ�าวัน)
30 o  C

1200 88:88

St
ep

. 3
St

ep
. 2

Step.1 

DAILY XPRESS

ใชโูปรแกรมน้ีในการซกัเสื้อผูาท�าจากผาูฝูายทีม่คีราบสกปรกเลก็นูอยและไมูมคีราบเป็นจดุในเวลาสัน้ๆ

C
หมายเหตุ

 ¾ คณุสามารถท�าการอบแหง้เสื้อผา้ไดท้นัทหีลงัจากการซกัแลว้ (สามารถท�าการอบแห้งโดยอัตโนมัตหิรือ
ตามเวลาทีต่ัง้ไวห้ลังจากการซกั) ส�าหรบัการท�างานน้ี คณุจะตอ้งเลอืกฟังกชั์นการอบแห้งดว้ย ก่อนทีจ่ะ
เร่ิมต้นโปรแกรมการซกัผา้

• Xpress Super Short (ซักด่วนพิเศษ)
30 o  C

1200 88:88

60’
Step.1 

St
ep

. 2
 

St
ep

. 3
 

XPRESSSUPERSHORT

ใชโูปรแกรมน้ีในการซกัเสื้อผูาท�าจากผาูฝูายทีม่คีราบสกปรกเลก็นูอยและปรมิาณผาูนูอยชิน้ในเวลาสัน้ๆ โปรแกรมน้ี
ท�าการซกัเสื้อผาูของคุณภายใน 14 นาที

C
หมายเหตุ

 ¾ คณุสามารถท�าการอบแหง้เสื้อผา้ไดท้นัทหีลงัจากการซกัแลว้ (สามารถท�าการอบแห้งโดยอัตโนมัตหิรือ
ตามเวลาทีต่ัง้ไวห้ลังจากการซกั) ส�าหรบัการท�างานน้ี คณุจะตอ้งเลอืกฟังกชั์นการอบแห้งดว้ย ก่อนทีจ่ะ
เร่ิมต้นโปรแกรมการซกัผา้

 ¾ เมื่อฟังก์ชันการอบแห้งถก้เลอืกไว ้ เวลาการอบแห้งเพิม่เตมิจะถ้กแสดงผลออกมา ณ จดุสิน้สดุการซกั
ผา้

• Shirts (เสือ้เชิต้)
40 o  C

1000 88:88

Step.1 

St
ep

. 3
 

St
ep

. 2

SHIRTS

ใชโูปรแกรมน้ีในการซกัเสื้อเชิต้ทีท่�าจากผูาฝูาย ผาูสงัเคราะหแ์ละเสนูใยสงัเคราะห์ผสมกนั
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C
หมายเหตุ

 ¾ คณุสามารถท�าการอบแหง้เสื้อผา้ไดท้นัทหีลงัจากการซกัแลว้ (สามารถท�าการอบแห้งโดยอัตโนมัตหิรือ
ตามเวลาทีตั่ง้ไวห้ลังจากการซกั) ส�าหรบัการท�างานน้ี คณุจะตอ้งเลอืกฟังกชั์นการอบแห้งดว้ย ก่อนทีจ่ะ
เร่ิมตน้โปรแกรมการซกัผา้

• Rinse (ล้างน้�า)
ใชูโปรแกรมน้ีเมื่อคณุตูองการลาูงน�้าสะอาดหรอืลงแปูงโดยแยกกระท�า

• Spin+Drain (การป่ันแห้ง + ระบายน้�า) 
ใชูในการระบายน�้าออกจากเคร่ืองซกัผาู
5.6 เลือกอุณหภูมิ

60 o  C

1200 88:88

110’

เมื่อใดก็ตามทีม่กีารเลือกโปรแกรมใหมแูลวู อณุหภม่สิง่สดุส�าหรบัโปรแกรมท่ีเลอืกไวจูะแสดงออกมาบนไฟแสดงอุณหภมิ่ 
เป็นไปไดทูีค่าูอุณหภม่ทิีแ่นะน�าไมใูชอูณุหภม่สิง่สดุทีส่ามารถเลอืกไดสู�าหรับโปรแกรมปัจจบัุน
กดปูมุ ปรับอณุหภมิู เพื่อเปล่ียนแปลงอณุหภม่ ิอณุหภม่จิะลดลงโดยการคูอยๆ ลดหลัน่ทลีะ 10 °C

C

หมายเหตุ
 ¾ ป่มุการปรับอุณหภม้จิะท�างานแบบถอยหลงัเทา่นัน้ ตวัอย่างเช่น ถา้คณุตอ้งการเลอืกที ่ 60°C เม่ือท่ี

ระดับ 40°C ถก้แสดงผลบนหน้าจอแล้ว คณุจ�าเป็นตอ้งกดปุ่มในแถวเพ่ือถอยกลบัไปจาก 40°C จน
กระทัง่ไปถงึ 60°C

 ¾ ไฟสวา่งของตัวบง่ชีอุ้ณหภม้จิะปิดในโปรแกรมทีไ่ม่ยอมให้มีการปรบัอุณหภมิ้
 ¾ ถ้าคณุเล่ือนลงมาทีท่างเลอืกการซกัลา้งแบบเยน็และกดป่มุปรับอุณหภมิ้อีกครัง้ อุณหภมิ้ท่ีแนะน�าให้ใช้

ส�าหรับโปรแกรมทีเ่ลือกไวจ้ะปรากฎบนหน้าจอแสดงผล กดปุ่มส�าหรบัปรบัอุณหภมิ้อีกครัง้เพ่ือท�าการ
ลดอุณหภม้ลิง

สดุทาูยแลวู สัญลักษณ์ "-" ทีบ่งูชีตั้วเลือกของการซกัเยน็จะปรากฏบนหนูาจอแสดงผล “Cold Wash” (ซกัเย็น) จะปราก
ฎบนหนูาจอแสดงผล
คณุยงัสามารถเปล่ียนแปลงอุณหภม่หิลงัจากทีก่ารซกัเร่ิมตนูแลวูกไ็ด ู ถาูไฟบงูชีอุ้ณหภมิ่เปิดหลังจากรอบการซกัเริม่ตนู
แลวู คณุสามารถเลือกอุณหภม่ทิีตู่องการได ู ถาูรอบการซกัไปจนถึงจดุทีค่ณุไมสูามารถเปลีย่นอุณหภมิ่ไดแูลวู ไฟของตวั
บงูชีอุ้ณหภมิ่ก็จะปิดลง
5.7 การเลือกความเร็วการป่ันแห้ง

70 o  C

1000 88:88

50’

เมื่อใดก็ตามทีม่กีารเลือกโปรแกรมใหมแูลวู ความเรว็ในการป่ันแหงูทีแ่นะน�าของโปรแกรมท่ีเลอืกไวจูะแสดงออกมาบน
ไฟบงูชีแ้สดงความเรว็การป่ันแหง้

C
หมายเหตุ

 ¾ เป็นไปได้ทีค่า่อณุหภม้ทิีแ่นะน�าไมใ่ช่อณุหภม้สิง้สดุทีส่ามารถเลอืกได้ส�าหรบัโปรแกรมปัจจบัุน
กดปูมุ ปรับความเร็วการป่ันแหง้ เพื่อเปล่ียนแปลงความเรว็การป่ันแหงู ความเรว็การป่ันแหงูจะลดลงตามล�าดบัตัวเลข
หลงัจากนัน้แลวู ขึ้นอยูกั่บรุูนของผลติภณัฑ ์จะมฟัีงกช์ัน่ใหเูลอืก "รกัษาน�้าลาูง" และ "ไมูตอูงป่ัน" ปรากฎบนจอแสดงผล

C
หมายเหตุ

 ¾ ป่มุการปรับความเรว็การป่ันแหง้จะท�างานแบบถอยหลงัเทา่นัน้ ตวัอย่างเช่น ถา้คณุต้องการเลอืกที่ 
1000 rpm เมื่อทีร่ะดบั 800 rpm ถ้กแสดงผลบนหน้าจอแล้ว คณุจ�าเป็นตอ้งกดปุ่มในแถวเพ่ือถอยกลบั
ไปจาก 800 rpm จนกระทัง่ไปถงึ 1000 rpm

 ¾ ทางเลือกแบบรกัษาน�้าลา้ง จะถก้บง่ชีด้้วยสญัลกัษณ์ “ı_ı” และทางเลอืกแบบไม่มีการป่ันแห้งจะถ้กบ่ง
ชีด้้วยสัญลักษณ์  “_”
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5.7.1 หากคุณต้องการป่ันแห้งเสือ้ผ้าหลังจากฟังก์ชันรักษาน้�าล้างค้างเอาไว้:
70 o  C

- 88:88

50’

- ปรบั ความเร็วการป่ันแหง้
- กดปุูม เริม่ตน้ / หยดุชั่วขณะ / ยกเลิก โปรแกรมจะกลบัมาท�างาน เครื่องจะระบายน�้าออกและป่ันแหงูเสื้อผาู
ถาูคณุตอูงการขจดัน�้าออกท่ีสิน้สุดของโปรแกรมการซกัโดยไมตูอูงท�าการป่ันแหงู ใหูใชฟัูงกชั์นไมต่อ้งป่ันแหง้

C
หมายเหตุ

 ¾ ไฟสวา่งของตัวบง่ชีค้วามเรว็การป่ันแหง้จะปิดในโปรแกรมท่ีไมย่อมให้มกีารปรบัความเรว็การป่ันแหง้ 
เมื่อคุณกดป่มุปรับความเรว็การป่ันแหง้แลว้ สญัลกัษณ์ "Not adjustable (ไม่สามารถปรบัคา่ได)้" จะ
ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

คณุยงัสามารถเปล่ียนแปลงความเร็วการป่ันแหงูไดหูลงัจากการซกัเริม่ตูนแลวูกไ็ด ู ถาูไฟบงูชีค้วามเรว็การป่ันแหูงยังคง
เปิดหลงัจากรอบการซกัเร่ิมตนูแลวู คณุสามารถเลอืกความเรว็การป่ันแหูงทีต่อูงการได ู ถูารอบการซกัไปจนถึงจดุทีค่ณุไมู
สามารถเปลีย่นความเร็วการป่ันแหงูแลงู ไฟของตวับงูชีค้วามเรว็การป่ันแหูงกจ็ะปิดลง
5.8 โปรแกรมการอบแห้ง

A
ขอ้ระวงั

 ¾ ขนทีม่าจากเสื้อผูาในระหวูางการอบแหูงกจ็ะถก่ท�าความสะอาดโดยอัตโนมัตโิดยเครื่องดวูย น�้าจะถก่น�า
เขาูไปในเคร่ืองโดยอตัโนมตัเิพื่อท�าความสะอาด ดวูยเหตผุลน้ี กอ๊กน�้าของเครื่องควรจะตอูงเปิดดวูยใน
ระหวาูงโปรแกรมการอบแหูง

C
หมายเหตุ

 ¾ ขัน้ตอนการป่ันแหง้มอีย่แ้ลว้ในโปรแกรมการอบแหง้ เครื่องซกัผา้ของคณุท�างานกระบวนการน้ีเพ่ือ
ท�าให้เวลาในการอบแหง้สัน้ลง เม่ือการอบแหง้ถ้กเลอืกแลว้ การตัง้ค่าความเรว็การป่ันแห้งจะอย้่ในช่วง 
1200 rpm - ระดบัส้งสดุของ rpm

• Synthetic Dry (อบผ้าใยสังเคราะห์)

02:16

Step.1 

St
ep

. 2
 

SYNTHETIC DRY

ใชโูปรแกรมน้ีเพื่อท�าการอบแหูงเสื้อผูาสงัเคราะหท์ีม่ไีอน�้าหรอืเปียกชื้นทีส่ามารถท�าการอบแหงูดวูยน�้าหนักถงึ 4 กโิลกรมั 
โปรแกรมน้ีท�าการอบแหงูเทาูนัน้ 

C
หมายเหตุ

 ¾ ส�าหรับน�้าหนักในการอบแห้งของเสื้อผา้ ใหด้ท้ีบ่ทที ่4 ขัน้ตอนท่ี 4.5

• Cotton Dry (อบผ้าฝ้าย)
ใชโูปรแกรมน้ีเพื่อท�าการอบแหูงเสื้อผูาสงัเคราะหท์ีม่ไีอน�้าหรอืเปียกชื้นทีส่ามารถท�าการอบแหงูดวูยน�้าหนักถึง 6 กโิลกรมั 
โปรแกรมน้ีท�าการอบแหงูเทาูนัน้ 

C
หมายเหตุ

 ¾ โหลดเสื้อผา้ 4.5 กก. เพ่ือท�าการอบแหง้ผา้เชด็ตวัและเสื้อคลมุอาบน�้าเท่านัน้
 ¾ ส�าหรับน�้าหนักในการอบแห้งของเสื้อผา้ ใหด้ท้ีบ่ทที ่4 ขัน้ตอนท่ี 4.5

5.9 โปรแกรมการซักและอบแห้ง

A
ขอ้ระวงั

 ¾ ขนทีม่าจากเสื้อผูาในระหวูางการอบแหูงกจ็ะถก่ท�าความสะอาดโดยอัตโนมัตโิดยเครื่องดวูย น�้าจะถก่น�า
เขาูไปในเคร่ืองโดยอตัโนมตัเิพื่อท�าความสะอาด ดวูยเหตผุลน้ี กอ๊กน�้าของเครื่องควรจะตอูงเปิดดวูยใน
ระหวาูงโปรแกรมการอบแหูง
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• 6 Kg Wash + Dry (ซักอบส�าหรับผ้า 6 กก.)
60 o  C

1200 04:12

Step. 1

St
ep

. 2

6 WASH & DRY

ใชูโปรแกรมน้ีในการซกัเสื้อผูาจากผาูฝูายไดมูากสดุถึง 6 กก. และอบแหูงเสื้อผาูเหลาูนัน้ทนัทีหลังจากนัน้โดยไมตูอูง
ท�าการเลอืกอ่ืนใดอีก 

C
หมายเหตุ

 ¾ ฟังก์ชันการอบแหง้เพ่ิมเตมิสนับสนนุไมส่ามารถเลอืกไดเ้ม่ือโปรแกรมน้ีถก้เลอืก

ส�าหรับรอบของการซกั 6 กก. และการอบแหูง 6 กก. เราแนะน�าใหคูณุโหลดเสื้อผาูเขูาไปในเครื่องใหถูงึระดบัทีร่ะบุไวใูนรป่
ขาูงตนู (ลก่ศรบงูชีร้ะดับแสดงโดยทีม่ปีระตข่องผลิตภณัฑเ์ปิดอยู่) ส�าหรบัสภาวะการอบแหงูในอุดมคติ

• Wash+Wear (ซักอบส�าหรับผ้า 1 กก.่)
40 o  C

1200 00:34

WASH & WEAR

St
ep

. 2

Step. 1

ใชูโปรแกรมน้ีเพื่อท�าการซักและอบแหงูเสื้อผาูขนาด 0.5 กก. (เสื้อเชิต้ 2 ตวั) ภายใน 35 นาที ปรมิาณส่งสดุของเสื้อผาูที่
สามารถซกัไดูดูวยโปรแกรมน้ีคอื 1 กก. (เสื้อเชิต้ 5 ตวั) 

C
หมายเหตุ

 ¾ ใช้โปรแกรมน้ีเพื่อท�าการซกัอยา่งรวดเรว็และอบแห้งเสื้อผ้าประจ�าวนัทีส่วมใสส่�าหรบัเวลาสัน้ๆ และ
ถอดออกไมน่านมาน้ี เหมาะส�าหรบัเส้ือผา้เสน้ใยละเอยีด อบแห้งไดอ้ย่างรวดเร็ว (เสื้อเชิต้ ที-เชิต้)   

 ¾ ตัวเลือกการอบแหง้หรอืโปรแกรมอื่นๆ ควรจะใชส้�าหรบัเสื้อผา้ท่ีมีเสน้ใยหยาบและท�าการอบแห้งไดช้้า

• Anti Allergy Wash & Dry (ซักอบลดสารก่อภูมิแพ้) 
เสื้อผาูไมเูกนิ 2 กก. ใชโูปรแกรมน้ีในการซกัและอบแหูงทนัทสี�าหรบัความตอูงการในการตูานภ่มิแพแูละผลดาูนอนามัย 
(เสื้อผาูเดก็ทารก ผาูลินินปเ่ตียง ผาูนวมคลุมเตยีง ชดุชัน้ใน ฯลฯ)

C
หมายเหตุ

 ¾ โปรแกรมแบบปกป้องเดก็ทารก+ ซกัและอบแห้ง 60°C ไดร้บัการทดสอบและอนมัุตโิดย “สถาบันการ
แพทยด้์านภม้แิพแ้ห่งประเทศองักฤษ หรอื British Allergy Foundation” (Allergy UK) ในสหราช
อาณาจักร
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5.10 ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภคพลังงาน 
(ส�าหรบัการซกั)

• : สามารถเลือกไดู
* : เลือกโดยอัตโนมัติ ไมูสามารถยกเลิกไดู

***: ถูาความเร็วการป่ันแหูงส่งสุดของเครื่องซักผูาต�่ากวูาคูาน้ี คุณสามารถเลือกไดูจนถึงคูาความเร็วการป่ันส่งสุดเทูานัน้
****: โปรแกรมจะตรวจจับประเภทและปริมาณของเสื้อผูาที่จะซักเพื่อท�าการปรับปริมาณน�้ าและอัตราการบริโภคพลังงานและ
โปรแกรมโดยอัตโนมัติ
- : ด่ค�าอธิบายของโปรแกรมส�าหรับโหลดส่งสุด

TH
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ฟังก์ชั่นการ
ท�างาน

สนับสนุน

โปรแกรม (°C)
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ชูวงของอุณหภ่มิที่
สามารถเลือกไดู °C

ผูาฝูาย 90 10.5 95 2.55 1400 • • • • 90-เย็น
ผูาฝูาย 60 10.5 95 2.05 1400 • • • • 90-เย็น
ผูาฝูาย 40 10.5 95 1.35 1400 • • • • 90-เย็น
ผูาฝูายแบบประหยัด 60 10.5 53 1.03 1400 • 60-เย็น
ผูาฝูายแบบประหยัด 40 10.5 53 0.80 1400 • 60-เย็น
ผูาใยสังเคราะห์ 60 4 65 1.20 1200 • • • • 60-เย็น
ผูาใยสังเคราะห์ 40 4 65 0.65 1200 • • • • 60-เย็น
ผูาขนสัตว์ 40 2 45 0.30 1200 • 40-เย็น
ละเอียดอูอน 40 4 50 0.40 1000 • 40-เย็น
ซักมือ 30 1.5 40 0.21 1200 30-เย็น
ซักดูวนพิเศษ 30 2 35 0.10 1400 • • 30-เย็น
เร็วประจ�าวัน 90 10.5 60 2.00 1400 • • 90-เย็น
เร็วประจ�าวัน 60 10.5 60 1.15 1400 • • 90-เย็น
เร็วประจ�าวัน 30 10.5 50 0.15 1400 • • 90-เย็น
เสื้อเชิ้ต 60 4 70 1.40 800 • • * • 60-เย็น
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ตารางโปรแกรมและอัตราการบรโิภคพลงังาน 
(ส�าหรบัการอบแหง้)

C

หมายเหตุ
 ¾ ***: ถา้ความเรว็การป่ันแหง้สง้สดุของเครื่องซกัผ้าต�า่กวา่คา่น้ี คณุสามารถเลอืกไดจ้นถึงคา่ความเรว็การ

ป่ันสง้สดุเทา่นัน้
 ¾ ฟังก์ชัน่การท�างานสนับสนนุในตารางอาจจะแปรผนัไปตามร่นุของเคร่ืองซกัผา้ของคณุ
 ¾ การบริโภคน�้าและพลงังานอาจแปรผนัไปตามการเปลีย่นแปลงของความดนัน�้า ความกระด้างและ

อุณหภม้ขิองน�้า อณุหภม้แิวดลอ้มภายนอก ประเภทและปรมิาณของเสื้อผา้ทีจ่ะซกั การเลอืกใช้ฟังกชั์่
นการท�างานสนับสนนุและความเรว็ในการป่ันแหง้ และการเปลีย่นแปลงของแรงดนัไฟฟ้า

 ¾ คณุสามารถมองเหน็เวลาในการซกัของโปรแกรมทีคุ่ณไดเ้ลอืกไวบ้นหน้าจอแสดงผลของเครื่อง เป็น
เร่ืองปกตท่ีิความแตกตา่งเลก็น้อยอาจเกดิขึ้นไดร้ะหวา่งเวลาทีแ่สดงบนจอแสดงผลและเวลาจริงในการ
ซกัผา้

ขอ้มลูส�าหรบัสถาบนัการทดสอบ 
สมรรถนะของการทดสอบตามมาตรฐาน EN 50229 เริ่มดูวยการซักในโปรแกรมผ้าฝ้ายแบบ
ประหยัด 60 0C ดูวยโหลดขนาด 9 กก. 
หลังจากรอบของการซักแลูว โหลดขนาด 4 กก. ถ่กอบแหูงกูอน และหลังจากนัน้โหลดขนาด 5 กก. ถ่กอบแหูง
การอบแหง้ส�าหรับโหลด 4 กก. ถ่กกระท�าโดยการเลือกเวลาที่ 120 นาทีในโปรแกรม อบแหง้ผา้ฝ้าย  โหลด 4 
กก. ควรจะปรับใหูประกอบดูวยผูาป่เตียง 2 ชิน้และผูาเช็ดมือเทูานัน้
การอบแหง้ส�าหรับโหลด 5 กก. ถ่กกระท�าโดยการเลือกเวลาที่ 150 นาทีในโปรแกรม อบแหง้ผา้ฝ้าย โหลด 5 
กก. ควรจะปรับใหูประกอบดูวยผูาป่เตียง 1 ชิน้และปลอกหมอนเทูานัน้

TH
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ฟังก์ชั่นการ
ท�างาน

สนับสนุน
ระดับการอบแหูง
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ชูวงของอุณหภ่มิ
ที่สามารถเลือก

ไดู °C

อบผูาฝูาย - 6 4 2.7 1400 * • • • • -

อบผูาใยสังเคราะห์ - 4 4 2.45 - * • • • • -

ซักอบลดสารกูอภ่มิแพู 60 2 84 2.9 1400 * * • • • • 90-30

ซักอบส�าหรับผูา 6 กก. 60 6 64 5.3 1400 * • • • • 60-เย็น

ซักอบส�าหรับผูา 1 กก. 30 0.5 28 0.6 1000 • * • 30-เย็น

ซักอบส�าหรับผูา 1 กก. 30 1 28 1 1000 • * • 30-เย็น
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5.11 การเลือกฟังก์ชั่นการท�างานสนับสนุน
88 o  C

1880 88:88

180’extra

เลอืกฟังกช์ัน่การท�างานสนับสนุนกอูนท�าการเริม่ท�างานโปรแกรมซกัผูา เมอืใดกต็ามทีโ่ปรแกรมถ่กเลอืกแลวู กรอบแผง
ของสญัลกัษณ์ของฟังก์ชันชวูยเหลอืทีส่ามารถเลอืกไดูพรอูมกนัก็จะสอูงสวาูงดวูย และเม่ือคณุเลอืกฟังกชั์นการท�างาน
สนับสนนุแลวู พื้นท่ีดาูนในของสญัลกัษณ์ฟังก์ชนัท�างานสนับสนนุกจ็ะเริม่สวาูงขึ้นและช่ือของฟังก์ชันท่ีเลอืกไวจูะปรากฏ
บนหนูาจอแสดงผลเป็นเวลา "3" วนิาที

C
หมายเหตุ

 ¾ กรอบแผงของสญัลกัษณ์ฟังกช์นัชว่ยเหลอืสนับสนนุทีไ่มส่ามารถเลอืกไดด้ว้ยโปรแกรมปัจจบุนัจะไม่
สวา่งข้ึนมา เม่ือคณุกดปุ่มของฟังกช์นัสนับสนนุดงักลา่วแลว้ สญัลกัษณ์ "Not adjustable (ไม่สามารถ
ปรับค่าได้)" จะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอแสดงผลเป็นเวลา... วนิาที

นอกจากน้ี กรอบแผงของฟังก์ชันชวูยเหลอืที้เ่หมาะสมส�าหรบัโปรแกรมการซกัปัจจบัุนหลงัจากการซกัเริม่ตนูแลวูกยั็งคง
สอูงสวาูงดวูย คณุสามารถเลือกหรือยกเลิกฟังกช์นัการชูวยเหลอืทีม่กีรอบแผงสอูงสวาูงขึ้นมา ถูารอบการซกัไปจนถึงจดุท่ี
คณุไมสูามารถเลือกฟังก์ชนัชูวยเหลอืไดูแลวู กรอบแผงของฟังก์ชนัชวูยเหลอืกจ็ะปิดลง

C

หมายเหตุ
 ¾ บางฟังก์ชัน่ไมส่ามารถท�าการเลือกพรอ้มกนัได ้ ถ้าฟังกช์ัน่การท�างานสนับสนนุตวัทีส่องขดัแย้งกับตวั

แรกทีเ่ลือกไวก้อ่นเริม่ท�าการสตารท์เครื่อง ฟังก์ชนัทีเ่ลอืกไวอั้นดบัแรกจะถ้กยกเลกิและฟังกชั์น่การ
ท�างานสนับสนุนอนัดบัทีส่องจะยงัคงมผีลอย่ ้ ตวัอยา่งเชน่ ถา้คณุตอ้งการเลอืกฟังก์ชัน่การท�างานแบบ
ซกัเร็ว หลังจากทีค่ณุไดเ้ลอืกแบบการซกัล้างขัน้ตน้แลว้ การซกัลา้งขัน้ตน้จะถ้กยกเลกิและฟังกชั์น่การ
ท�างานแบบซกัเรว็ จะยงัคงมผีลอย่้

 ¾ ฟังก์ชัน่การท�างานสนับสนนุทีไ่มเ่ขา้กนักบัโปรแกรมการซักจะไม่สามารถเลอืกได ้(ด้ “ตารางโปรแกรม
และอัตราการบรโิภคพลงังาน”)

 ¾ บางโปรแกรมจะมฟัีงก์ชนัชว่ยเหลอืสนับสนนุทีจ่ะตอ้งท�างานพรอ้มกนั ฟังกชั์นเหลา่นัน้ไม่สามารถ
ยกเลิกได้ กรอบแผงของฟังกช์นัชว่ยเหลอืสนับสนนุจะไมส่วา่งขึ้นมา มีเพียงดา้นในเท่านัน้ทีจ่ะสวา่ง

 ¾ เคร่ืองจะยดืเวลาระหว่างการท�างานของโปรแกรมโดยอตัโนมัต ิ หากไม่ไปถงึระดบัของความช้ืนที่
ต้องการ (ส�าหรบัการรดีผ้า อบแหง้ในต้้ อบแหง้ในต้้แบบพิเศษและผา้ทีอ่่อนโยน) ณ จดุสิน้สุดของการ
อบแห้ง โปรแกรมจะท�างานนานกวา่เดมิ

 ¾ ถา้การอบแหง้แบบตัง้เวลาถก้เลอืกแลว้ โปรแกรมจะสิน้สดุการท�างานแม้แตเ่ม่ือเสื้อผา้ยังคงเปียกอย้่ ณ 
จดุสิน้สุดของโปรแกรมแล้ว

 ¾ เคร่ืองจะยน่เวลาระหวา่งการท�างานของโปรแกรมโดยอตัโนมัต ิ ถา้ตอ้งการไปถงึระดบัของความช้ืนท่ี
ต้องการ (ส�าหรบัการรดีผา้ อบแหง้ในต้้ อบแห้งในต้แ้บบพิเศษและผา้ทีอ่่อนโยน) ในระหว่างการอบแห้ง
หรือในการเลือกการอบแหง้แบบตัง้เวลา เวลาทีล่ดลงจะแสดงให้เห็นบนหน้าจอแสดงผล

• Prewash (ซักล้างเบือ้งต้น)
การซกัลาูงขัน้ตนูจะคูมุคาูส�าหรับเสื้อผาูทีม่คีราบสกปรกมากเทาูนัน้ การไมใูชฟัูงกชั์น่ซักลาูงขัน้ตูนจะชูวยประหยัด
พลงังาน น�้าและเวลาไดู

• Extra Rinse (เพ่ิมการล้างน�า้)
ฟังกช์นัน้ีท�าใหคูณุสามารถท�าการซกัและลาูงน�้าของเสื้อผูาของคุณดวูยน�้าทีเ่ตม็เป่ียมในโปรแกรมซกัผาูฝูาย ผาูสงัเคราะห์ 
ชดุชัน้ในและผูาท�าจากขนสัตวไ์ด ูใชฟัูงกชั์น่น้ีส�าหรบัเสื้อผาูออูนนูมุทีเ่กดิรอยยับยนูไดงูาูย

C
หมายเหตุ

 ¾ กดป่มุครัง้แรกจะเพิม่การลา้งน�้าครัง้เดียว กดครัง้ทีส่องจะเพ่ิมการลา้งน�้าครัง้ทีส่อง กดป่มุครัง้ท่ีสามจะ
ยกเลิกการท�างานนัน้

• Anti-Crease (ป้องกันรอยยับ)
ฟังกช์ัน่น้ีท�าใหเูกิดรอยยบัยนูของผาูนูอยลงเมื่อท�าการซกั การเคลื่อนไหวของถงัซกัลดลงและความเรว็ในการป่ันแหูงจะ
ถก่จ�ากดัไวูเพื่อปูองกันการเกิดรอยยบัยนู นอกเหนือจากน้ีแลูว การซักจะถก่กระท�าโดยใชรูะดบัน�้าสง่ขึ้น

•Drying (อบแห้ง)
ฟังกช์นัน้ีใหกูารอบแหงูเสื้อผูาหลังจากการซกัแลูว ตรวจสอบจากตารางโปรแกรมท่ีซึ่งโปรแกรมท่ีฟังกชั์นสนับสนนุน้ี
สามารถเลอืกไดู
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5.12 ขัน้ตอนการอบแห้ง
5.12.1 อบแห้งแบบเตารีด 

การอบแหูงถก่กระท�าจนกระทัง่ความแหงูบรรลถุงึระดบัขัน้ตอนอบแหูงแบบเตารดีไดู
5.12.2 อบแห้งแบบตู้อบ 

การอบแหูงถก่กระท�าจนกระทัง่ความแหงูบรรลถุงึระดบัขัน้ตอนอบแหูงแบบตูอ่บไดู
5.12.3 อบแห้งแบบตู้อบพิเศษ 

การอบแหูงถก่กระท�าจนกระทัง่ความแหงูบรรลถุงึระดบัขัน้ตอนอบแหูงแบบตูอ่บพิเศษไดู
5.12.4 อบแห้งแบบอ่อนละมุน 

ใชูโปรแกรมน้ีเพื่ออบแหูงชุดชัน้ในประเภทผาูซาตินผสมใยสงัเคราะห์และสงัเคราะห์แท ู100% (ชุดนอน ชุดชัน้ในสวูนบน 
ชดุชัน้ในสวูนลูาง เส้ือกางเกงนอน) ซึ่งสามารถอบแหงูไดตูามค�าแนะน�าในการซกั

C

หมายเหตุ
 ¾ ระดับความแหง้อาจจะเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจากการผสมกนั ชนิดการถกัทอ/การเช่ือมประสานเสน้ใย 

ปริมาณและระดบัความช้ืนของเสื้อผ้า
 ¾ ผลิตภัณฑท์ีป่ระกอบด้วยสว่นเตมิแตง่เช่น ล้กไม ้ผา้บางละเอียด หินขดั เม็ดพลาสติก โลหะทีแ่วววาว 

เสน้ลวดและผลติภณัฑท์ีม่สีว่นของผา้ไหมสง้ไมค่วรท�าการอบแห้งในเครื่องซกัผา้
 ¾ เสื้อผา้ใยผสมผา้ไหมทีป่ระกอบด้วยผา้ฝ้ายหรือมลีกัษณะภายนอกแบบผ้าซาตนิอาจจะยงัมคีวามชื้นอย่้

เมื่ออบแหง้ในโปรแกรมน้ีแลว้
5.12.5 การอบแห้งแบบตัง้เวลา

คณุอาจเลอืกเวลาการอบแหงูไดตูัง้แต ู10´, 20´, 30´, 60´, 90´, 120´ และ 150´นาที เพ่ือใหูไปถงึระดบัการอบแหงูสดุทูาย
ทีอ่ณุหภม่ติ�า่ 

C

หมายเหตุ
 ¾ ส�าหรับการอบแหง้เสื้อผา้ไมเ่กิน 2 ชิน้ คุณควรจะเลอืกมีขัน้ตอนการอบแห้งแบบตัง้เวลาในโปรแกรม

อบแห้งผา้ฝ้ายหรือผา้สงัเคราะห์ใหส้อดคล้องกบัชนิดของเสื้อผา้
 ¾ เมื่อคณุเลือกฟังกช์นัการอบแหง้ด้วยเวลา 10 นาท ีจะมเีพียงการเพ่ิมอากาศเขา้ไปและการท�าให้เย็นตวั

ลงเทา่นัน้ทีท่�างาน
 ¾ ถ้าเส้ือผา้ไมแ่หง้ตามทีต่อ้งการหลงัจากโปรแกรมการอบแห้งแลว้ คณุควรจะเลอืกมีขัน้ตอนการอบแห้ง

แบบตัง้เวลาในโปรแกรมอบแหง้ผ้าฝ้ายหรอืผา้สงัเคราะห์ให้สอดคลอ้งกับชนิดของเส้ือผา้ 
 ¾ เมื่อฟังก์ชนัน้ีถ้กเลอืกแลว้ เครื่องซกัผา้จะท�างานการอบแห้งตามเวลาทีต่ัง้คา่ไวโ้ดยไม่ขึ้นอย้่กบัระดบั

ของการอบแหง้

5.13 การแสดงผลเวลา
เวลาทีค่งเหลือส�าหรับการท�าใหเูสรจ็สมบร่ณ์ของโปรแกรมการซกัในขณะท่ีก�าลงัรนัเครื่องจะถก่แสดงผลออกมาเป็นแบบ 
"01:30" ในรป่แบบของชัว่โมงและนาที

C
หมายเหตุ

 ¾ เวลาของโปรแกรมอาจจะแตกตา่งไปจากคา่ใน “ตารางโปรแกรมและอัตราการบรโิภค” ขึ้นอย้่กบัแรง
ดันน�้า ความกระดา้งและอณุหภ้มขิองน�้า อุณหภ้มแิวดลอ้ม ปรมิาณและประเภทของเสื้อผา้ทีจ่ะซัก ฟัง
ก์ชัน่การท�างานสนับสนนุท่ีเลอืกไวแ้ละการเปลีย่นแปลงของแรงดนัไฟฟ้าหลกั
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5.14 เวลาสิน้สุด
60 o  C

1200 88:88

FINISH TIME SETTING

 

60 o  C

1200 88:88

FINISH TIME ON

พรอูมกบัฟังกชั์น่เวลาทีส่ิน้สดุ การเร่ิมตนูของโปรแกรมการซกัอาจจะชูาไปสง่สดุไดถูงึ 24 ชัว่โมง หลงัจากกดปุูม เวลา
สิน้สดุ เวลาทีแ่สดงออกมาจะเป็นเวลาสิน้สดุโดยประมาณของโปรแกรม ถูาเวลาท่ีสิน้สุด ถ่กปรบัเปลีย่นแลวู ไฟบูงชี้
เวลาทีส่ิน้สดุ จะสวูางขึ้น “End Time Setting (การตัง้คา่เวลาทีส่ิน้สุด)” ปรากฏบนหนูาจอแสดงผล ในขณะเดยีวกนั 
ปูมุ เริม่ตน้ / หยดุชั่วขณะ จะสวาูงวบ่วาบ
เพื่อทีจ่ะใหฟัูงก์ชันเวลาทีสิ่น้สุดถ่กเปิดการท�างานและโปรแกรมการซักสมบร่ณ์ท่ีจดุสิน้สุดของเวลาทีร่ะบุไว ู คณุจะตอูงกด
ปูมุ เริม่ตน้ / หยดุชั่วขณะ หลังจากท�าการปรับเวลาแลูว “Finish Time On (เวลาเสรจ็สิน้เปิดอย่)ู” ปรากฏบนหนูา
จอแสดงผลเมื่อคณุกดปูมุ ปุูมเริม่ตน้ / หยุดชั่วขณะ หยดุกระพรบิวบ่วาบและคงสวาูงอยูางตูอเน่ือง
ถาูคณุตอูงการยกเลิกฟังก์ชันเวลาทีส่ิน้สดุ ใหูกดปูมุ เวลาทีส่ิน้สดุ จนกระทัง่ตวับูงชีเ้วลาทีส่ิน้สดุจะปิดลงหรอืกดปุูม 
เปิด / ปิด เพื่อปิดและเปิดเคร่ืองใหมู
1. เปิดประตส่�าหรบัโหลดเสื้อผาูลงไป วางเส้ือผาูลงไปและใสผูงซกัฟอก ฯลฯ
2. เลอืกโปรแกรมการซกั อณุหภ่ม ิความเรว็การป่ันแหงูและถาูตอูงการ ใหเูลอืกฟังกช์ัน่การท�างานสนับสนนุ
3. ตัง้คาูเวลาทีส่ิน้สดุทีค่ณุเลอืกโดยการกดปูมุ เวลาท่ีสิน้สดุ ไฟบงูชีเ้วลาทีสิ่น้สุด จะสวาูงขึ้น
4. กดปูมุ เริม่ตน้ / หยดุชั่วขณะ เวลานับแถอยหลงัจะเริม่ตูนขึ้น สญัลกัษณ์ “:” ตรงกลางของเวลาทีส่ิน้สดุกจ็ะเริม่

สวาูงวบ่วาบขึ้นมา

C

หมายเหตุ
 ¾ หา้มใช้ผงซกัฟอกเหลว เมื่อคณุตัง้การท�างานเป็นแบบเวลาท่ีสิน้สดุ นัน่เป็นความเสีย่งของการเกดิคราบ

บนเสื้อผา้ได้
 ¾ ประตโ้หลดยังคงเปิดอย่ใ้นระหว่างระยะเวลาการนับถอยหลังของเวลาท่ีสิน้สดุ เครื่องจะตอ้งสลบัไปยัง

โหมดหยุดชัว่ขณะโดยการกดป่มุ เริม่ต้น/หยดุชัว่ขณะเพ่ือเปิดประตโ้หลด เม่ือสิน้สดุการนับถอยหลงั 
ไฟบง่ชีเ้วลาทีส่ิน้สดุจะปิด รอบการซกัลา้งกจ็ะเริม่ท�างานและเวลาของโปรแกรมทีเ่ลือกไวจ้ะปรากฎบน
หน้าจอแสดงผล

 ¾ เมื่อการเลือกเวลาท่ีสิน้สดุเสรจ็สิน้แลว้ เวลาจะปรากฏบนหน้าจอประกอบดว้ยเวลาทีส่ิน้สดุบวกดว้ย
ระยะเวลาของโปรแกรมทีเ่ลอืกไว้

5.15 การเริ่มต้นท�างานของโปรแกรม
60 o  C

1200 88:88

PROGRAM STARTS

1. กดปูมุ เริม่ต้น / หยดุชั่วขณะเพื่อเริม่ตนูโปรแกรมการซกั
2. ปูมุ เริม่ตน้ / หยดุช่ัวขณะ ซึ่งสวูางกระพรบิอยูก่อูนจะเริม่ตูนสวาูงขึ้นมาในตอนน้ี บูงบอกถงึโปรแกรมการซกัไดู

เริม่แลวู สญัลกัษณ์ "Program started (โปรแกรมเริม่ท�างานแลวู)" จะปรากฏบนหนูาจอแสดงผลเป็นเวลา "3" วนิาที
3. ประตโ่หลดจะถ่กลอ็ก สญัลกัษณ์ "Door is Closing (ประต่ก�าลงัปิด)" จะปรากฎบนหนูาจอแสดงผลเมื่อประต่โหลดถ่ก

ลอ็คไวู
5.16 การล็อคประตูใส่โหลด

DOOR IS LOCKED

มรีะบบลอ็คอยูบ่นประตใ่สูโหลดของเครื่องซกัผูาทีปู่องกนัการเปิดของประต่ในกรณีทีร่ะดบัของน�้าไมเูหมาะสม
สญัลกัษณ์ "Door is Locked (ประต่ลอ็ค)" จะปรากฎเมื่อประตโ่หลดถก่ลอ็คไวู
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5.17 การเปลี่ยนแปลงการเลือกโปรแกรมหลังจากโปรแกรมเริ่มท�างานแล้ว
5.17.1 การเพ่ิมเสือ้ผ้าหลังจากโปรแกรมการซักเร่ิมต้นแล้ว

60 o  C

1200 88:88

DOOR OPENING

ถา้ระดบัน� ้าในเครื่องยงัไม่เหมาะสม เมื่อคุณกดปุ่ม เรมิตนู / หยดุชัว่ขณะ สญัลักษณ์ "Door is opening (ประตก่�าลัง
เปิด)" จะยงัคงสวาูงบนหนูาจอ
ถ้าระดบัน� ้า ในเคร่ืองไมเูหมาะสมเมื่อคณุกดปูมุ เริม่ตนู / หยดุชัว่ขณะ หนูาจอแสดงผลจะแสดงวาูประตโ่หลดถก่ลอ็คไวู
5.17.2 ปรับเปล่ียนเคร่ืองไปสู่โหมด หยุดช่ัวขณะ

60 o  C

1200 88:88

PAUSE

กดป่มุ เริม่ตน้ / หยดุช่ัวขณะ  เพื่อเปลีย่นไปสูโ่หมด หยดุชัว่ขณะ กรอบเฟรมรอบๆ ปุูม เริม่ตน้ / หยุดชั่วขณะ จะ
เริม่สวาูงวบ่วาบ สญัลักษณ์ “Pause (หยดุชัว่ขณะ)” จะปรากฎบนหนูาจอแสดงผล
5.17.3 การเปล่ียนแปลงการเลือกโปรแกรมหลังจากโปรแกรมเร่ิมท�างานแล้ว

การเปลีย่นแปลงโปรแกรมจะไมอูนญุาตเมื่อโปรแกรมปัจจบุนัก�าลงัท�างาน 
ถาูคณุหมนุปุูม เลอืกโปรแกรม ในขณะทีโ่ปรแกรมก�าลังท�างานอยู่ สญัลักษณ์ "Pause to make changes (หยุดชัว่ขณะ
เพื่อท�าการเปล่ียนแปลง)" จะปรากฏบนหนูาจอแสดงผล
คณุสามารถเลอืกโปรแกรมใหมไูดหูลงัจากสลบัโปรแกรมปัจจบุนัไปยงัโหมดหยุดชัว่ขณะ 

C
หมายเหตุ

 ¾ โปรแกรมทีเ่ลือกไวไ้ด้เริม่ตน้ใหม่
5.17.4 การเปล่ียนแปลงการตัง้ค่าฟังก์ชันสนับสนุนช่วยเหลือ ความเร็วและอุณหภูมิ

ขึ้นอยูก่บัวาูขัน้ตอนการท�างานของโปรแกรมท่ีไปถงึแลวู คณุอาจท�าการยกเลิกหรอืเปิดการท�างานฟังก์ชัน่การท�างาน
สนับสนนุได ูดท่ี ่"การเลือกฟังก์ชัน่การท�างานสนับสนนุ" 
คณุอาจท�าการเปล่ียนแปลงการตัง้คาูความเรว็ อณุหภ่มแิละการอบแหงูไดอีูกดวูย ด่ที ่ "การเลอืกความเรว็การป่ันแหูง" 
และ "การเลอืกอุณหภ่ม"ิ

C
หมายเหตุ

 ¾ ประตโ้หลดจะไมเ่ปิดถา้อณุหภม้ขิองน�้าในเครื่องส้งหรอืระดบัน�้าอย่เ้หนือกวา่ระดบัประตเ้ปิด
5.18 การล็อคป้องกันเด็ก
ใชูระบบการล็อคปูองกันเด็กเพื่อปูองกนัเดก็มายุูงเกีย่วกับผลติภณัฑน้ี์ เชนูนัน้แลวูคณุสามารถหลกีเลีย่งการเปลีย่นแปลง
ใดๆ ในขณะทีโ่ปรแกรมก�าลังท�างาน

C
หมายเหตุ

 ¾ คณุสามารถท�าการเปิดหรอืปิดเคร่ืองดว้ยป่มุ เปิด / ปิดเม่ือฟังก์ชัน่การลอ็คป้องกนัเดก็ท�างานอย่ ้ เม่ือ
คณุเปิดเคร่ืองอกีครัง้ โปรแกรมจะกลบัมาท�างานจากจดุท่ีถกุหยุดไป

 ¾ ถา้คณุกดป่มุใดๆ เมื่อการลอ็คป้องกันเดก็ยงัมผีลอย่ ้ เครื่องจะให้สญัญาณแจง้เตอืนดว้ยเสยีงออกมา 
สัญญาณเตือนดว้ยเสยีงจะถก้ยกเลกิ ถา้ป่มุถก้กด 5 ครัง้ต่อเน่ืองกนั ขอ้ความแจง้เตอืนบนหน้าจอจะ
ถก้แสดงผลออกมา
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5.18.1 การเปิดท�างานการล็อคป้องกันเด็ก
60 o  C

1200 88:88
CHILD LOCK ENABLED

กดและแชไ่วท่ี้ ปุ่มฟังก์ชั่นการท�างานสนับสนนุท่ี 2 และ 4 เป็นเวลา 3 วนิาท ี หลงัจากนับถอยหลงัในลกัษณะ 
“Child Lock 3-2-1 (ล็อคปูองกันเดก็)" บนหนูาจอแสดงผลเสรจ็สิน้แลวู  "Child Lock Enabled (การล็อคปูองกนัเดก็เปิด
การท�างาน)" จะปรากฏบนหนูาจอแสดงผล คณุสามารถปลูอยปูมุ    ฟังกช์ั่นการท�างานสนับสนุนท่ี 2 และ 4 เม่ือการ
แจูงเตอืนน้ีแสดงผลออกมา

C
หมายเหตุ

 ¾ ขอ้ความ "Child Lock Enabled (การลอ็กป้องกนัเดก็เปิดการท�างาน)"จะปราฎบนหน้าจอแสดงผลถ้า
คณุกดป่มุใดๆ ในขณะทีฟั่งกช์ัน้การลอ็คป้องกันเดก็ถก้เปิดการท�างาน

5.18.2 การปิดท�างานการล็อคป้องกันเด็ก
60 o  C

1200 88:88

CHILD LOCK DISABLED

กดและแชไ่วท่ี้ ป่มุฟังก์ชั่นการท�างานสนับสนุนที ่ 2 และ 4 เป็นเวลา 3 วินาที หลงัจากนับถอยหลงัในลักษณะ 
“Child Lock 3-2-1 (ล็อคปูองกันเดก็)" บนหนูาจอแสดงผลเสรจ็สิน้แลวู  "Child Lock Disabled (การลอ็คปูองกนัเดก็ปิด
การท�างาน)" จะปรากฏบนหนูาจอแสดงผล
5.19 การยกเลิกโปรแกรม

60 o  C

1200 88:88
CANCEL

โปรแกรมถ่กยกเลิกเมื่อเคร่ืองซักผาูถก่ปิดและเปิดใหมูอกีครัง้ กดและแชไูวทูี ่ปูมุเปิด / ปิดเป็นเวลา 3 วนิาท ีหลงัจาก
การนับถอยหลังแบบ "Cancel 3-2-1 (ยกเลกิ)" บนหนูาจอแสดงผลสิน้สดุแลวู เครื่องกจ็ะปิด

C

หมายเหตุ

 ¾ ถา้คณุกดป่มุ เปิด / ปิด  เมื่อการล็อคป้องกนัเดก็ถก้เปิดการท�างานแลว้ โปรแกรมจะไม่ถ้กยกเลกิ คณุ
จะต้องยกเลิกการล็อคป้องกนัเดก็ก่อน การนับถอยหลงัแบบ "Pause 3-2-1 (หยุดชัว่ขณะ)" จะปรากฏ
บนหน้าจอแสดงผล

 ¾ ถา้คณุต้องการเปิดประตโ้หลดหลงัจากทีค่ณุได้ท�าการยกเลิกโปรแกรม แตมั่นเป็นไปไม่ไดท่ี้จะเปิด
ประตเ้น่ืองจากระดบัน�้าในเคร่ืองสง้กวา่ระดบัการเปิดประต ้ ให้ท�าการหมุนป่มุการเลอืกโปรแกรมไปท่ี
โปรแกรม สบ้และป่ันแหง้และระบายน�้าออกจากในเครื่อง

5.20 การสิน้สุดของโปรแกรม
ไฟของ “Laundry can be taken out (เสื้อผูาสามารถน�าออกมาไดูแลวู)” จะปรากฎบนหนูาจอแสดงผล ณ การสิน้สดุการ
ท�างานของโปรแกรม
ถาูคณุไมูไดกูดปูมุใดๆ เป็นเวลา 2 วนิาทแีลูว เครื่องจะสลบัไปยงัโหมดหยดุชัว้ขณะ หนูาจอแสดงผลและไฟบงูชีทั้ง้หมดจะ
ปิด มเีพยีงกรอบเฟรมของปูมุ เลือกโปรแกรม ทีย่งัคงสวาูงวบ่วาบอยู่
ถาูคณุกดปุูมใดๆ หรือหมนุปุูม เลอืกโปรแกรม เมื่อเครื่องอยูใ่นโหมดหยุดชัว่ขณะแลูว ขัน้ตอนของโปรแกรมท่ีเสรจ็
สมบร่ณ์แลูวจะปรากฏบนหนูาจอแสดงผล
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5. 21 การเข้าสู่เมนูการตัง้ค่า
คณุสามารถกระท�างานตอูไปน้ีไดใูนเมนก่ารตัง้คาู
• การเปลีย่นการเลือกภาษา
• การเปลีย่นการตัง้คาูความสวาูงของหนูาจอ
• เปิดและปิดระดบัเสยีง
กดปูมุ ปรบัอุณหภมู ิ และปูมุ ปรบัความเรว็การป่ันแห้ง พรอูมกนัเป็นเวลา 3 วินาทีเพ่ือเขูาสูเ่มนก่ารตัง้คาู เมน่ 
"Select Language (เลือกภาษา)" จะปรากฏบนหนูาจอแสดงผล
ใชปููมุ อณุหภมู ิหรือ ปรบัการอบแหง้ เพื่อคูนหาในเมน่
5.21.1 การเปล่ียนการเลือกภาษา

S E T T I N G S

1. กดปูมุ ปรบัอุณหภมู ิและปุูม ปรบัความเรว็การป่ันแห้ง พรูอมกนัเป็นเวลา 3 วนิาทเีพื่อเขูาสูเ่มนก่ารตัง้คาู เมน่ 
"Select Language (เลอืกภาษา)" จะเป็นเมนแ่รกทีป่รากฏบนหนูาจอแสดงผล

LANGUAGE SELECTION

 

E N G L I S H

2. หมนุปูมุ เลอืกโปรแกรม จนกระทัง่ภาษาทีต่อูงการปรากฏบนหนูาจอแสดงผลในเมน่เลอืกภาษา

S E T

3. กดปูมุไฟสวาูงบนมมุลูางขวาของหนูาจอแสดงผลเม่ือภาษาทีต่อูงการแสดงผลออกมาแลูว ไฟจะปิดและปรากฏ
สญัลกัษณ์ "Set" บนหนูาจอแสดงผล
5.21.2 การเปล่ียนการตัง้ค่าความสว่างของหน้าจอ

S E T T I N G S

 

S E T

1. กดปูมุ ปรบัอุณหภมู ิและปุูม ปรบัความเรว็การป่ันแห้ง พรูอมกนัเป็นเวลา 3 วนิาทเีพื่อเขาูสูเ่มนก่ารตัง้คาู ใชูปุูม
การอบแหงู เปิดเมน ่"Brightness (ความสวาูง)"

2. หมนุปูมุ เลอืกโปรแกรม จนกระทัง่ความสวาูงทีต่อูงการปรากฏบนหนูาจอแสดงผลในเมน่ความสวาูง
3. กดปูมุไฟสวาูงบนมมุลูางขวาของหนูาจอแสดงผลเมื่อความสวาูงทีต่อูงการแสดงผลออกมาแลูว ไฟจะปิดและปรากฏ

สญัลกัษณ์ "Set" บนหนูาจอแสดงผล
5.21.3 เปิดและปิดระดับเสียงเตือน

S E T T I N G S

 

VOLUME SETTING ON

1. กดปูมุ ปรบัอุณหภมู ิและปุูม ปรบัความเรว็การป่ันแห้ง พรูอมกนัเป็นเวลา 3 วนิาทเีพื่อเขูาสูเ่มนก่ารตัง้คาู โดยใชู
ปูมุ การอบแหง้ ใหเูปิดทีเ่มน ่"Volume Setting (การตัง้คาูระดบัเสยีง)" 

2. หมนุปูมุ เลอืกโปรแกรม จนกระทัง่ระดบัเสยีงทีต่อูงการปรากฏบนหนูาจอแสดงผลในเมน่ตัง้คาูระดบัเสยีง

S E T

3. ถาูคณุตอูงการเพิม่ระดบัเสยีงขึ้น ใหูกดปุูมไฟสวาูงบนมมุดาูนลาูงขวาของหนูาจอแสดงผลเมื่อ "VOLUME ON 
(ระดบัเสยีงเปิดอยู)่" ถก่เลอืกไว ูไฟจะปิดและปรากฏสญัลักษณ์ "Set" บนหนูาจอแสดงผล 
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4. ถาูคณุตอูงการลดระดบัเสยีงลง ใหกูดปุูมไฟสวาูงบนมมุดาูนลาูงขวาของหนูาจอแสดงผลเมื่อ "VOLUME OFF (ระดบั
เสยีงปิดอยู)่" ถก่เลอืกไว ูไฟจะปิดและปรากฏสญัลักษณ์ "Off" บนหนูาจอแสดงผล

5.22  Memory (สิ่งที่โปรดปราน) การตัง้ค่าโปรแกรม
คณุสามารถสรูางโปรแกรมทีโ่ปรดได ู โดยการบนัทกึโปรแกรมทีใ่ชูบอูยและการตัง้คูาอ่ืนๆ ใชูฟังกชั์นน้ีเม่ือคณุตอูงการ
เลอืกอยาูงเรว็ของการตัง้คาูทีเ่หมือนกนักบัทีค่ณุใขสู�าหรับเสื้อผาูทีค่ณุซกัเป็นประจ�า
โปรแกรมทีโ่ปรดจะยงัคงอยูท่ีค่าูตัง้จากโรงงานจนกวูาคณุจะสราูงการตัง้คาูโปรแกรมท่ีโปรดใหมู
5.22.1 การจัดเก็บโปรแกรมท่ีโปรดใหม่

1. เลอืกอณุหภม่ ิความเรว็ และฟังกช์ัน่การท�างานสนับสนนุทีตู่องการในโปรแกรมทีค่ณุไดรูบัอนญุาตใหตูัง้คาูโปรแกรม
ในหนูวยความจ�า

2. กดปุูมคาูงไวขูองปูมุรายการโปรด เป็นเวลา 3 วนิาที 
3. การนับถอยหลงัแบบ "Storing favourite 3-2-1 (ก�าลงัจัดเก็บรายการโปรด)" จะปรากฏบนหนูาจอแสดงผล 

C
หมายเหตุ

 ¾ ถา้การจดัเก็บไมส่�าเร็จแลว้ สัญลกัษณ์ "Favorite not saved (รายการโปรดไม่ถ้กบันทึก)" จะปรากฏ
ออกมาบนหน้าจอแสดงผล

5.22.2 การเลือกโปรแกรมท่ีโปรด
1. กดปูมุ รายการโปรด “Favourite selected (รายการโปรดทีเ่ลอืก)” จะปรากฎบนหนูาจอแสดงผล
2. โปรแกรมและการตัง้คาูอื่นๆ ทีบ่นัทกึไวเูป็นรายการโปรดจะปรากฏออกมาบนหนูาจอแสดงผล
3. กดปูมุ เริม่ต้น / หยดุชั่วขณะเพื่อเริม่ตนูโปรแกรมโปรดของคุณ
5.23 เครื่องซักผ้าของคุณติดตัง้ระบบ “โหมดเตรียมพร้อมรอ”
ในกรณีทีไ่มสูามารถเร่ิมการท�างานของโปรแกรมใดๆ หรือมกีารรอโดยไมูไดทู�าการเดนิเครื่องเม่ือเครื่องถก่เปิดโดยปูมุ 
เปิด/ปิด แลูวและในขณะทีเ่คร่ืองอยู่ในขัน้ตอนการเลือกหรอืถาูไมมูกีารท�างานใดๆประมาณ 2 นาทหีลงัจากโปรแกรมท่ี
คณุเลอืกท�างานเสร็จสิน้กระบวนการแลวู เครื่องซกัผาูของคณุกจ็ะปรบัเปลีย่นไปสูโ่หมดประหยัดพลงังานโดยอัตโนมัติ 
ความสวูางของไฟบอกสถานะก็จะลดลง  นอกจากน้ี ถูาผลติภัณฑข์องคณุมกีารตดิตัง้หนูาจอแสดงผลแสดงระยะเวลาของ
โปรแกรมแลูว หนูาจอแสดงผลนัน้กจ็ะถก่ปิดไปดูวย ในกรณีของการหมนุปุูมเลอืกโปรแกรมหรือกดปูมุใดๆ ไฟสถานะและ
หนูาจอแสดงผลก็จะกลับไปสู่สภาวะเดิมกอูนหนูาน้ี การเลอืกของคณุทีก่ระท�าในขณะออกจากโหมดประหยัดพลังงานแลูว
อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดู ตรวจสอบความเหมาะสมของการเลอืกของคณุกอูนเริม่ตนูการท�างานของโปรแกรม ท�าการปรบั
ใหมถูาูจ�าเป็น ส่ิงน้ีไมใูชคูวามผดิพลาด
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ชวูงอายกุารใชงูานของผลิตภณัฑจ์ะยดืยาวออกไปและปัญหาทีพ่บเจอบอูยจะลดลงถาูท�าความสะอาดตามชวูงเวลาอยาูง
สม�า่เสมอ
6.1 การท�าความสะอาดลิน้ชักใส่ผงซักฟอก

ท�าความสะอาดลิน้ชกัใสผูงซกัฟอกตามชวูงเวลาอยาูงสม�า่เสมอ (ทกุๆ 4-5 รอบการซกั) ดงัท่ีแสดงไวูในดาูนลาูงน้ี เพ่ือทีจ่ะ
ปูองกนัการสะสมของผงซกัฟอกเมื่อเวลาผาูนไป
1 ยกดาูนหลงัของทูอดด่ขึ้นเพื่อถอดออกดงัแสดงในภาพ หลงัจากท�าความสะอาดตามขัน้ตอนทีไ่ดูอธบิายไวดูาูนบน

แลวู ใหใูสทูอูดด่กลบัเขาูไปในต�าแหนูงของมนัและดนัสูวนดาูนหนูาลงดาูนลาูงเพื่อใหูมัน่ใจวาูแผนูลอ็คนัน้เกีย่วไดถูงึ
ต�าแหนูง

C
หมายเหตุ

 ¾ ถา้มปีรมิาณน�้ามากกวา่ปกติและน�้ายาปรบัผา้น่มุผสมกนัตอนเริม่ตน้มารวมกนัในชอ่งใสน่�้ ายาปรบัผา้
น่มุแล้ว ทอ่ด้ดนัน้จะตอ้งไดร้บัท�าความสะอาด

2. ท�าการลาูงลิน้ชกัใสผูงซกัฟอกและทูอดด่นัน้ดวูยน�้าอูนุในอาูงลาูง สวมถงุมอืปูองกนัหรอืใชูแปรงทีเ่หมาะสมเพื่อหลีก
เลีย่งการสมัผสักบัสิง่ตกคูางในลิน้ชกัทีจ่ะสมัผสัผวิคณุเวลาท�าความสะอาด

3 หลงัจากท�าความสะอาด ใหวูางทอูดด่กลบัไปยงัต�าแหนูงของมนัและเสยีบลิน้ชกักลับเขาูไป
6.2 การท�าความสะอาดประตูโหลดเสือ้ผ้าและถังซัก
ส�าหรับผลติภณัฑท์ีมี่โปรแกรมท�าความสะอาดถงัซัก โปรดดท่ี ่การท�างานของผลิตภัณฑ ์– โปรแกรม
ส�าหรับผลติภณัฑท์ีไ่มมูโีปรแกรมท�าความสะอาดถงัซกั ใหูปฏบิตัติามขัน้ตอนดาูนลาูง เพื่อท�าความสะอาดถงัซัก: 
เลอืกฟังกช์นัชูวยเหลือ น� ้าเพิม่เตมิหรือ ลา้งน� ้าพเิศษ ใชโูปรแกรม ผาูฝูาย โดยไมตูอูงซกัลาูงเบ้ืองตูนกอูน ตัง้คาู
อุณหภูมไิปส่รูะดบัทีแ่นะน�าบนสารท�าความสะอาดถงัซกัซึ่งใหม้าจากตวัแทนบรกิารท่ีไดร้บัการรับรอง ใชูขัน้
ตอนน้ี  โดยไม่ต้องใสเ่สือ้ผา้ในเคร่ืองซกัผา้ กอูนเริม่โปรแกรม ใหูใสสูารท�าความสะอาดพิเศษส�าหรบัถังซกั  1 ถงุ (ถาู
ไมมูสีารท�าความสะอาดพเิศษ ใหใูสผูงตาูนทานคราบหนิป่นปรมิาณส่งสดุไมเูกิน 100 กรมั) ลงไปในชอูงใสผูงซกัฟอกของ
ถงัซกัหลกั (ชูองหมายเลข "2"). ถูาสารตูอตาูนคราบหนิป่นอยูใ่นร่ปแบบของเม็ด ใหูใส ู 1 เม็ดลงไปในถงัซกัหลกัทีชู่อง
หมายเลข "2"). อบแหงูภายในถังดวูยเศษผาูหลงัจากทีโ่ปรแกรมท�างานเสรจ็สิน้แลูว

C
หมายเหตุ

 ¾ ท�าความสะอาดถงัซกัทุกๆ 2 เดอืน
 ¾ ใชผ้งต่อตา้นการเกดิคราบทีเ่หมาะสมกบัเครื่องซกัผา้

หลงัจากการซกัลูางทกุรอบ ท�าใหแูนูใจวาูไมูมสีิง่แปลกปลอมคูางอยู่ในถงั
ถาูปากของผนังทูอในร่ปติดขดัใหใูชไูมจูิม้ฟันเปิดออก

C
หมายเหตุ

 ¾ สารแปลกปลอมจะท�าใหเ้กดิคราบสนิมในถงัซกัได ้ ท�าความสะอาดคราบตดิแน่นบนผวิถงัโดยใช้น�้ายา
ท�าความสะอาดเหลก็สเตนเลส หา้มใช้แปรงทีเ่ป็นขนเหลก็หรอืลวด

6 การบ�ารุงรักษาและการท�าความสะอาด



คู่มือผู่ใชูงาน 37 / TH

การบ�ารุงรักษาและการท�าความสะอาด

A
ขอ้ระวงั

 ¾ อยาูใชวูสัดุฟองน�้าหรอืวัสดขุดัผวิ สิง่เหลูาน้ีจะท�าใหเูกดิความเสยีหายตอูผวิทีเ่คลอืบส ีและผวิพลาสติก
ไดู

6.3 การท�าความสะอาดตัวกรองดูดอากาศ
การท�าความสะอาดตวักรองดดูอากาศ
ถอดปลัก๊เครื่องซกัผา้

1 2 3

4 5
 

1 ติดดาูนหลงัของเคร่ืองมอืทีใ่หมูาในถงุคูม่อืการใชงูานไปยงัต�าแหนูงบนฝาตวักรองดงัแสดงในร่ปที ่1
2 ดงึฝาตัวกรองเขูาหาตวัคณุเองดูวยการใชูน้ิวมือชูวยหลงัจากดงึสลกัยดึไปทางซูายมอืโดยใชูดาูนหลงัของเครื่องมอืดงั

แสดงในรป่ที ่2
3 ฝาตวักรองจะออกมาอยาูงงาูยดาย
4 ลาูงฝาตวักรอง
5 ใสฝูาตวักรองกลบัเขาูไปทีต่�าแหนูงของมนัและท�าใหแูนูใจวาูอยูใ่นต�าแหนูงอยูางมัน่คง ถาูไมอูยูใ่นต�าแหนูงอยูาง

มัน่คง ใหบูดิสลกัยดึไปดาูนขวาโดยใชเูครื่องมอืชูวย

A

ขอ้ระวงั
 ¾ อยาูใชวูสัดุฟองน�้าหรอืวัสดขุดัผวิ สิง่เหลูาน้ีจะท�าใหเูกดิความเสยีหายตอูผวิทีเ่คลอืบส ีและผวิพลาสติก

ไดู
 ¾ หลังจากการท�างานการซกัและการอบแหูงทกุ 50 รอบแลูว (ประมาณ 3 เดอืน) ใหูท�าความสะอาดตวั

กรองทอูดด่อากาศของเครื่องซกัผาูดวูย
 ¾ ถาูเคร่ืองซกัผาูถก่ใชสู�าหรับการอบแหงูเทาูนัน้ 10 ครัง้ตูอเน่ืองกนั ใหูท�าการซกัถงัเปลูาหลงัจากการใชู

งานแลวูโดยใชูโปรแกรมระยะสัน้ 1 ครัง้
6.4 การท�าความสะอาดตัวเครื่องและแผงควบคุม
เชด็ท�าความสะอาดตัวเคร่ืองดวูยน�้าผสมสบู่หรอืผงซกัฟอกแบบเจลออูนๆ ทีไ่มูกดัผวิตามทีจ่�าเป็น และท�าใหูแหงูดวูยผาู
ออูนนุูม
ใชูผาูทีอ่อูนนุูมและเปียกหมาดๆ เทาูนัน้ในการท�าความสะอาดแผงควบคมุ
6.5 การท�าความสะอาดตัวกรองน� ้าเข้า

มตีวักรองอยูท่ีป่ลายสุดของวาล์วทอูน�้าเขูาทีด่าูนหลงัของเครื่องและทีป่ลายสดุของทอูน�้าเขาูทีตู่อเขาูกบัก๊อกน�้า ตวักรอง
เหลาูน้ีชวูยปูองกันสารแปลกปลอมและสิง่สกปรกในน�้าทีอ่าจเขาูสูเ่คร่ืองซกัผาูได ู ควรท�าความสะอาดตัวกรองเม่ือเกิด
ความสกปรก
1 ปิดกอ๊กน�้า
2 ถอดคลายน็อตล็อคทอูยางของทางน�้าเขาูเพื่อเขาูไปยงัตวักรองทีอ่ยู่บนวาลว์ทอูน�้าเขาู ท�าความสะอาดดวูยแปรงที่

เหมาะสม ถาูตวักรองสกปรกมาก ใหถูอดออกโดยใชคูมีและท�าความสะอาด
3 ถอดตัวกรองออกมาจากดูานแบนราบของทูอยางส�าหรับน�้ าเขูาพรูอมกับแหวนปะเก็นและท�าความสะอาดใหูทัว่ถึง

ผาูนน�้าไหล
4 ท�าการใสูกลบัแหวนปะเกน็และตัวกรองอยาูงระมดัระวงัในทีเ่ดมิและขนัน็อตลอ็คทอูยางใหูแนูนดวูยมอื
6.6 ท�าการระบายน� ้าที่เหลือออกและท�าความสะอาดตัวกรองของป๊ัม
ระบบการกรองในเคร่ืองซกัผาูของคุณชวูยปูองกนัส่ิงของวสัดแุขง็ เชูน กระดมุ เหรยีญ และเสนูใย ท่ีอาจไปอุดตนัใบพัด
ของป๊ัมในระหวาูงการระบายน�้าออกได ูดงันัน้ น�้าจะไดรูบัการระบายออกโดยไมมีูปัญหาและอายุการใชงูานของป๊ัมกจ็ะยืด
ยาวขึ้น
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ถาูเครื่องซกัผูาไมสูามารถท�าการระบายน�้าออกไดู ตวักรองของป๊ัมอดุตนั ตวักรองจะตอูงท�าความสะอาดเม่ือไหรกูต็ามท่ีมี
การอดุตนัหรือทกุ 3 เดือน น�้าจะตอูงถก่ระบายออกกอูนเพื่อท�าความสะอาดตัวกรองของป๊ัม
นอกจากน้ี กูอนจะท�าการขนสงูเครื่องซกัผูา (เชูน เมื่อเคลื่อนยูายไปยงัอกีบาูนหลงัหน่ึง) และในกรณีของการเย็นจนแขง็
ตวัของน�้า น�้านัน้จะตูองถก่ระบายออกไปอยูางสมบร่ณ์

A
ขอ้ระวงั

 ¾ สารแปลกปลอมทีคู่างอยูใ่นตัวกรองของป๊ัมอาจท�าใหูเกดิความเสยีหายแกูเครื่องซกัผูาหรอือาจท�าใหู
เกิดเสยีงดังไดู

 ¾ ถาูผลิตภัณฑไ์มไูดใูชงูาน ใหปิูดกอ๊กน�้า ถอดทอูจาูยน�้าเขาูออกและระบายน�่าดาูนในของเครื่องเพ่ือ
ปูองกันความเป็นไปไดูของการถ่กท�าใหแูขง็ตัวไดใูนภม่ภิาคของการตดิตัง้

 ¾ หลังจากการใชแูตลูะครัง้ ใหปิูดกอ๊กทูอน�้าจูายเขาูของผลติภัณฑ์ 
6.6.1 ในการท่ีจะท�าความสะอาดตัวกรองท่ีสกปรกและระบายน้�าออก:

1. ถอดปลัก๊ไปของเครื่องเพื่อตดัพลงังานออก

A
ขอ้ระวงั

 ¾ อุณหภม่ขิองน�้าดูานในเคร่ืองอาจจะสง่ขึ้นถงึ 90 ºC เพื่อหลกีเลีย่งความเสีย่งของการไหม ู ใหทู�าความ
สะอาดตัวกรองหลงัจากน�้าดูานในเคร่ืองถก่ท�าใหเูยน็ตวัลงแลวู

2 เปิดฝาตวักรอง
 กดกอ๊กน�้าบนฝาตวักรองลงดาูนลาูงและดงึชิน้ออกมาเขูาหาตวัคณุเอง

 

6.6.2 การระบายน้�าออก:
a. ดงึทอูยางระบายน�้าฉกุเฉินออกจากต�าแหนูงทีจ่ดัเกบ็
b. วางภาชนะบรรจขุนาดใหญทูีป่ลายของทอูยาง ท�าการระบายน�้าออกไปยงัภาชนะดงักลูาวโดยการดงึปลัก๊ทีป่ลายของ

ทอูยาง เมื่อภาชนะบรรจเุตม็ ใหปิูดทางเขาูของทอูยางไวโูดยการปิดปลัก๊กลบัคนื หลงัจากภาชนะบรรจวุาูงเปลาูแลวู 
ท�าตามขัน้ตอนดาูนบนเพื่อระบายน�้าในเครื่องออกใหูหมด

c. เมื่อท�าการระบายน�้าออกเสรจ็แลูว ปิดปลายทอูโดยใชปูลัก๊อกีครัง้และขนัแนูนยดึทูอยางเขาูทีเ่ดมิ
d หมนุตวักรองของป๊ัมเพื่อจะน�าออกมา



คู่มือผู่ใชูงาน 39 / TH

7 การแก้ไขปัญหา
โปรแกรมไมเ่ริม่ตน้ท�างานหลงัจากปิดประตเูครื่อง

• ไมไูดกูดปูมุ เริม่ตนู / หยดุชัว่ขณะ / ยกเลกิ >>> *กดป่มุ เริม่ตน้ / หยุดชัว่ขณะ / ยกเลิก
• อาจเป็นเรื่องยากทีจ่ะปิดประตโ่หลดในกรณีทีม่กีารโหลดมากเกนิไป >>> ลดปรมิาณการซักและตรวจสอบให้แน่ใจ

วา่ได้ปิดประตโ้หลดอยา่งถ้กตอ้ง
โปรแกรมไมส่ามารถเริม่ท�างานหรอืเลอืกได้ 

• เครื่องซกัผาูจะสลบัไปยงัโหมดการปูองกนัตวัเองเน่ืองจากปัญหาการจูายพลงังาน (สายแรงดนัไฟฟูา แรงดนัน�้า 
ฯลฯ) >>> กดป่มุค้างไวท้ีป่่มุ เปิด/ปิด เป็นเวลา 3 วนิาทีเพื่อรเีซ็ตเครื่องไปยังการตัง้คา่จากโรงงาน (ดท่ี้ "การ
ยกเลิกโปรแกรม")

น� ้าอย่ใูนเครื่อง

• อาจจะมนี�้าตกคาูงอยูใ่นตวัผลติภณัฑไ์ดูเน่ืองจากกระบวนการควบคมุคณุภาพในการผลติ >>> น่ีไม่ใช่เป็นความ
ลม้เหลว น�้าไมเ่ป็นอนัตรายตอ่เคร่ืองซกัผ้า

มกีารรั่วของน� ้าทีด้่านลา่งสดุของเครื่อง

• ปัญหาทีค่ลูายกนักบัทอูยางหรอืตัวกรองป๊ัม >>> ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ซลีผนึกของท่อยางน�้าเข้าถก้สวมยึดไว้
อยา่งแน่น ตอ่ทอ่ยางเข้ากบักอ๊กน�้าใหแ้น่น

• ตวักรองของป๊ัมอาจจะปิดไมสูนิท >>> ตรวจสอบวา่ตวักรองของป๊ัมปิดอย่างสนิท
เครื่องซกัผา้ไมม่นี� ้าบรรจุลงไป

• กอ๊กน�้าถก่ปิด >>> เปิดกอ๊กน�้า
• ทอูยางทางเขาูน�้าหกังอ >>> ปรบัแกท่้อยางให้ถก้ตอ้ง
• ตวักรองทางเขาูน�้าอดุตนั >>> ท�าความสะอาดตวักรอง
• ประตโ่หลดเปิดแงมูอยู ่>>> ปิดประตโ้หลด
เครื่องซกัผา้ไมร่ะบายน� ้าออก

• ทอูยางระบายน�้าอาจจะอดุตนัหรือบดิงอ >>> ท�าความสะอาดหรอืท�าให้ท่อยางราบเรยีบ
• ตวักรองของป๊ัมอุดตัน >>> ท�าความสะอาดตวักรองของป๊ัม
เครื่องซกัผา้ส่ันและมเีสยีงดงั

• เครื่องซกัผาูอาจจะตัง้อยูไ่มสูมดลุ >>> ปรบัขาตัง้เพ่ือปรบัระดบัของเครื่องซักผา้
• สารแขง็อาจจะเขาูไปในตวักรองป๊ัมน�้าได ู>>> ท�าความสะอาดตวักรองของป๊ัม
• สลกัยดึเพื่อความปลอดภยัในการขนสูงไมูถก่ออดออก >>> ถอดสลกัยึดเพ่ือความปลอดภัยในการขนส่งออก
• ปรมิาณของเสื้อผาูทีซ่กัในเครื่องอาจมนูีอยเกนิไป >>> เพ่ิมเสื้อผา้เขา้ไปในเครื่อง
• เครื่องอาจจะมเีสื้อผาูมากเกนิไป >>> ท�าการเอาเสื้อผา้บางชิ้น้ออกจากเครื่องและกระจายน�้าหนักของเสื้อผา้ดว้ย

มอืให้สมดลุดเ้ป็นเน้ือเดยีวกนัในเครื่อง
• เครื่องซกัผาูอาจจะวางพงิกบัส่ิงของทีแ่ขง็ >>> ตรวจสอบวา่เครื่องไมไ่ดพิ้งกบัวตัถอ่ืุนใด
เครื่องหยดุการท�างานระยะสัน้ๆ หลงัจากโปรแกรมเริม่ท�างาน

• เครื่องอาจจะหยุดท�างานชัว่คราวเน่ืองจากแรงดนัไฟฟูาต�่า >>> เครื่องจะกลบัมาท�างานอีกครัง้เม่ือแรงดนัไฟฟ้า
กลบัมาทีร่ะดบัปกติ

เครื่องระบายน� ้าออกโดยตรงของน� ้าทีน่�าเขา้มา

• ทอูระบายน�้าอาจมคีวามส่งไมเูพยีงพอ >>> เชื่อมตอ่ทอ่ระบายน�้าดงัท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นค่มื้อการท�างาน
ไมส่ามารถมองเหน็น� ้าในขณะเครื่องก�าลงัซกัผา้

• ระดบัน�้าจะไมสูามารถมองเห็นไดจูากดาูนนอกของเครื่องซักผาู สิง่น้ีไมใูชคูวามผดิพลาด
ประตูโหลดไมส่ามารถเปิดได้

• การลอ็กประตจ่ะท�างานเน่ืองจากระดบัน�้าในถงัซกั >>> ระบายน�้าออกโดยรนัดว้ยโปรแกรมป๊ัมน�้าหรอืการป่ัน
• เครื่องซกัก�าลงัท�าใหูน�้ารูอนขึ้นหรอือยูใ่นรอบของการป่ันหมนุ >>> ใหร้อจนกวา่โปรแกรมจะท�างานเสรจ็สิน้
• การลอ็กปูองกนัเดก็ถก่เชื่อมตอู การลอ็กประต่จะถก่ปิดการท�างานสกัสองสามนาทหีลงัจากโปรแกรมมาถงึจุดสิน้

สดุแลวู >>> รอสกัสองสามนาทเีพื่อปิดการท�างานของการลอ็กประต้
• ประตโ่หลดอาจตดิขดัเน่ืองจากการเกดิแรงดนั >>> ถอืท่ีจบัพรอ้มกบัผลกัและดงึประตโ้หลดเพ่ือปล่อยและเปิด

ประตโ้หลด
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การแก้ไขปัญหา

การซักผ้าใชเ้วลานานกวา่ทีร่ะบไุว้ในค่มูอื (*)

• แรงดนัของน�้าต�่าเกนิไป >>> เครื่องจะรอจนกระทัง่ได้รบัปรมิาณน�้าทีเ่พียงพอในการป้องกันคณุภาพการซกัท่ีไม่ดี
เน่ืองจากปรมิาณน�้าทีน้่อยลง ดงันัน้ เวลาในการซกัจึงยดืยาวออกไป

• แรงดนัไฟฟูาอาจจะต�่า >>> เวลาในการซกัถก้ท�าใหย้ดืยาวออกไปเพ่ือหลกีเล่ียงผลการซกัท่ีไม่ดเีม่ือแรงดนัไฟฟ้า
จา่ยต�่าเกนิไป

• อณุหภม่ขิองน�้าทางเขาูอาจจะต�่าไป >>> ตอ้งใชเ้วลาในการท�าใหน้�้ ารอ้นขึ้นมากกว่าเดมิในช่วงฤดห้นาว นอกจาก
น้ี เวลาในการซักยงัสามารถท�าให้ยดืยาวออกไปเพื่อหลกีเลีย่งผลการซกัทีไ่ม่ดี

• จ�านวนครัง้การลูางน�้าและ/หรอืปรมิาณของน�้าลาูงอาจจะเพิม่ขึ้น >>> เครื่องจะเพ่ิมปรมิาณน�้าของน�้าลา้งเม่ือ
ตอ้งการการล้างน�้าทีดี่และเพิม่ขัน้ตอนการล้างน�้ามากขึ้นหากจ�าเป็น 

• ฟองสูวนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบการด่ดซับฟองอัตโนมัติมีการเปิดการท�างานเน่ืองจากมีการใชูผงซักฟอกมาก
เกนิไป >>> ใชป้รมิาณของผงซกัฟอกตามทีแ่นะน�าไว้

เวลาของโปรแกรมไมมี่การนับถอยหลงั (บนร่นุทีมี่หน้าจอแสดงผล) (*)

• ตวัจบัเวลาอาจจะหยุดท�างานในระหวาูงการน�าน�้าเขาูมา >>> ไฟบง่ชีตั้วจบัเวลาจะไม่นับถอยหลังจนกวา่เครื่อง
จะมปีรมิาณน�้าเขา้เครื่องเพยีงพอ เครื่องจะรอจนกระทัง่มีปรมิาณน�้าท่ีเพียงพอเพ่ือหลกีเล่ียงผลการซกัท่ีไม่ดี
เน่ืองจากมนี�้ าน้อยเกนิไป ตวัจบัเวลาจะกลบัมาท�างานนับถอยหลังหลังจากนัน้

• ตวัจบัเวลาอาจจะหยุดท�างานในระหวาูงการท�าใหนู�้ารอูนขึ้น >>> ไฟบ่งชีตั้วจบัเวลาจะไม่นับถอยหลงัจนกวา่
เครื่องจะไปถึงอณุหภม้ทิีเ่ลอืกไว้

• ตวัจบัเวลาอาจจะหยุดท�างานในระหวาูงการหมนุป่ันแหงู >>> ระบบตรวจจบัโหลดไม่สมดลุแบบอัตโนมัติอาจจะ
ถก้เปิดใชง้านเน่ืองจากการกระจายตวัทีไ่มส่มดลุของเสื้อผา้ในถงัซกั 

เวลาของโปรแกรมไมมี่การนับถอยหลงั (*)

• อาจจะมโีหลดทีไ่มสูมดลุในเครื่องซกั >>> ระบบตรวจจบัโหลดไม่สมดลุแบบอัตโนมัติอาจจะถก้เปิดใช้งาน
เน่ืองจากการกระจายตวัทีไ่มส่มดลุของเสื้อผา้ในถงัซัก

เครื่องซกัไม่ถกูสลบัไปยงัขัน้ตอนการหมนุป่ัน (*)

• อาจจะมโีหลดทีไ่มสูมดลุในเครื่องซกั >>> ระบบตรวจจบัโหลดไม่สมดลุแบบอัตโนมัติอาจจะถก้เปิดใช้งาน
เน่ืองจากการกระจายตวัทีไ่มส่มดลุของเสื้อผา้ในถงัซัก

• เครื่องจะไมหูมนุป่ันหากน�้าไมูถก่ระบายอยาูงสมบร่ณ์ >>> ตรวจสอบตัวกรองและท่อยางระบายน�้า
• ฟองสูวนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบการด่ดซับฟองอัตโนมัติมีการเปิดการท�างานเน่ืองจากมีการใชูผงซักฟอกมาก

เกนิไป >>> ใชป้รมิาณของผงซกัฟอกตามทีแ่นะน�าไว้
สมรรถนะการซกัผ้าไมด่:ี เสือ้ผา้ทีซ่กัเปลีย่นแปลงเป็นสเีทาซีด (**)

• ปรมิาณผงซกัฟอกทีไ่มเูพยีงพอถ่กใชผูาูนชวูงเวลายาวนาน >>> ใช้ปรมิาณผงซักฟอกท่ีแนะน�าให้เหมาะสมกับ
ความกระดา้งของน�้าและเสื้อผา้ท่ีจะซกั

• การซกัถ่กกระท�าทีอ่ณุหภม่ติ�่าเป็นเวลานานในชวูงคาบเวลาทีย่าวนาน >>> เลอืกอุณหภมิ้ท่ีเหมาะสมส�าหรบั
เสื้อผ้าทีจ่ะท�าการซกั

• ปรมิาณของผงซกัฟอกทีไ่มเูพยีงพอถก่ใชกูบัน�้ากระดูาง >>> การใช้ปรมิาณของผงซักฟอกท่ีไม่เพียงพอกับน�้า
กระดา้งเป็นสาเหตขุองคราบสกปรกเกาะติดบนเสื้อผา้และสิง่น้ีจะเปลีย่นใหเ้สื้อผา้กลายเป็นสเีทาในเมื่อเวลาผา่น
ไป เป็นเรื่องทียุ่่งยากในการก�าจดัคราบสเีทาเมื่อเกดิขึ้นแล้ว ใชป้รมิาณผงซกัฟอกทีแ่นะน�าให้เหมาะสมกับความ
กระดา้งของน�้าและเสื้อผา้ท่ีจะซกั

• ใชูผงซักฟอกมากเกนิไป >>> ใชป้รมิาณผงซักฟอกทีแ่นะน�าใหเ้หมาะสมกับความกระดา้งของน�้าและเสื้อผา้ทีจ่ะ
ซกั

สมรรถนะการซกัผ้าไมด่:ี คราบสกปรกฝ่ังแน่นตดิอย่หูรอืเสือ้ผา้ไม่ถกูท�าใหข้าวใส (**)

• ใชูปรมิาณของผงซักฟอกทีไ่มเูพยีงพอ >>> ใช้ปรมิาณผงซกัฟอกทีแ่นะน�าให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าท่ีจะซกั
• โหลดเสื้อผาูเขาูไปมากเกนิไป >>> อยา่โหลดเสื้อผา้เขา้ไปมากเกนิไปในเครื่อง โหลดปรมิาณเส้ือผา้ตามข้อม้ลที่

แนะน�าไว้ใน “ตารางโปรแกรมและการบรโิภค”
• เลอืกโปรแกรมซกัและอณุหภม่ผิดิ >>> เลอืกโปรแกรมและอณุหภม้ท่ีิเหมาะสมส�าหรบัเส้ือผา้ทีจ่ะท�าการซกั
• ใชูผงซักฟอกผดิประเภท >>> ใชผ้งซกัฟอกดัง้เดมิทีเ่หมาะสมส�าหรบัเครื่องซกั
• ผงซักฟอกถก่ใสใูนชอูงผดิ >>> ใสผ่งซกัฟอกในชอ่งทีถ่ก้ตอ้ง อยา่ผสมสารฟอกขาวและผงซกัฟอกด้วยกนั
สมรรถนะการซกัผ้าไมด่:ี คราบสกปรกของน� ้ามนัติดแน่นบนเสือ้ผา้ทีซั่ก (**)

• ไมไูดทู�าความสะอาดถงัซกัเป็นประจ�า >>> ท�าความสะอาดถงัซกัอยา่งเป็นประจ�า ส�าหรับเรื่องน้ี โปรดด้ที ่6.2.
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สมรรถนะการซกัผา้ไมด่:ี เสือ้ผา้สง่กลิน่ทีไ่ม่พงึประสงค์ (**)

• กลิน่น�้าหอมและชัน้ของแบคทเีรยีจะกูอตวัขึ้นบนถงัซกัเน่ืองจากผลของการซกัผูาอยูางตูอเน่ืองทีอ่ณุหภ่มติ�่าและ/
หรอืใชโูปรแกรมระยะสัน้ >>> ทิง้ให้ลิน้ชกัใส่ผงซกัฟอกรวมทัง้ประตโ้หลดเสื้อผา้ของเครื่องเปิดแง้มไวห้ลงัจาก
การซักแตล่ะครัง้ เชน่นัน้แลว้ สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมตอ่แบคทีเรยีกไ็ม่สามารถเกดิขึ้นในเคร่ืองซกัผา้ได้

สขีองเสือ้ผ้าทีซ่กัซดีจางลง (**)

• โหลดเสื้อผาูเขาูไปมากเกนิไป >>> อยา่โหลดเสื้อผา้เขา้ไปมากเกนิไปในเครื่อง
• ผงซักฟอกทีใ่ชมูคีวามชื้น >>> เกบ็รักษาผงซักฟอกให้ปิดในสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่มีความช้ืนและไม่เสีย่งต่อ

อณุหภ้มทิีม่ากเกนิไป
• เลอืกใชอูณุหภ่มสิง่กวาู >>> เลอืกโปรแกรมและอณุหภม้ทิีเ่หมาะสมให้สอดคล้องกบัประเภทและระดบัของความ

สกปรกของเสื้อผา้
การลา้งน� ้าไมดี่

• ปรมิาณ ตราสนิคาูและสภาวะการจดัเกบ็ของผงซกัฟอกทีใ่ชูไมูเหมาะสม >>> ใช้ผงซกัฟอกท่ีเหมาะสมส�าหรบั
เครื่องซกัผา้และเสื้อผา้ของคณุ เกบ็รกัษาผงซกัฟอกใหปิ้ดในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีความช้ืนและไม่เสีย่งต่อ
อณุหภ้มทิีม่ากเกนิไป

• ผงซักฟอกถก่ใสใูนชอูงผดิ >>> ถา้ผงซกัฟอกถก้ใสล่งในชอ่งส�าหรบัการซกัขัน้ต้นแลว้ แม้วา่รอบของการซกัขัน้
ตน้จะไมไ่ดถ้้กเลอืกกต็าม เครื่องซกักส็ามารถใ้ช้ผงซกัฟอกทีช่อ่งน้ีในระหวา่งการลา้งน�้าหรือการปรับผา้น่มุได ้ใส่
ผงซกัฟอกในชอ่งทีถ้่กตอ้ง

• ตวักรองของป๊ัมอุดตัน >>> ตรวจสอบตวักรอง
• ทอูยางระบายน�้าพบังอ >>> ตรวจสอบท่อยางระบายน�้า
เสือ้ผ้าทีซ่กักลายเป็นแขง็กระดา้งหลงัจากการซกั (**)

• ใชูปรมิาณของผงซักฟอกทีไ่มเูพยีงพอ >>> การใชป้รมิาณผงซกัฟอกทีไ่ม่เพียงพอส�าหรบัความกระดา้งของน�้า
สามารถเป็นสาเหตขุองเสื้อผา้ทีซ่กักลายเป็นแขง็กระดา้งได้ในเมื่อเวลาผา่นไป ใช้ปรมิาณของผงซกัฟอกทีเ่หมาะ
สมกบัความกระด้างของน�้า

• ผงซักฟอกถก่ใสใูนชอูงผดิ >>> ถา้ผงซกัฟอกถก้ใสล่งในชอ่งส�าหรบัการซกัขัน้ต้นแลว้ แม้วา่รอบของการซกัขัน้
ตน้จะไมไ่ดถ้้กเลอืกกต็าม เครื่องซกักส็ามารถใ้ช้ผงซกัฟอกทีช่อ่งน้ีในระหวา่งการลา้งน�้าหรือการปรับผา้น่มุได ้ใส่
ผงซกัฟอกในชอ่งทีถ้่กตอ้ง

• ผงซักฟอกอาจจะผสมกบัน�้ายาปรบัผาูนูมุ >>> อยา่ผสมผงซกัฟอกกบัน�้ายาปรบัผา้นุ่ม ลา้งและท�าความสะอาด
อปุกรณ์จา่ยดว้ยน�้ารอ้น

เสอ้ืผา้ทีซ่กัไมม่กีลิน่ของน� ้ายาปรับผา้น่มุ (**)

• ผงซักฟอกถก่ใสใูนชอูงผดิ >>> ถา้ผงซกัฟอกถก้ใสล่งในชอ่งส�าหรบัการซกัขัน้ต้นแลว้ แม้วา่รอบของการซกัขัน้
ตน้จะไมไ่ดถ้้กเลอืกกต็าม เครื่องซักกส็ามารถใ้ชผ้งซักฟอกทีช่่องน้ีในระหวา่งการลา้งน�้าหรือการปรับผา้น่มุได้ 
ลา้งและท�าความสะอาดอุปกรณ์จา่ยดว้ยน�้ารอ้น ใสผ่งซกัฟอกในชอ่งทีถ่ก้ต้อง

• ผงซักฟอกอาจจะผสมกบัน�้ายาปรบัผาูนูมุ >>> อยา่ผสมผงซกัฟอกกบัน�้ายาปรบัผา้นุ่ม ลา้งและท�าความสะอาด
อปุกรณ์จา่ยดว้ยน�้ารอ้น

สิง่ตกค้างของผงซักฟอกในลิน้ชกัของผงซักฟอก (**)

• ผงซักฟอกถก่ใสลูงในลิน้ชกัทีเ่ปียก >>> ท�าใหล้ิน้ชักใสผ่งซกัฟอกแหง้กอ่นทีจ่ะใสผ่งซกัฟอกลงไป
• ผงซักฟอกไดรูบัความชิน้ >>> เกบ็รักษาผงซักฟอกใหปิ้ดในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีความช้ืนและไม่เสีย่งต่อ

อณุหภ้มทิีม่ากเกนิไป
• แรงดนัของน�้าต�่าเกนิไป >>> ตรวจสอบแรงดนัของน�้า
• ผงซักฟอกในถงัซกัลาูงหลกัเปียกในขณะทีท่�าการน�าออกมาเพื่อซกัลูางขัน้ตนู ชูองของชูองใสผูงซกัฟอกถก่ขดั

ขวาง >>> ตรวจสอบชอ่งตา่งๆ และท�าความสะอาดถา้อดุตัน
• มปัีญหาเกีย่วกบัลิน้เปิดปิดลิน้ชกัผงซกัฟอก >>> โทรหาตัวแทนบรกิารทีไ่ดรั้บอนญุาต
• ผงซักฟอกอาจจะผสมกบัน�้ายาปรบัผาูนูมุ >>> อยา่ผสมผงซกัฟอกกบัน�้ายาปรบัผา้นุ่ม ลา้งและท�าความสะอาด

อปุกรณ์จา่ยดว้ยน�้ารอ้น
มผีงซักฟอกตกคา้งบนเสือ้ผ้า (**)

• โหลดเสื้อผูาเขาูไปมากเกนิไป >>> อยา่โหลดเสื้อผา้เขา้ไปมากเกนิไปในเครื่อง
• เลอืกโปรแกรมซกัและอณุหภ่มผิดิ >>> เลอืกโปรแกรมและอณุหภม้ทิีเ่หมาะสมส�าหรบัเส้ือผา้ท่ีจะท�าการซกั
• ใชูผงซักฟอกผดิประเภท >>> เลอืกผงซักฟอกทีเ่หมาะสมส�าหรบัเสื้อผ้าทีจ่ะท�าการซัก
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กระบวนการอบแหง้ทีค่งอย่ยูาวนาน

• รเ่ลก็ๆ ของตวักรองอากาศเขาูดาูนหนูาของเครื่องอาจจะอดุตนั >>> ลา้งตวักรองอากาศเขา้ดว้ยน�้าอุ่น
• ตวักรองอากาศเขาูดาูนหนูาของเครื่องอาจจะถก่ขดัขวาง >>> Rขจดัเอาสิง่ของออก (ถ้ามี) ทีไ่ปขดัขวางการระบายอากาศ

ดา้นหน้าของตัวกรองอากาศเขา้
• การระบายอากาศอาจจะไมูเพยีงพอเน่ืองจากพื้นทีเ่ล็กมากของสถานทีต่ดิตัง้ >>> เปิดประต้และหน้าต่างเพ่ือหลกีเลีย่งการ

เพิม่ข้ึนของอณุหภม้แิวดล้อมมากเกนิไป
• โหลดเสื้อผาูเขาูไปมากเกนิไป >>> อยา่โหลดเสื้อผา้เขา้ไปมากเกนิไปในเคร่ืองซกัและอบแห้ง
• เสื้อผาูอาจจะไมไูดรัูบการหมนุป่ันแหงูทีเ่พยีงพอ >>> ท�าใหเ้ครื่องซกัและอบแห้งท�าการหมุนปันแห้งด้วยความเร็วสง้

กวา่ในระหวา่งขัน้ตอนการซกั
• กอ๊กน�้าถก่ปิด >>> เปิดก๊อกน�้า
เสือ้ผ้ายงัคงเปียกอย่ ูณ การสิน้สดุการท�างานของการอบแหง้

• ใชโูปรแกรมทีไ่มเูหมาะสมกบัชนิดของเสื้อผาู >>> เลอืกโปรแกรมการซกัท่ีเหมาะสมส�าหรบัชนิดของเส้ือผา้โดยการ
ตรวจสอบป้ายบ�ารงุรกัษาบนเสื้อผา้หรือใชโ้ปรแกรมใหม้เีวลามากขึ้น

• รเ่ลก็ๆ ของตวักรองอากาศเขาูดาูนหนูาของเครื่องอาจจะอดุตัน >>> ลา้งตวักรองอากาศเขา้ดว้ยน�้าอุ่น
• โหลดเสื้อผาูเขาูไปมากเกนิไป >>> อยา่โหลดเสื้อผา้เขา้ไปมากเกนิไปในเคร่ืองซกัและอบแห้ง
• เสื้อผาูอาจจะไมไูดรัูบการหมนุป่ันแหงูทีเ่พยีงพอ >>> ท�าใหเ้ครื่องซกัและอบแห้งท�าการหมุนปันแห้งด้วยความเร็วสง้

กวา่ในระหวา่งขัน้ตอนการซกั
เครื่องไมเ่ปิดพลงังานหรือโปรแกรมไมเ่ริม่ตน้ท�างาน 

• สายไฟอาจจะไมูไดเูสยีบเขาู >>> ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้สียบสายไฟเขา้ไปแลว้
• โปรแกรมอาจจะไมไูดตูัง้ไวหูรอืปูมุ เร่ิมตนู / หยดุชัว่ขณะ / ยกเลกิอาจจะไมูไดกูด >>> ตรวจสอบให้แน่ใจวา่โปรแกรมถก้ตัง้

ไวแ้ล้วและเคร่ืองซกัผ้าไมไ่ดอ้ย่ใ้นโหมดหยดุชัว่ขณะ
• การลอ็คปูองกนัเดก็อาจจะเปิดการท�างานอยู่ >>> ปิดการท�างานการลอ็คป้องกนัเด็ก

มฟีองกอ่ตวัขึน้มากเกนิไปในเครื่องซัก (**)

• ใชูผงซักฟอกทีไ่มเูหมาะสมกบัเครื่องซักผาู >>> ใชผ้งซกัฟอกท่ีเหมาะสมส�าหรบัเครื่องซัก
• ใชูปรมิาณของผงซักฟอกทีม่ากเกนิไป >>> ใชป้ริมาณของผงซกัฟอกให้เพียงพอเท่านัน้
• ผงซักฟอกถก่จดัเกบ็ไวภูายใตสูภาวะทีไ่มเูหมาะสม >>> จดัเกบ็ผงซักฟอกไวใ้นท่ีแห้งและปิด อย่าจดัเกบ็ผง

ซกัฟอกในสถานท่ีรอ้นมากเกนิไป
• เสื้อผาูแบบโครงตาขาูยบางประเภท เชนู ผาูโปรงูบางอาจจะมฟีองมากเกนิไปเน่ืองจากลายผนืผูาของมนั >>> ใช้

ปรมิาณผงซกัฟอกน้อยๆ ส�าหรบัเส้ือผา้ประเภทน้ี
• ผงซักฟอกถก่ใสใูนชอูงผดิ >>> ใสผ่งซกัฟอกในชอ่งทีถ่ก้ตอ้ง
• น�้ายาปรบัผูานูมุถก่จาูยเขาูไปตัง้แตเูน่ินๆ >>> อาจมีปัญหากับลิน้เปิดปิดหรอืในระบบจา่ยผงซกัฟอก โทรหา

ตวัแทนบรกิารท่ีไดร้บัอนุญาต

ฟองไหลออกมากเกนิไปจากลิน้ชกัใสผ่งซกัฟอก
• อาจใชูผงซกัฟอกมากเกนิไป >>> ผสมน�้ายาปรบัผา้น่มุ 1 ชอ้นโตะ๊กบัน�้า ½ ลติรและเทลงในช่องใส่่ส�าหรบัการซกั

ลา้งหลกัของลิน้ชกัใส่ผงซกัฟอก
• ใสผูงซักฟอกลงในเครื่องใหเูหมาะสมกบัโปรแกรมและขนาดของโหลดส่งสดุทีร่ะบไุวูใน “ตารางโปรแกรมและอตัรา

การบรโิภค” เม่ือคุณใชูสารเคมเีพิม่เตมิ (น�้ายาขจดัคราบฝังแนูน น�้ายาฟอกขาว และ ฯลฯ) ใหูลดปรมิาณของผง
ซกัฟอกลง

เสือ้ผา้ยงัคงเปียกอย่ ูณ การสิน้สดุการท�างานของโปรแกรม (*)
• ฟองสูวนเกินอาจเกดิขึ้นและระบบการด่ดซับฟองอตัโนมัติมีการเปิดการท�างานเน่ืองจากมกีารใชูผงซกัฟอกมากเกนิ

ไป >>> ใช้ปรมิาณของผงซกัฟอกตามทีแ่นะน�าไว้
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การแก้ไขปัญหา

เสือ้ผา้ทีซ่กัหดตวั มสีเีหลอืงซดี สตีกหรอืเสยีหาย

• ใชโูปรแกรมทีไ่มเูหมาะสมกบัชนิดของเสื้อผาู >>> เลอืกโปรแกรมการซกัท่ีเหมาะสมส�าหรบัชนิดของเส้ือผา้โดยการ
ตรวจสอบป้ายบ�ารงุรกัษาบนเสื้อผา้หรือใชโ้ปรแกรมใหม้เีวลามากขึ้น เสื้อผ้าท่ีซกัไม่เหมาะสมส�าหรบัการอบแห้ง
ไมค่วรน�ามาอบแหง้

การอบแหง้ไมส่ามารถท�างานได้

• เสื้อผาูอาจจะไมอูบแหงูหรือฟังกชั์นการอบแหงูไมไูดถูก่เปิดการท�างาน >>> ตรวจสอบวา่ฟังกชั์นการอบแห้งจะต้องถก้เลือก
ดว้ยหลังจากโปรแกรมการซกัถก้เลือกแลว้

ประตูโหลดไมส่ามารถเปิดได้

• ประตโ่หลดของเคร่ืองไมเูปิดเน่ืองจากเหตผุลดาูนความปลอดภยั >>> ถา้การแจง้เตือน "wait to cool down to open...." 
(รอใหเ้ครื่องเยน็ลงก่อนทีจ่ะเปิด....) แสดงบนหน้าจอแลว้ เคร่ืองซักผา้จะรกัษาประต้โหลดให้ลอ็คไวเ้พ่ือความ
ปลอดภยัของคุณจนกวา่เครื่องจะเย็นลง คณุสามารถเร่งการท�าใหเ้ย็นลงโดยการรนัโปรแกรมการอบแห้งสกั 10 
นาที

(*) เครื่องไมูปรับไปสู่ขัน้ตอนการป่ันแหูงเมื่อเสือูผูาที่ซักมีการกระจายตัวไมูสมดุลในถังซักเพื่อปูองกันความเสียหายใดๆ ตูอเครื่อง
และตูอสิ่งแวดลูอมรอบๆ ตัวเครื่อง ควรจัดเรียงและท�าการป่ันแหูงเสื้อผูาที่ซักอีกครัง้
(**) ไมูไดูท�าความสะอาดถังซักเป็นประจ�า >>> ท�าความสะอาดถังซกัอย่างเป็นประจ�า ดท้ี ่6.2

A
ขอ้ระวงั

ถาูคณุไมูสามารถขจดัปัญหาไดแูมวูาูไดปูฏบิตัติามค�าแนะน�าในบทน้ีแลวู ใหูปรกึษากบัตัวแทนจ�าหนูาย
ของคณุหรอืตวัแทนบริการทีไ่ดรูบัอนญุาต อยูาพยายามซอูมแซมผลติภณัฑท์ีไ่มูท�างานตามฟังกช์ัน่
ดวูยตวัเอง
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1 Important instructions for safety and environment

This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions 
shall void any warranty.

1.1 General safety

A
CAUTION

 ¾ This product can be used by children at and above 8 years old and by persons whose physical, sensory or 
mental capabilities were not fully developed or who lack experience and knowledge provided that they are 
supervised or trained on the safe usage of the product and the risks it brings out. Children must not play 
with the product. Cleaning and maintenance works which can be done by users should not be performed by 
children unless they are supervised by someone.

A
CAUTION

 ¾ Never place the product on a carpet-covered floor. Otherwise, lack of airflow beneath the machine will cause 
electrical parts to overheat. This will cause problems with your product.

C
NOTE

 ¾ Always have the installation and repairing procedures carried out by the Authorized Service Agent. Manufacturer shall not 
be held liable for damages that may arise from procedures carried out by unauthorized persons.

1.1.1 Electrical safety

B
DANGER
 ¾ If the product has a failure, it should not be operated unless it is repaired by the Authorized Service 

Agent. There is the risk of electric shock!
 ¾ Never wash the product by spreading or pouring water onto it! There is the risk of electric shock!

A
CAUTION

 ¾ If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, after-sales service or a similarly 
qualified person (preferably an electrician) or someone designated by the importer in order to avoid possible 
risks.

A
CAUTION

 ¾ Unplug the product when not in use.
 ¾ Never touch the plug with wet hands! Never unplug by pulling on the cable, always pull out by grabbing the plug.
 ¾ Unplug the product during installation, maintenance, cleaning and repairing procedures.
 ¾ Do not make connections via extension cables or multi-plugs.

C
NOTE

 ¾ This product is designed to resume operating in the event of powering on after a power interruption. If you wish to cancel 
the programme, see "Cancelling the programme" section.

This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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Important instructions for safety and environment
1.1.2 Product safety

A
DANGER
 ¾ Never open the loading door or remove the filter while there is still water in the drum. Otherwise, risk of 

flooding and scalds from hot water will occur.

A
CAUTION

 ¾ The water supply and draining hoses must be securely fastened and remain undamaged. Otherwise, there is 
the risk of water leakage.

C

NOTE
 ¾ Do not force open the locked loading door. The loading door will be ready to open just a few minutes after the washing 

cycle is completed. The loading door will not open if the machine is not cooled down enough after the programme. You 
can ensure a faster cool down of the machine by running a 10-minute drying programme, or wait until it cools down by 
itself. Do not force the loading door open. The door and the lock mechanism can get damaged.

 ¾ There should not be any lockable, sliding or hinged door that may restrain the loading door to open fully in the installation 
place of this product. 

 ¾ Follow the instructions on the textile tags and on the detergent package.
 ¾ Only detergents, softeners and supplements suitable for washing machines should be used.
 ¾ Do not install or leave this product in places where it will be exposed to weather conditions.
 ¾ Controls should not be tampered with.

1.1.3 Warnings for dryer

DANGER
 ¾ As the laundry which had been cleaned, washed, soiled or stained with benzine/diesel oil, dry cleaning 

solvents or other combustible and explosive materials before will emit flammable or explosive vapour, 
they should not be dried in the machine. This may cause risk of fire.

 ¾ Clothes soiled with liquid cooking oil, acetone, alcohol, benzine, gas oil, stain remover, turpentine, 
waxes or wax removers must be washed with hot water and plenty of detergent before they are dried. 
This may cause risk of fire.

 ¾ Clothes or pillows supported by rubber foam (latex foam), shower caps, water-repellent textile 
products, rubber supported materials and rubber foam pads should not be dried in the machine. This 
may cause risk of fire.

 ¾ If you use Washing Balls, Detergent Scales, Laundry Cages or Balls while washing in your appliance, 
these may melt while drying. Do not use these products if drying will be selected. This may cause risk 
of fire.

 ¾ Never run the drying function when you are using industrial chemicals for cleaning. This may cause 
risk of fire.

A

DANGER
 ¾ Do not touch the door glass with bare hands after drying. This may cause risk of burn.
 ¾ To keep the laundry under a temperature at which they will not be damaged, a cooling step is carried 

out as the last stage. If you open the loading door before cooling step is completed, you may be exposed 
to hot vapour. This may cause risk of scalding.

 ¾ When drying programmes are interrupted (cancelling the programme or power cut), laundry in the 
machine may be hot. Be careful.

A

CAUTION
 ¾ Do not stop the machine before the drying programme is completed. If you have to stop it, take out all laundry 

promptly and spread them on somewhere appropriate where they can cool down.
 ¾ Do not dry tulle curtains, rugs and blankets in the machine.
 ¾ Your product is suitable to operate under ambient temperatures between 0°C and +35°C.
 ¾ Ambient temperatures between 15°C and +25°C are the ideal operating temperatures for your product.
 ¾ Pay care that pets do not enter into the product. Check inside of the product prior to use.
 ¾ Do not perform drying by overloading the machine. Follow the maximum load amounts specified for drying.
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Important instructions for safety and environment

A

CAUTION
 ¾ Drying should not be performed on leather garments or garments containing leather (e.g. leather jeans tags, etc.). 

Leather piece may colour. 
 ¾ Turn off the machine in failures that cannot be eliminated by applying the information given in the safety instructions, 

then unplug it and call the Authorized Service Agent.
 ¾ It is possible only to wash the laundry or only to dry the laundry or perform both washing and drying in the washer-

dryer. Machine should not be used for drying for a long time only with damp load. If the machine is used only for 
drying, any of the short washing programmes should be run without putting in laundry after every 15 cycles.

 ¾ Control all clothes before loading the machine to make sure that no belongings such as lighter, coins, metal pieces, 
pins, etc have been left in the pockets or among them.

 ¾ Underwear with metal supports should not be dried in the machine. Metal supports may get loose and broken 
during drying process, thus cause damage on the cloth.

 ¾ Do not dry voluminous laundry such as duvet and alike in the machine. Otherwise, your laundry may get damaged.

C

NOTE
 ¾ Do not dry the unwashed laundry in the machine.
 ¾ Do not use fabric softeners or antistatic products in the machine unless these are recommended by their manufacturers.
 ¾ Fabric softeners and products alike should be used in accordance with the instructions of their producers.
 ¾ Do not dry delicate clothes such as silk, woollen, etc. in the machine. Otherwise, woollen clothes may shrink and become 

smaller and other delicate clothes may get damaged.
 ¾ Check the symbols on the product label on the garment prior to Drying and Washing processes.

1.2 Intended use

C

NOTE
 ¾ This product has been designed for domestic use. It is not suitable for commercial use and it must not be used out of 

its intended use.
 ¾ Use the product only for washing, rinsing and drying of textile products that are marked accordingly.
 ¾ The manufacturer waives any responsibility arisen from incorrect usage or transportation.
 ¾ The service life of your product is 10 years. During this period, original spare parts will be available to operate the 

appliance properly.

1.3 Children's safety

A

CAUTION
 ¾ Keep children under 3 years of age away from the appliance unless they are supervised.
 ¾ Packaging materials are dangerous to children. Keep packaging materials in a safe place away from reach of 

the children.
 ¾ Electrical products are dangerous for the children. Keep children away from the product when it is in use. Do 

not let them to tamper with the product. Use child lock to prevent children from intervening with the product. 
 ¾ Do not forget to close the loading door when leaving the room where the product is located.
 ¾ Store all detergents and additives in a safe place away from the reach of the children by closing the cover of 

the detergent container or sealing the detergent package.

1.4 Compliance with WEEE Directive

 ¾ This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU).  This product bears a classification symbol 
for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

 ¾ This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and 
are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product with normal domestic and other wastes 
at the end of its service life. Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic 
equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centers.

1.5 Package information
•	 Packaging	materials	of	the	product	are	manufactured	from	recyclable	materials	in	accordance	with	our	National	Environment	Regulations.	

Do not dispose of waste package together with domestic or other wastes. Dispose them at package collection points specified by the 
local authorities.
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WDA 1056143 H
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220-240 V / 50 Hz
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2000-2350

1400

2 Technical specifications

C
NOTE

 ¾ Technical specifications may be changed without prior notice to improve the quality of the product.
 ¾ Figures in this manual are schematic and may not match the product exactly.
 ¾ Values stated on the product labels or in the documentation accompanying it are obtained in laboratory conditions in 

accordance with the relevant standards. Depending on operational and environmental conditions of the product, these 
values may vary.

Models

Maximum dry laundry capacity (kg) _Washing

Maximum dry laundry capacity (kg)_Drying

Height (cm)

Width (cm)

Depth (cm)

Net weight (±4 kg.)

Electrical input (V/Hz)

Total current (A)

Total power (W)

Spin speed (rpm max.)
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3 Installation
Refer	to	the	nearest	Authorised	Service	Agent	for	installation	of	the	product.	To	make	the	product	ready	for	use,	review	the	information	in	the	
user	manual	and	take	care	that	the	electricity,	tap	water	supply	and	water	drainage	systems	are	appropriate	before	calling	the	Authorized	Service	
Agent.	If	they	are	not,	call	a	qualified	technician	and	plumber	to	have	any	necessary	arrangements	carried	out.

B
DANGER
 ¾ Have the installation and electrical connections of the product made by the Authorized Service Agent. 

Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by 
unauthorized persons.

DANGER

 ¾ Product The weight of your product is not suitable to be carried by one person. 

A
CAUTION

 ¾ Prior to installation, visually check if the product has any defects on it. If so, do not have it installed. Damaged 
products cause risks for your safety.

A
CAUTION

 ¾ Preparation of the location and electrical, tap water and waste water installations at the place of installation are 
under customer’s responsibility.

 ¾ Make sure that the water inlet and discharge hoses as well as the power cable are not folded, pinched or crushed 
while pushing the product into its place after installation or cleaning procedures.

3.1 Appropriate installation location
•	 Place	the	machine	on	a	rigid	floor.	Do	not	place	it	on	a	long	pile	rug	or	similar	surfaces.
•	 Do	not	place	the	product	on	the	power	cable.
•	 Do	not	install	the	product	at	places	where	temperature	may	fall	below	0ºC.	(See,	Warnings	for	drying)
•	 Place	the	product	at	least	1.5	cm	away	from	the	edges	of	other	furniture.
•	 There	should	not	be	any	lockable,	sliding	or	hinged	door	that	may	restrain	the	loading	door	to	open	fully	in	the	installation	place	of	this	

product. 
•	 Operate	the	product	in	a	well-ventilated	and	dust-free	environment.

3.2 Removing packaging reinforcement

Tilt	the	machine	backwards	to	remove	the	packaging	reinforcement.	Remove	the	packaging	reinforcement	by	pulling	the	ribbon.

DANGER

 ¾ The product is heavy. Remove the packaging reinforcement as illustrated. 
 ¾ Pay attention not to squeeze your hand under the machine during this procedure.

3.3 Removing the transportation locks

A
CAUTION

 ¾ Do not remove the transportation locks before taking out the packaging reinforcement.
 ¾ Remove the transportation safety bolts before operating the washing machine! Otherwise, the product will be 

damaged.
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Installation

321

  
1 Loosen all bolts with the tool supplied in the User Manual bag until they turn freely.
2	 Remove	transportation	safety	bolts	by	turning	them	gently.
3 Attach the plastic covers supplied in the User Manual bag into the holes on the rear panel.

C
NOTE

 ¾ Keep the transportation safety bolts in a safe place to reuse when the machine needs to be moved again in the future.
 ¾ Never move the product without the transportation safety bolts properly fixed in place!

3.4 Flush usage with the bench
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A
CAUTION

 ¾ Your machine should never be operated without the top plate.
 ¾ When the Washer-Dryer is placed under the bench, front of the machine should never be blocked by the 

cupboard door. 
 ¾ When the Washer-Dryer is placed under the bench, air vents must be bored into the left and right sides of the 

cupboard.

C
NOTE

 ¾ Follow the above dimensions when installing the product under the bench. These dimensions are indispensable to avoid 
any change in the performance of your machine.

 ¾ Drying washing machine can be used under a bench if the height of the bench allows.
 ¾ At least 3 cm clearance must be left between the sides and the back of the product and the wall when it is installed under 

the bench or in a cupboard.

3.5 Connecting water supply

C
NOTE

 ¾ The water supply pressure required to run the product is between 1 to 10 bars (0.1 – 1 MPa). It is necessary to have 
10 – 80 litres of water flowing from the fully open tap in one minute to have your machine run smoothly. Attach a pressure 
reducing valve if water pressure is higher.

 ¾ If you are going to use the double water-inlet product as a single (cold) water-inlet unit, you must install the supplied blind 
stopper to the hot water valve before operating the product. (Applies for the products supplied with a blind stopper group.)

A
CAUTION

 ¾ Models with a single water inlet should not be connected to the hot water tap. In such a case the laundry will 
get damaged or the product will switch to protection mode and will not operate.

 ¾ Do not use old or used water inlet hoses on the new product. It may cause stains on your laundry.
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Installation

1 2 3

  
1	 Connect	the	special	hoses	supplied	with	the	product	to	the	water	inlets	on	the	product.	Red	hose	(left)	(max.	90	ºC)	is	for	hot	water	inlet,	

blue	hose	(right)	(max.	25	ºC)	is	for	cold	water	inlet.

A
CAUTION

 ¾ Ensure that the cold and hot water connections are made correctly when installing the product. Otherwise, your 
laundry will come out hot at the end of the washing process and wear out.

2 Tighten all hose nuts by hand. Never use a tool when tightening the nuts.
3	 Open	the	taps	completely	after	making	the	hose	connection	to	check	for	water	leaks	at	the	connection	points.	If	any	leaks	occur,	turn	off	

the	tap	and	remove	the	nut.	Retighten	the	nut	carefully	after	checking	the	seal.	To	prevent	possible	water	leakages,	keep	the	taps	closed	
when the machine is not in use.

3.6 Connecting to the drain
•	 Connect	the	end	of	the	drain	hose	directly	to	the	wastewater	drain,	sink	or	to	the	washbasin.	

A
CAUTION

 ¾ Your house will be flooded if the hose comes out of its housing during water discharge. Moreover, there is risk 
of scalding due to high washing temperatures! To prevent such situations and to ensure smooth water intake 
and discharge of the machine, fix the end of the discharge hose tightly so that it cannot come out.

90 cm  90

40

 90

40

90 cm90 cm

min.40

•	 The	distance	to	the	wall	so	that	the	machine	be	placed	up	to	30	cm.
•	 Attach	the	hose	at	a	height	of	at	least	40	cm,	and	90	cm	at	most.
•	 In	case	the	hose	is	elevated	after	laying	it	on	the	floor	level	or	close	to	the	ground	(less	than	40	cm	above	the	ground),	water	discharge	

becomes	more	difficult	and	the	laundry	may	come	out	excessively	wet.	Therefore,	follow	the	heights	described	in	the	figure.
•	 To	prevent	flowing	of	waste	water	back	into	the	machine	and	to	allow	for	easy	discharge,	do	not	immerse	the	hose	end	into	the	waste	

water	or	do	not	drive	it	in	the	drain	more	than	15	cm.	If	it	is	too	long,	cut	it	short.
•	 Pay	care	not	to	bend	the	end	of	the	hose,	step	on	it	or	pinch	the	hose	between	the	drain	and	the	machine.
•	 If	the	length	of	the	hose	is	too	short,	use	it	by	adding	an	original	extension	hose.	Length	of	the	hose	may	not	be	longer	than	3.2	m.	

To	avoid	water	leak	failures,	the	connection	between	the	extension	hose	and	the	drain	hose	of	the	product	must	be	fitted	well	with	an	
appropriate clamp as not to come off and leak.



52 / EN Washer-Dryer

Installation

3.7 Adjusting the feet

1 2 3

A
CAUTION

 ¾ In order to ensure that the product operates more silently and vibration-free, it must stand level and balanced 
on its feet. Balance the machine by adjusting the feet. Otherwise, the product may move from its place and 
cause crushing and vibration problems.

1 Loosen the nuts on the feet in the direction of arrow with the tool supplied in the User Manual bag.
2 Adjust the feet until the product stands level and balanced. You can move the feet downwards by turning them counterclockwise or 

upwards by turning clockwise.
3 Tighten all lock nuts again in the direction of arrow by the tool supplied. You can move the nuts upwards by turning them counterclockwise 

or downwards by turning clockwise.

3.8 Electrical connection
Connect	the	product	to	a	grounded	outlet	protected	by	a	16	A	fuse.	Our	company	shall	not	be	liable	for	any	damages	that	will	arise	when	the	
product is used without grounding in accordance with the local regulations.
•	 Connection	must	comply	with	national	regulations.
•	 Power	cable	plug	must	be	within	easy	reach	after	installation.
•	 If	the	current	fuse	or	circuit	breaker	is	less	than	16	Amperes,	please	have	a	qualified	electrician	install	a	16	Ampere	fuse	or	circuit	

breaker.
•	 The	voltage	specified	in	the	"Technical	specifications"	section	must	be	equal	to	your	mains	voltage.

B
DANGER

 ¾ Damaged power cables must be replaced by the Authorized Service Agents.

3.9 Transportation of the product
1 Unplug the product before transporting it.
2	 Remove	water	drain	and	water	supply	connections.
3 Drain all water that has remained in the product. See. 6.6
4 Install transportation safety bolts in the reverse order of removal procedure; see 3.3.

DANGER
 ¾ The weight of your product is not suitable to be carried by one person.
 ¾ The product is heavy; it should be carried by two persons very carefully on the stairs. Falling of your 

product on you may cause disabilities.

A
CAUTION

 ¾ Packaging materials are dangerous to children. Keep packaging materials in a safe place away from reach of 
the children.

C
NOTE

 ¾ Never move the product without the transportation safety bolts properly fixed in place!
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4.1 Sorting the laundry
•	 Sort	laundry	according	to	type	of	fabric,	colour,	and	degree	of	soiling	and	allowable	water	temperature.
•	 Always	obey	the	instructions	given	on	the	garment	tags.

4.2 Preparing laundry for washing
•	 Laundry	items	with	metal	attachments	such	as,	underwired	bras,	belt	buckles	or	metal	buttons	will	damage	the	machine.	Remove	the	

metal	pieces	or	wash	the	clothes	by	putting	them	in	a	cotton	laundry	bag	or	cotton	pillow	case.	Moreover,	such	clothes	may	warm	up	
excessively	during	drying	and	get	damaged.	For	this	reason,	do	not	dry	such	laundry	in	the	machine.

•	 Put	small	size	clothes	such	as	infant's	socks	and	nylon	stockings	in	a	cotton	laundry	bag	or	cotton	pillow	case.
•	 Place	curtains	in	without	compressing	them.	Remove	curtain	attachment	items.	Do	not	dry	tulle	curtains	in	the	machine.
•	 Fasten	zippers,	sew	loose	buttons	and	mend	rips	and	tears.
•	 Wash	“machine	washable”	or	“hand	washable”	labeled	products	only	with	an	appropriate	programme.	Do	not	dry	such	clothes	in	the	

machine; either hang or spread them to dry.
•	 Do	not	wash	colours	and	whites	together.	New,	dark	coloured	cottons	release	a	lot	of	dye.	Wash	them	separately.
•	 Use	only	dyes/colour	changers	and	limescale	removers	suitable	for	machine	wash.	Always	follow	the	instructions	on	the	package.

C

NOTE
 ¾ Laundry that are subjected to materials such as flour, lime dust, milk powder, etc. intensely must be shaken off before 

placing into the machine. Such dusts and powders on the laundry may build up on the inner parts of the machine in time 
and can cause damage.

 ¾ Keep laundry items made of Angora wool in the freezer for a few hours before washing. This will reduce pilling.
 ¾ Wash trousers and delicate laundry turned inside out.
 ¾ Tough stains must be treated properly before washing. If unsure, check with a dry cleaner.
 ¾ Take out all substances in the pockets such as coins, pens and paper clips, and turn pockets inside out and brush. Such 

objects may damage the product or cause noise problem.

4.3 Things to be done for energy saving
Following information will help you use the product in an ecological and energy-efficient manner.
•	 Operate	the	product	in	the	highest	capacity	allowed	by	the	programme	you	have	selected,	but	do	not	overload.	See,	“Programme	and	

consumption	table”.
•	 Always	follow	the	instructions	on	the	detergent	packaging.
•	 Wash	slightly	soiled	laundry	at	low	temperatures.
•	 Use	faster	programmes	for	small	quantities	of	lightly	soiled	laundry.
•	 Do	not	use	prewash	and	high	temperatures	for	laundry	that	is	not	heavily	soiled	or	stained.
•	 If	you	plan	to	dry	your	laundry,	select	the	highest	spin	speed	recommended	during	washing	process.	
•	 Do	not	use	detergent	in	excess	of	the	amount	recommended	on	the	detergent	package.

4.4 First use
Before	starting	to	use	the	product,	make	sure	that	all	preparations	are	completed	in	accordance	with	the	instructions	in	sections	"Important	safety	
and	environment	instructions"	and	"Installation".

To	prepare	the	product	for	washing	laundry,	perform	first	operation	in	Drum	Cleaning	programme.	If	your	machine	is	not	featured	with	this	
program,	apply	the	method	described	in	6.2.

C
NOTE

 ¾ Use an anti-limescale suitable for the washing machines.
 ¾ Some water might have remained in the product due to the quality control processes in the production. It is not harmful 

for the product.

4 Preparation
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Preparation
4.5 Correct load capacity
The	maximum	load	capacity	depends	on	the	type	of	laundry,	the	degree	of	soiling	and	the	washing	programme	desired.
The machine automatically adjusts the amount of water according to the weight of the loaded laundry.

B
DANGER
 ¾ Follow the information in the “Programme and consumption table”. When overloaded, machine's 

washing performance will drop. Moreover, noise and vibration problems may occur. For a good drying 
performance, do not dry laundry more than the amounts specified.

Laundry type Weight (g) Laundry type Weight (g)

Bathrobe 1200 Hand towel 100

Napkin 100 Evening gown 200

Duvet cover 700 Underclothing 100

Bed Sheet 500 Men’s overalls 600

Pillowcase 200 Men’s shirt 200

Tablecloth 250 Men’s pajamas 500

Towel 200 Blouses 100

4.6 Loading the laundry
1	 Open	the	loading	door.
2	 Place	laundry	items	loosely	into	the	machine.
3	 Push	the	loading	door	to	close	until	you	hear	a	locking	sound.	Ensure	that	no	items	are	caught	in	the	door.

C
NOTE

 ¾ The loading door is locked while a programme is running. The door can only be opened a while after the programme 
comes to an end. The loading door will not open until the temperature drops if the inside of the machine is very hot at the 
end of the programme.

A
CAUTION

 ¾ In case of misplacing the laundry, noise and vibration problems may occur in the machine.

4.7 Using detergent and softener

C
NOTE

 ¾ When using detergent, softener, starch, fabric dye, bleach or limescale remover read the manufacturer's instructions on 
the package carefully and follow the suggested dosage values. Use measuring cup if available.

4.7.1 Detergent drawer
The detergent drawer is composed of three compartments:

132

– (1) for prewash
– (2) for main wash
– (3) for softener
–	(*)	in	addition,	there	is	siphon	piece	in	the	softener	compartment.
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Preparation
4.7.2 Detergent, softener and other cleaning agents

•	 Add	detergent	and	softener	before	starting	the	washing	programme.
•	 Never	leave	the	detergent	drawer	open	while	the	washing	programme	is	running!
•	 When	using	a	programme	without	prewash,	do	not	put	any	detergent	into	the	prewash	compartment	(compartment	nr.	"1").	
•	 In	a	programme	with	prewash,	do	not	put	liquid	detergent	into	the	prewash	compartment	(compartment	nr.	"1").
•	 Do	not	select	a	programme	with	prewash	if	you	are	using	a	detergent	bag	or	dispensing	ball.	Place	the	detergent	bag	or	the	dispensing	

ball directly among the laundry in the machine.
•	 If	you	are	using	liquid	detergent,	do	not	forget	to	place	the	liquid	detergent	cup	into	the	main	wash	compartment	(compartment	nr.	"2").
•	 Do	not	add	any	washing	chemicals	(liquid	detergent,	softener,	etc.)	when	the	machine	is	in	drying	step.

4.7.3 Choosing the detergent type
The type of detergent to be used depends on the type and colour of the fabric.
•	 Use	different	detergents	for	coloured	and	white	laundry.
•	 Wash	your	delicate	clothes	only	with	special	detergents	(liquid	detergent,	wool	shampoo,	etc.)	used	solely	for	delicate	clothes.	
•	 When	washing	dark	coloured	clothes	and	quilts,	it	is	recommended	to	use	liquid	detergent.
•	 Wash	woolens	with	special	detergent	made	specifically	for	woolens.

A
CAUTION

 ¾ Use only detergents manufactured specifically for washing machines.
 ¾ Do not use soap powder.

4.7.4 Adjusting detergent amount
The	amount	of	washing	detergent	to	be	used	depends	on	the	amount	of	laundry,	the	degree	of	soiling	and	water	hardness.
•	 Do	not	use	amounts	exceeding	the	dosage	quantities	recommended	on	the	detergent	package	to	avoid	problems	of	excessive	foam,	

poor	rinsing,	financial	savings	and	finally,	environmental	protection.
•	 Use	lesser	detergent	for	small	amounts	or	lightly	soiled	clothes.

4.7.5 Using softeners
Pour	the	softener	into	the	softener	compartment	of	the	detergent	drawer.
•		 Do	not	exceed	the	(>max<)	level	marking	in	the	softener	compartment.
•		 If	the	softener	has	lost	its	fluidity,	dilute	it	with	water	before	putting	it	in	the	detergent	drawer.

4.7.6 Using liquid detergents
4.7.6.1 If the product has a liquid detergent cup

2

 
•	 Place	the	liquid	detergent	cup	in	compartment	nr.	"2".
•		 If	the	liquid	detergent	has	lost	its	fluidity,	dilute	it	with	water	before	putting	in	the	detergent	cup.

4.7.6.2 If the product does not have a liquid detergent cup
•	 Do	not	use	liquid	detergent	for	the	prewash	in	a	programme	with	prewash.
•	 Liquid	detergent	stains	your	clothes	when	used	with	Delayed	Start	function.	If	you	are	going	to	use	the	Delayed	Start	function,	do	not	use	

liquid	detergent.

4.7.7 Using gel and tablet detergent
•	 If	the	gel	detergent	thickness	is	fluidal	and	your	machine	does	not	contain	a	special	liquid	detergent	cup,	put	the	gel	detergent	into	the	

main	wash	detergent	compartment	during	first	water	intake.	If	your	machine	contains	a	liquid	detergent	cup,	fill	the	detergent	into	this	
cup before starting the programme.

•	 If	the	gel	detergent	thickness	is	not	fluidal	or	in	the	shape	of	capsule	liquid	tablet,	put	it	directly	into	the	drum	before	washing.
•	 Put	tablet	detergents	into	the	main	wash	compartment	(compartment	nr.	"2")	or	directly	into	the	drum	before	washing.
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C
NOTE

 ¾ Tablet detergents may leave residues in the detergent compartment. If you encounter such a case, place the tablet 
detergent between the laundry, close to the lower part of the drum in future washings.

 ¾ Use the tablet or gel detergent without selecting the prewash function.

4.7.8 Using starch
•	 Add	liquid	starch,	powder	starch	or	the	fabric	dye	into	the	softener	compartment.
•	 Do	not	use	softener	and	starch	together	in	a	washing	cycle.
•	 Wipe	the	inside	of	the	machine	with	a	damp	and	clean	cloth	after	using	starch.

4.7.9 Using bleaches
•	 Select	a	programme	with	prewash	and	add	the	bleaching	agent	at	the	beginning	of	the	prewash.	Do	not	put	detergent	in	the	prewash	

compartment.	As	 an	 alternative	 application,	 select	 a	 programme	with	 extra	 rinse	 and	 add	 the	 bleaching	 agent	 through	 an	 empty	
compartment	of	the	detergent	drawer	as	soon	as	the	first	rinsing	step	appears	on	the	display,	and	add	1	glass	of	water	in	the	same	
compartment.

•	 Do	not	use	bleaching	agent	and	detergent	by	mixing	them.
•	 Use	just	a	little	amount	(approx.	50	ml)	of	bleaching	agent	and	rinse	the	clothes	very	well	as	it	causes	skin	irritation.	Do	not	pour	the	

bleaching agent onto the clothes and do not use it for coloured clothes. 
•	 When	using	oxygen	based	bleaches,	select	a	programme	that	washes	at	a	lower	temperature.	
•	 Oxygen	based	bleaches	can	be	used	together	with	detergents;	however,	if	its	thickness	is	not	the	same	with	the	detergent,	put	the	

detergent	first	into	the	compartment	nr.	"2"	in	the	detergent	drawer	and	wait	until	the	detergent	flows	while	the	machine	is	taking	in	
water. Add the bleaching agent from the same compartment while the machine is still taking in water.

4.7.10 Using limescale remover
•		When	required,	use	limescale	removers	manufactured	specifically	for	washing	machines	only.	

4.8 Tips for efficient washing
Clothes

Light colours 
and whites Colours Dark colors Delicates/

Woolens/Silks

(Recommended	temperature	
range based on soiling level: 
40-90 

o
C)

(Recommended	temperature	
range based on soiling level: 
cold -40 

o
C)

(Recommended	
temperature range 
based on soiling level: 
cold -40 

o
C)

(Recommended	
temperature range 
based on soiling level: 
cold -30 

o
C)

So
ili

ng
 L

ev
el

Heavily Soiled

(difficult stains such as 
grass,	coffee,	fruits	and	
blood.)

It may be necessary to pre-
treat the stains or perform 
prewash.	Powder	and	liquid	
detergents recommended 
for whites can be used at 
dosages recommended for 
heavily soiled clothes. It is 
recommended to use powder 
detergents to clean clay and 
soil stains and the stains that 
are sensitive to bleaches. 

Powder	and	liquid	
detergents recommended 
for colours can be used at 
dosages recommended for 
heavily soiled clothes. It is 
recommended to use powder 
detergents to clean clay and 
soil stains and the stains that 
are sensitive to bleaches. Use 
detergents without bleach.

Liquid	detergents	
suitable for colours 
and dark colours can 
be used at dosages 
recommended for 
heavily soiled clothes.

Prefer	liquid	detergents	
produced for delicate 
clothes. Woolen and 
silk clothes must be 
washed with special 
woolen detergents.

Normally Soiled

(For	example,	stains	
caused by body on collars 
and cuffs)

Powder	and	liquid	detergents	
recommended for whites 
can be used at dosages 
recommended for normally 
soiled clothes.

Powder	and	liquid	detergents	
recommended for colours 
can be used at dosages 
recommended for normally 
soiled clothes. Use detergents 
without bleach.

Liquid	detergents	
suitable for colours 
and dark colours can 
be used at dosages 
recommended for 
normally soiled clothes. 

Prefer	liquid	detergents	
produced for delicate 
clothes. Woolen and 
silk clothes must be 
washed with special 
woolen detergents.

Lightly Soiled

(No visible stains exist.)

Powder	and	liquid	detergents	
recommended for whites 
can be used at dosages 
recommended for lightly 
soiled clothes.

Powder	and	liquid	detergents	
recommended for colours 
can be used at dosages 
recommended for lightly soiled 
clothes. Use detergents without 
bleach.

Liquid	detergents	
suitable for colours 
and dark colours can 
be used at dosages 
recommended for 
lightly soiled clothes.

Prefer	liquid	detergents	
produced for delicate 
clothes. Woolen and 
silk clothes must be 
washed with special 
woolen detergents.
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4.9 Tips for efficient drying
Programs

Cottons Drying Synthetics 
Drying Babyprotect + Wash&Dry Wash&Wear

Cl
ot

h 
Ty

pe
s

Durable	Cotton	Blend	
Clothes

Bed	sheets,	duvet	
covers,	baby	
clothes,	t-shirts,	
sweatshirts,	
knitwear,	blue	jeans,	
canvas	trousers,	
shirts,	cotton	socks,	
and alike

Not	recommended!

Washes and dries 
directly!	Bed	sheets,	
duvet	covers,	baby	
clothes,	t-shirts,	
sweatshirts,	
knitwear,	blue	jeans,	
canvas	trousers,	
shirts,	cotton	socks,	
and alike

Washes and dries 
directly!	Bed	sheets,	
duvet	covers,	baby	
clothes,	t-shirts,	
sweatshirts,	
knitwear,	blue	jeans,	
canvas	trousers,	
shirts,	cotton	socks,	
and alike

 Lightly soiled and 
unstained	shirt,	
t-shirt,	sweatshirt,	
etc. The amount of 
the laundry should 
be very little.

Synthetics	(Polyester,	
nylon etc.):

Not	recommended!

	Recommended	for	
polyester,	polyamide	
(nylon),	polyacetate,	
acrylic blended 
clothes. Drying is 
not recommended 
for viscose blend 
clothes. Drying 
instructions found 
on the maintenance 
tag should be 
observed.

Considering	the	
washing and drying 
warnings found on 
the maintenance 
tag,	lower	
temperatures are 
recommended for 
polyester,	polyamide	
(nylon),	polyacetate,	
acrylic blended 
clothes.

Considering	the	
washing and drying 
warnings found on 
the maintenance 
tag,	lower	
temperatures are 
recommended for 
polyester,	polyamide	
(nylon),	polyacetate,	
acrylic blended 
clothes.

Synthetic blend 
clothes such as 
lightly soiled and 
unstained	shirt,	
t-shirt etc. The 
amount of the 
laundry should be 
very little.

Delicate	(Silk,	Woolen,	
Cashmire,	Angora	etc.)	
Clothes

Not	recommended! Not	recommended! Not	recommended! Not	recommended! Not	recommended!

	Duvet,	jacket,	curtain,	etc.	
voluminous laundry

	Not	recommended!	
Drying voluminous 
laundry in the 
machine is not 
appropriate. Dry 
them by hanging or 
spreading.

	Not	recommended!	
Drying voluminous 
laundry in the 
machine is not 
appropriate. Dry 
them by hanging or 
spreading.

Not	recommended!	
Drying voluminous 
laundry in the 
machine is not 
appropriate. Dry 
them by hanging or 
spreading.

	Not	recommended!	
Drying voluminous 
laundry in the 
machine is not 
appropriate. Dry 
them by hanging or 
spreading.

	Not	recommended!	
Drying voluminous 
laundry in the 
machine is not 
appropriate. Dry 
them by hanging or 
spreading.
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5.1 Control panel

1

6789

2 3 4 5

1	-	Programme	Selection	knob
2 - Temperature Adjustment button 
3 - Display
4 - Drying Selection knob
5	-	On	/	Off	button

6 - End Time Adjustment button
7	-	Start	/	Pause	button
8 - Auxiliary Function buttons
9 - Spin Speed Adjustment button

5.2 Display symbols

88 o  C

1880 88:88

180’extra

a b c d

efgh

a. - Temperature indicator (0C)
b - Information line
c - Drying Levels indicator
d - Drying Time indicator (minutes)
e - Time indicator (hours:minutes)
f - End Time indicator
g - Lock indicator
h - Spin Speed indicator (rpm)
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5.3 Preparing the machine
1.	 Check	if	the	hoses	are	connected	tightly.	
2.	 Plug	in	your	machine.
3. Turn the tap on completely.
4.	 Place	the	laundry	in	the	machine.	
5. Add detergent and fabric softener. 

5.4 Wash programme selection 
1.	 Select	the	programme	suitable	for	the	type,	quantity	and	soiling	level	of	the	laundry	in	accordance	with	the	"Programme	and	consumption	

table"	and	the	temperature	table	below.

90˚C Heavily	soiled	white	cottons	and	linens.	(coffee	table	covers,	tablecloths,	towels,	bed	sheets,	etc.)

60˚C
Normally	soiled,	coloured,	fade	proof	linens,	cottons	or	synthetic	clothes	(shirt,	nightgown,	pajamas,	etc.)	and	lightly	
soiled	white	linens	(underwear,	etc.)

40˚C-	30˚C-	Cold	 Blended	laundry	including	delicate	textile	(veil	curtains,	etc.),	synthetics	and	woolens.

2. Select the desired programme with the Programme Selection knob.

C
NOTE

 ¾ Programmes are limited with the highest spin speed appropriate for that particular type of fabric.
 ¾ When selecting a programme, always consider the type of fabric, colour, degree of soiling and permissible water 

temperature.
 ¾ Always select the lowest required temperature. Higher temperature means higher power consumption.

5.5 Washing programs 
Depending	on	the	type	of	fabric,	use	the	following	main	programmes.

C

NOTE
 ¾ You can make drying directly after washing by pressing the Drying button after selecting the programme you want to 

wash your laundry with. The step in which the drying will be made will be displayed on the information line every time you 
press the button, and the related symbol lights. If you like, you can make drying for maximum allowed time by keeping 
on pressing the button.

 ¾ Figures and inscriptions included in the programme steps are schematic and may not match the product exactly. .
 ¾ Name of the programme you have selected by the programme selection knob will appear on the display of the machine.
 ¾ If you do not want to have drying made after the programme you selected, press the Drying button until "Drying cancelled" 

is displayed.
 ¾ Load maximum 6kg laundry when you are going to make washing and drying by using the Drying function of the 

machine. If it is overloaded, the laundry will not dry and the machine will run for a longer time and consume extra power.

• Cottons
40 o  C

1200 88:88

St
ep

. 3
St

ep
. 2

Step.1 

COTTONS

Use	this	programme	for	your	cotton	laundry	(such	as	bed	sheets,	duvet	and	pillowcase	sets,	towels,	bathrobes,	underwear,	etc.).	Your	laundry	
will be washed with vigorous washing action for a longer washing cycle.  

C
NOTE

 ¾ You can dry your laundry immediately after washing them (Automatic or scheduled drying can be made after washing). 
For this, you have to select the drying function too before starting the washing programme.

• Synthetics
40 o  C

1200 88:88

extra

St
ep

. 3
St

ep
. 2

Step. 1

SYNTHETICS

Use	this	programme	to	wash	your	synthetic	clothes	(shirts,	blouses,	synthetic/cotton	blends,	etc.).	It	washes	with	a	gentle	action	and	has	a	
shorter	washing	cycle	compared	to	the	Cotton	programme.
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For	curtains	and	tulle,	use	the	Synthetic	40˚C	programme	with	prewash	and	anti-creasing	functions	selected.	As	their	meshed	texture	causes	
excessive	foaming,	wash	the	veils/tulle	by	putting	little	amount	of	detergent	into	the	main	wash	compartment.	Do	not	put	detergent	in	the	
prewash compartment. 

C
NOTE

 ¾ You can dry your laundry immediately after washing them (Automatic or scheduled drying can be made after washing). 
For this, you have to select the drying function too before starting the washing programme.

• Woollens
30 o  C

 800 00:58

Step.1 

St
ep

. 2
W O O L L E N S

Use this programme to wash your woolen clothes. Select the appropriate temperature complying with the tags of your clothes. Use appropriate 
detergents for woolens.

C
NOTE

 ¾ Drying function cannot be selected in the washing programme for woollens.

“The	wool	wash	cycle	of	this	machine	has	been	approved	by	The	Woolmark	
Company	for	the	washing	of	machine	washable	wool	products	provided	that	the	
products are washed according to the instructions on the garment label and those 
issued by the manufacturer of this washing machine. M13996”	
“In	UK,	Eire,	Hong	Kong	and	India	the	Woolmark	trade	mark	is	a	Certification	trade	
mark.”

• Cottons Eco 
40 o  C

1000 88:88

St
ep

. 3
St

ep
. 2

Step.1

COTTON ECO

Use	this	programme	to	wash	your	normally	soiled,	durable	cotton	and	linen	laundry.	Although	it	washes	longer	than	all	other	programmes,	it	
provides high energy and water savings. Actual water temperature may be different from the stated wash temperature. When you load the 
machine	with	less	laundry	(e.g.	½	capacity	or	less),	programme	time	may	automatically	get	shorter.	In	this	case,	energy	and	water	consumption	
will	decrease	more,	providing	a	more	economic	wash.	This	programme	is	available	in	the	models	with	the	remaining	time	indicator.

C
NOTE

 ¾ You can dry your laundry immediately after washing them (Automatic or scheduled drying can be made after washing). 
For this, you have to select the drying function too before starting the washing programme.

• Delicates 
Use this programme to wash your delicate clothes. It washes with a gentler action compared to the Synthetics programme.

• Hand Wash
60 o  C

 800 88:88

100’
Step.1 

St
ep

.3
St

ep
. 2

HANDWASH

Use	this	programme	to	wash	your	woollen/delicate	clothes	that	bear	“not	machine-washable”	tags	and	for	which	hand	wash	is	recommended.	
It washes laundry with a very gentle washing action to not to damage clothes.

C
NOTE

 ¾ You can dry your laundry immediately after washing them (Automatic or scheduled drying can be made after washing). 
For this, you have to select the drying function too before starting the washing programme.
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• Daily Xpress(Daily express)

30 o  C

1200 88:88

St
ep

. 3
St

ep
. 2

Step.1 

DAILY XPRESS

Use this programme to wash your lightly soiled and unspotted cotton laundry in a short time.

C
NOTE

 ¾ You can dry your laundry immediately after washing them (Automatic or scheduled drying can be made after washing). 
For this, you have to select the drying function too before starting the washing programme.

• Xpress Super Short 
30 o  C

1200 88:88

60’
Step.1 

St
ep

. 2
 

St
ep

. 3
 

XPRESSSUPERSHORT

Use this programme to wash your small amounts of lightly soiled cotton laundry in a short time. It washes your laundry in 14 minutes.

C
NOTE

 ¾ You can dry your laundry immediately after washing them (Automatic or scheduled drying can be made after washing). 
For this, you have to select the drying function too before starting the washing programme.

 ¾ When drying function is selected, additional drying time will be displayed at the end of washing.

• Shirts
40 o  C

1000 88:88

Step.1 

St
ep

. 3
 

St
ep

. 2

SHIRTS

Use	this	programme	to	wash	the	cotton,	synthetic	and	synthetic	blended	shirts	together.

C
NOTE

 ¾ You can dry your laundry immediately after washing them (Automatic or scheduled drying can be made after washing). 
For this, you have to select the drying function too before starting the washing programme.

• Rinse
Use this programme when you want to rinse or starch separately.

• Spin+Drain  
Use this programme to drain the water in the machine.

5.6 Temperature selection
60 o  C

1200 88:88

110’

Whenever	a	new	programme	is	selected,	the	recommended	temperature	for	the	programme	appears	on	the	temperature	indicator.	It	is	possible	
that the recommended temperature value is not the maximum temperature that can be selected for the current programme.
Press	the	Temperature Adjustment	button	to	change	the	temperature.	Temperature	will	decrease	by	steps	of	10	°C.

C

NOTE
 ¾ Temperature Adjustment button works backwards only. For example, if you wish to select 60°C when 40°C is displayed 

on the screen, you need to press the button in a row to go back from 40°C until you reach 60°C.
 ¾ The light of temperature indicator is off in the programmes that do not allow temperature adjustment.
 ¾ If you scroll to cold wash option and press Temperature Adjustment button again, the recommended maximum 

temperature for the selected programme appears on the display. Press the Temperature Adjustment button again to 
decrease the temperature.
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Finally,	“-”	symbol	indicating	the	cold	option	appears	on	the	display.	"Cold	Wash"	appears	on	the	display.
You	can	also	change	the	temperature	after	the	washing	starts.	If	the	Temperature	indicator's	light	is	on	after	the	wash	cycle	has	started,	you	
can	select	the	desired	temperature.	If	the	wash	cycle	has	reached	a	point	where	you	cannot	change	the	temperature,	the	light	of	temperature	
indicator goes off.

5.7 Selecting the spin speed
70 o  C

1000 88:88

50’

Whenever	a	new	programme	is	selected,	the	recommended	spin	speed	for	the	selected	programme	is	displayed	on	the	Spin Speed indicator.

C
NOTE

 ¾ It is possible that the recommended spin speed value is not the maximum spin speed that can be selected for the current 
programme.

Press	the	Spin Speed Adjustment button to change the spin speed. Spin speed decreases gradually.
Then,	depending	on	the	model	of	the	product,	"Rinse	Hold"	and	"No	Spin"	options	appear	on	the	display.

C
NOTE

 ¾ Spin Speed Adjustment button works backwards only. For example, if you wish to select 1000 rpm when 800 rpm is 
displayed on the screen, you need to press the button in a row to go back from 800 rpm until you reach 1000 rpm.

 ¾ Rinse Hold option is indicated with “ı_ı” symbol and No Spin option is indicated with “_” symbol.

5.7.1 If you want to spin your laundry after the Rinse Hold function:
70 o  C

- 88:88

50’

- Adjust the Spin Speed.
-	Press	Start / Pause / Cancel	button.	Program	resumes.	Machine	discharges	the	water	and	spins	the	laundry.
If	you	want	to	discharge	the	water	at	the	end	of	the	programme	without	spinning,	use	No Spin function.

C
NOTE

 ¾ Light of the Spin Speed indicator is off in the programmes that do not allow the adjustment of spin speed. When you press 
the Spin Speed Adjustment button, "Not adjustable" appears on the display.

You	can	also	change	the	Spin	Speed	after	the	washing	starts.	If	the	Spin	Speed	indicator's	light	is	on	after	the	wash	cycle	has	started,	you	can	
select	the	desired	spin	speed.	If	the	wash	cycle	has	reached	a	point	where	you	cannot	change	the	spin	speed,	the	light	of	spin	speed	indicator	
goes off.

5.8 Drying Programmes

A
CAUTION

 ¾ Piles coming from the clothes during drying are automatically cleaned by the machine. Water is automatically 
taken in to perform cleaning. For this reason, water tap of the machine should also be open during drying 
programmes.

C
NOTE

 ¾ Spinning step already exists in the drying programmes. Your machine carries out this process to shorten the drying time. 
When drying is selected, spin speed setting is in the 1200 - Maximum rpm range.

• Synthetic Dry 

02:16

Step.1 

St
ep

. 2
 

SYNTHETIC DRY

Use this programme to dry humid or damp synthetic clothes whose dry weight corresponds to 4 kg. This programme performs drying only. 
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C
NOTE

 ¾ For dry weights of laundry, see Section 4, Step 4.5

• Cotton Dry
Use this programme to dry humid or damp cotton clothes whose dry weight corresponds to 6 kg. This programme performs drying only. 

C
NOTE

 ¾ Load 4.5kg of laundry to dry the towels and bathrobes only.
 ¾ For dry weights of laundry, see Section 4, Step 4.5

5.9 Washing and Drying Programmes

A
CAUTION

 ¾ Piles coming from the clothes during drying are automatically cleaned by the machine. Water is automatically 
taken in to perform cleaning. For this reason, water tap of the machine should also be open during drying 
programmes.

• 6 Kg Wash + Dry 
60 o  C

1200 04:12

Step. 1

St
ep

. 2

6 WASH & DRY

Use this programme to wash cotton clothes up to 6 kg and dry them immediately afterwards without making any selection. 

C
NOTE

 ¾ Auxiliary additional drying function cannot be selected when this programme is selected.

For	the	6Kg	Wash	&	6kg	Dry	cycle,	we	advise	you	to	load	the	laundry	to	the	appliance	up	to	the	level	specified	in	the	figure	above	(level	arrow	is	
shown with the door of the product open) for ideal drying conditions.

• Wash&Wear
40 o  C

1200 00:34

WASH & WEAR

St
ep

. 2

Step. 1

Use this programme to wash and dry 0.5 kg of laundry (2 shirts) in 35 minutes. Maximum amount of laundry that can be washed with this 
programme is 1 kg (5 shirts). 

C
NOTE

 ¾ Use this programme to quickly wash and dry daily clothes worn for a short time and taken off recently. It is suitable for 
fine-textured, quickly drying laundry. (Shirt, T-Shirt)   

 ¾ Other drying options or programmes should be used for coarse-textured and slowly drying clothes.

• Anti Allergy Wash & Dry 
Up	to	2	kg,	use	this	programme	to	wash	and	immediately	dry	your	laundry	for	which	you	require	anti-allergic	and	hygienic	results	(baby	clothes,	
bed	linens,	duvet	cover,	underwear,	etc.).

C
NOTE

 ¾ Babyprotect+ Wash & Dry 60°C programme is tested and approved by “The British Allergy Foundation” (Allergy UK) in 
United Kingdom.
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5.10 Programme and consumption table 
(For washing)

•	:	Selectable.
*	:	Automatically	selected,	not	cancellable.
***:	If	maximum	spin	speed	of	the	machine	is	lower	then	this	value,	you	can	only	select	up	to	the	maximum	spin	speed.
****:	Programme	detects	the	type	and	quantity	of	the	laundry	to	automatically	adjust	water	and	energy	consumption	and	programme	time.
- : See the programme description for maximum load.

EN 2 Auxiliary functions
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Selectable temperature 
range	°C

Cottons 90 10.5 95 2.55 1400 • • • • 90-Cold

Cottons 60 10.5 95 2.05 1400 • • • • 90-Cold

Cottons 40 10.5 95 1.35 1400 • • • • 90-Cold

Cottons	Eco 60 10.5 53 1.03 1400 • 60-Cold

Cottons	Eco 40 10.5 53 0.80 1400 • 60-Cold

Synthetics 60 4 65 1.20 1200 • • • • 60-Cold

Synthetics 40 4 65 0.65 1200 • • • • 60-Cold

Woollens 40 2 45 0.30 1200 • 40-Cold

Delicates 40 4 50 0.40 1000 • 40-Cold

Hand Wash 30 1.5 40 0.21 1200 30-Cold

Xpress Super Short 30 2 35 0.10 1400 • • 30-Cold

Daily Xpress 90 10.5 60 2.00 1400 • • 90-Cold

Daily Xpress 60 10.5 60 1.15 1400 • • 90-Cold

Daily Xpress 30 10.5 50 0.15 1400 • • 90-Cold

Shirts 60 4 70 1.40 800 • • * • 60-Cold
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Program and consumption table 
(For drying)

C

NOTE
 ¾ ***: If maximum spin speed of the machine is lower then this value, you can only select up to the maximum spin speed.
 ¾ The auxiliary functions in the table may vary according to the model of your machine.
 ¾ Water and power consumption may vary subject to the changes in water pressure, water hardness and temperature, 

ambient temperature, type and amount of laundry, selection of auxiliary functions and spin speed, and changes in electric 
voltage.

 ¾ You can see the washing time of the programme you have selected on the display of the machine. It is normal that small 
differences may occur between the time shown on the display and the real washing time.

EN
2

Auxiliary 
functions

Drying level
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M

ax
. L

oa
d 

(k
g)

W
at
er
	C
on
su
m
pt
io
n	
(l)

En
er
gy
	C
on
su
m
pt
io
n	
(k
W
h)

M
ax

. S
pe

ed
**

*

Pr
ew
as
h

Ex
tra
	R
in
se

An
ti-
Cr
ea
se

Dr
yin

g

Ex
tra

 w
ar

dr
ob

e 
dr

y

W
ar

dr
ob

e 
dr

y

Iro
n 

dr
y

De
lic

at
e 

dr
yin

g

Ti
m

e 
ba

se
d 

dr
yin

g 
- 

m
in

ut
es

Selectable 
temperature range 

°C

Cotton	Dry - 6 4 2.7 1400 * • • • • -

Synthetic Dry - 4 4 2.45 - * • • • • -

Anti	Allergy	Wash	&	Dry 60 2 84 2.9 1400 * * • • • • 90-30

6	Kg	Wash	&	Dry 60 6 64 5.3 1400 * • • • • 60-Cold

Wash&Wear 30 0.5 28 0.6 1000 • * • 30-Cold

Wash&Wear 30 1 28 1 1000 • * • 30-Cold
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5.11 Auxiliary function selection
88 o  C

1880 88:88

180’extra

Select	the	required	auxiliary	functions	before	starting	the	program.	Whenever	a	programme	is	selected,	frames	of	the	auxiliary	function	symbols	
that	can	be	selected	together	with	it	illuminate.	And	when	you	select	an	auxiliary	function,	the	interior	area	of	the	auxiliary	function	symbol	also	
starts	to	illuminate	and	the	name	of	the	selected	function	appears	on	display	for	"3"	seconds.

C
NOTE

 ¾ Frame of the auxiliary function symbol that cannot be selected with the current programme will not illuminate. When you 
press the button of such auxiliary functions, "Not adjustable" appears on the display for ... seconds.

Also the frames of the auxiliary function suitable for the current programme after the washing has started remains illuminated. You can select or 
cancel	the	auxiliary	functions	whose	frames	are	illuminated.	If	the	wash	cycle	has	reached	a	point	where	you	cannot	select	the	auxiliary	function,	
the	function's	frame	goes	off.

C

NOTE
 ¾ Some functions cannot be selected together. If a second auxiliary function conflicting with the first one is selected before 

starting the machine, the function selected first will be cancelled and the second auxiliary function selection will remain 
active. For example, if you want to select Quick Wash after you have selected the Prewash, Prewash will be cancelled and 
Quick Wash will remain active.

 ¾ Auxiliary function that is not compatible with the program cannot be selected. (See "Programme and consumption table")
 ¾ Some programmes have auxiliary functions that must be operated simultaneously. Those functions cannot be cancelled. 

The frame of the auxiliary function will not be illuminated, only inner area will be illuminated.
 ¾ The machine will extend the duration of the programme automatically unless the required dampness level (ironing, closet, 

extra closet and delicate) is reached at the end of the drying. Program will last longer.
 ¾ If time based drying is selected, the programme will be ended even if the laundry is still wet at the end of the programme.
 ¾ The machine will shorten the duration of the programme if the required dampness level (ironing, closet, extra closet and 

delicate) is reached during the drying operations or in time based drying selections. A time decrease will be seen on the 
display.

• Prewash
A	Prewash	is	only	worthwhile	for	heavily	soiled	laundry.	Not	using	the	Prewash	will	save	energy,	water,	detergent	and	time.

• Extra Rinse 
This	function	enables	you	to	wash	and	rinse	your	laundry	with	plenty	of	water	in	Cottons,	Synthetics,	Lingerie,	and	Woollens	programmes.	Use	
this function for delicate laundries that crease easily.

C
NOTE

 ¾ Pressing for the first time will add single rinse, a second press will add double rinse. The third press will cancel it.

• Anti-Crease 
This function creases the clothes lesser when they are being washed. Drum movement is reduced and spin speed is limited to prevent creasing. 
In	addition,	washing	is	done	with	a	higher	water	level.

• Drying
This	function	provides	drying	of	laundry	after	washing.	Check	from	the	programme	table	in	which	programmes	this	auxiliary	function	is	selectable.
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5.12 Drying Steps
5.12.1 Iron Dry 

Drying is carried on until dryness level reaches Iron Dry step.

5.12.2 Wardrobe dry
Drying is carried on until dryness level reaches Wardrobe Dry step.

5.12.3 Extra wardrobe dry 
Drying is carried on until dryness level reaches Extra Wardrobe Dry step.

5.12.4 Delicate drying 
Use	this	programme	to	dry	100%	synthetic	and	synthetic	blend	sateen	type	underwear	(nightwear,	upper	underwear,	lower	underwear,	pajamas)	
which are dryable as per washing instructions.

C
NOTE

 ¾ Dryness level may change due to the blend, weave/knit type, amount and dampness level of the laundry.
 ¾ Products that contain accessories such as lace, tulle, stone, bead, spangle, wire and products with high content of silk 

should not be dried in the machine.
 ¾ Silk blend clothes containing cotton or have a sateen appearance may remain damp when dried in this programme.

5.12.5 Time-based drying
You may select either of 10´,	20´,	30´,	60´,	90´,	120´ and 150´ drying times to reach the final drying degree at low temperature. 

C

NOTE
 ¾ For drying laundry up to two pieces, you should prefer timed drying steps in the cotton or synthetic drying programmes to 

be selected according to the type of the laundry.
 ¾ When you select 10´ drying function, only Aeration and Cooling is performed.
 ¾ If the laundry is not dry as required after the drying programmes, you should prefer timed drying steps in the cotton or 

synthetic drying programmes to be selected according to the type of the laundry. 
 ¾ When this function is selected, machine performs drying up to the set time independent of the drying degree.

5.13 Time display
Remaining	time	for	the	completion	of	the	programme	while	it	is	running	is	displayed	as	“01:30”	in	hours	and	minutes	format.

C
NOTE

 ¾ Programme time may differ from the values in the "Programme and consumption table" depending on the water 
pressure, water hardness and temperature, ambient temperature, amount and the type of laundry, auxiliary functions 
selected and the changes at the mains voltage.

5.14 End Time
60 o  C

1200 88:88

FINISH TIME SETTING

 

60 o  C

1200 88:88

FINISH TIME ON

With the End Time	function,	the	startup	of	the	programme	may	be	delayed	up	to	24	hours.	After	pressing	End Time	button,	the	displayed	time	
is	the	programme's	estimated	end	time.	If	the	End Time	is	adjusted,	End Time indicator is illuminated. “End Time Setting” appears on the 
display.	Meantime,	Start / Pause button flashes.
In	order	for	the	End	Time	function	is	activated	and	the	programme	is	completed	at	the	end	of	the	specified	time,	you	must	press	Start / Pause 
button after adjusting the time. “Finish Time On” appears on the display when you press the button. Start / Pause button stops flashing 
and remains illuminated continuously.
If	you	want	to	cancel	End	Time	function,	press	End Time button until the End Time indicator turns off or press On / Off button to turn off and 
on the machine.
1.	 Open	the	loading	door,	place	the	laundry	and	put	detergent,	etc.
2.	 Select	the	washing	programme,	temperature,	spin	speed	and,	if	required,	the	auxiliary	functions.
3. Set the end time of your choice by pressing the End Time button. End Time indicator illuminates.
4.	 Press	Start / Pause	button.	Time	countdown	starts.	“:”	sign	in	the	middle	of	the	end	time	on	the	display	starts	flashing.
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C

NOTE
 ¾ Do not use liquid detergents when you activate End Time function! There is the risk of staining of the clothes.
 ¾ Loading door remains locked during the End Time countdown period. Machine must be switched to Pause mode by 

pressing the Start/Pause button to open the loading door. At the end of the countdown, End Time indicator turns off, 
washing cycle starts and the time of the selected programme appears on the display.

 ¾ When the End Time selection is completed, the time appearing on the screen consists of end time plus the duration of 
the selected programme.

5.15 Starting the programme
60 o  C

1200 88:88

PROGRAM STARTS

1.	 Press	Start / Pause button to start the programme.
2. The Start / Pause	button	which	was	flashing	starts	to	illuminate	steadily	now,	indicating	that	the	programme	has	started.	“Program	

started”	appears	on	the	display	for	"3"	seconds.
3.	 Loading	door	is	locked.	"Door	is	Closing"	appears	on	the	display	when	the	door	is	being	locked.

5.16 Loading door lock

DOOR IS LOCKED

There is a locking system on the loading door of the machine that prevents opening of the door in cases when the water level is unsuitable.
"Door	is	Locked"	appears	on	the	display	when	the	loading	door	is	locked.

5.17 Changing the selections after programme has started
5.17.1 Adding laundry after the programme has started:

60 o  C

1200 88:88

DOOR OPENING

If the water level in the machine is suitable when you press Start / Pause	button,	"Door	is	opening"	will	appear	on	the	display.
If the water	level	in	the	machine	is	not	suitable	when	you	press	Start	/	Pause	button,	the	display	will	show	that	the	loading	door	is	locked.

5.17.2 Switching the machine to pause mode:
60 o  C

1200 88:88

PAUSE

Press the Start / Pause button to switch the machine to pause mode. The frame around the Start / Pause	button	starts	flashing.	"Pause"	
appears on the display.

5.17.3 Changing the programme selection after programme has started:
The programme change is not allowed when the current programme is running. 
If you turn the Programme Selection	knob	while	the	programme	is	running,	"Pause	to	make	changes"	appears	on	the	display.
You can select the new programme after switching the current programme to pause. 

C
NOTE

 ¾ The selected program starts anew.

5.17.4 Changing the auxiliary function, speed and temperature settings
Depending	on	the	step	the	programme	has	reached,	you	can	cancel	or	activate	the	auxiliary	functions;	see,	"Auxiliary	function	selection".	
You	can	also	change	the	speed,	temperature	and	drying	settings;	see,	"Spin	speed	selection"	and	"Temperature	selection".
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C
NOTE

 ¾ The loading door will not open if the water temperature in the machine is high or the water level is above the door opening.

5.18 Child Lock
Use	Child	Lock	function	to	prevent	children	from	tampering	with	the	machine.	Thus	you	can	avoid	any	changes	in	a	running	programme.

C
NOTE

 ¾ You can switch on and off the machine with On / Off button when the Child Lock is active. When you switch on the 
machine again, programme will resume from where it has stopped.

 ¾ If you press any button when the Child Lock is activated, the machine will give an audible warning. Audible warning will 
be cancelled when the buttons are pressed 5 times in a row. The warning phrase on the screen goes on to be displayed.

5.18.1 To activate the Child Lock:
60 o  C

1200 88:88
CHILD LOCK ENABLED

Press and hold 2nd and 4th Auxiliary Function buttons	for	3	seconds.	After	the	countdown	as	"Child	Lock	3-2-1"	on	the	display	is	
over,	"Child	Lock	Enabled"	appears	on	the	display.	You	can	release	 2nd and 4th Auxiliary Function buttons when this warning is displayed.

C
NOTE

 ¾ "Child Lock Enabled" appears on the display if you press any button when Child Lock is enabled.

5.18.2 To deactivate the Child Lock:
60 o  C

1200 88:88

CHILD LOCK DISABLED

Press and hold 2nd and 4th Auxiliary Function buttons	for	3	seconds.	After	the	countdown	as	"Child	Lock	3-2-1"	on	the	display	is	over,	
"Child	Lock	Disabled"	appears	on	the	display.

5.19 Cancelling the programme
60 o  C

1200 88:88
CANCEL

The	programme	is	cancelled	when	the	machine	is	turned	off	and	on	again.	Press	and	hold	On / Off button for 3 seconds. After the countdown 
as	"Cancel	3-2-1"	on	the	display	is	over,	the	machine	turns	off.

C

NOTE

 ¾ If you press On / Off button when the Child Lock is enabled, the programme will not be cancelled. You should cancel the 
Child Lock first. Countdown as "Pause 3-2-1" appears on the display.

 ¾ If you have to open the loading door after you have cancelled the programme, but it is not possible to open the loading 
door since the water level in the machine is above the loading door level, then turn the Programme Selection knob to 
Pump+Spin programme and discharge the water in the machine.

5.20 End of programme
“Laundry	can	be	taken	out”	appears	on	the	display	when	the	programme	is	completed.
If	you	do	not	press	any	button	for	2	minutes,	the	machine	will	switch	to	pause	mode.	Display	and	all	indicators	are	turned	off.	Only	the	frame	of	
the Programme Selection knob remains flashing.
If you press any button or turn the Programme Selection	knob	when	the	machine	is	in	pause	mode,	programme	steps	that	are	completed	
will appear on the display.
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5. 21 Entering the Settings menu
You can perform the following operations in Settings menu:
•	 Changing	the	language	selection,
•	 Changing	the	screen	brightness	setting,
•	 Turning	on	and	off	the	volume,
Press	Temperature Adjustment button and Spin Speed Adjustment button simultaneously for 3 seconds to enter the Settings menu. 
“Select	Language”	menu	appears	on	the	display.
Use Temperature or Drying Adjustment buttons to navigate in menus.

5.21.1 Changing the language selection

S E T T I N G S

1.	 Press	Temperature Adjustment button and Spin Speed Adjustment button simultaneously for 3 seconds to enter the Settings 
menu.	“Select	Language”	menu	is	the	first	menu	to	appear	on	the	display.

LANGUAGE SELECTION

 

E N G L I S H

2. Turn the Programme Selection knob until the desired language appears on the display in Select Language menu.

S E T

3.	 Press	the	light	button	on	the	lower	right	corner	of	the	display	when	the	desired	language	is	displayed.	Light	goes	off	and	“Set”	appears	
on the display.

5.21.2 Changing the screen brightness setting

S E T T I N G S

 

S E T

1.	 Press	Temperature Adjustment button and Spin Speed Adjustment button simultaneously for 3 seconds to enter the Settings 
menu.	Using	the	Drying	button,	open	"Brightness"	menu.

2. Turn the Programme Selection knob until the desired brightness option appears on the display in Brightness menu.
3.	 Press	the	light	button	on	the	lower	right	corner	of	the	display	when	the	desired	brightness	is	displayed.	Light	goes	off	and	“Set”	appears	

on the display.

5.21.3 Turning on and off the Audio Warning

S E T T I N G S

 

VOLUME SETTING ON

1.	 Press	Temperature Adjustment button and Spin Speed Adjustment button simultaneously for 3 seconds to enter the Settings 
menu. Using the Drying	button,	open	"Volume	Setting"	menu.

2. Turn the Programme Selection knob until the desired volume option appears on the display in Volume Setting menu.

S E T
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3.	 If	you	want	to	turn	up	the	volume,	press	the	light	button	on	the	lower	right	corner	of	the	display	when	"VOLUME	ON"	is	selected.	Light	

goes	off	and	“Set”	appears	on	the	display.	
4.	 If	you	want	to	turn	down	the	volume,	press	the	light	button	on	the	lower	right	corner	of	the	display	when	"VOLUME	OFF"	is	selected.	Light	

goes	off	and	“Off”	appears	on	the	display.

5.22  Memory  programme setting
You	can	create	a	favourite	programme	by	saving	frequently	used	programme	and	other	settings.	Use	this	function	when	you	want	to	select	
quickly	the	same	settings	you	use	for	the	laundry	that	you	wash	regularly.
Favourite programme will remain at the factory set programme until you make a new favourite programme setting.

5.22.1 To store a new favourite programme:
1.		Select	the	desired	temperature,	speed	and	auxiliary	function	in	the	programme	where	you	are	allowed	to	set	memory	programme.	
2.	 Keep	the	Favourite button pressed for 3 seconds. 
3.	 Countdown	as	"Storing	favourite	3-2-1"	appears	on	the	display.	

C
NOTE

 ¾ If storing is not successful, “Favourite not saved” appears on the display.

5.22.2 To select a favourite programme:
1.	 Press	Favourite	button.	“Favourite	selected”	appears	on	the	display.
2.	 Programme	and	other	settings	saved	as	favourite	appear	on	the	display.
3.	 Press	Start / Pause button to start your Favourite programme.

5.23 Your machine is equipped with a "Standby Mode"
In	case	of	not	starting	any	programme	or	waiting	without	making	any	other	operation	when	the	machine	is	turned	on	by	On/Off	button	and	while	
it	is	in	selection	step	or	if	no	other	operation	is	performed	approximately	2	minutes	after	the	programme	you	selected	has	come	to	an	end,	your	
machine	will	automatically	switch	to	energy	saving	mode.	Brightness	of	indicator	lights	will	decrease.		Also,	if	your	product	is	equipped	with	a	
display	showing	the	programme	duration,	this	display	will	completely	turn	off.	In	case	of	rotating	the	Programme	Selection	knob	or	pressing	any	
button,	lights	and	display	will	restore	to	their	previous	condition.	Your	selections	made	while	exiting	the	energy	saving	mode	may	change.	Check	
the	appropriateness	of	your	selections	before	starting	the	programme.	Readjust	if	necessary.	This	is	not	a	fault.
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Service	life	of	the	product	extends	and	frequently	faced	problems	decrease	if	cleaned	at	regular	intervals.

6.1 Cleaning the detergent drawer

Clean	the	detergent	drawer	at	regular	intervals	(every	4-5	washing	cycles)	as	shown	below	in	order	to	prevent	accumulation	of	powder	detergent	
in time.
1	 Lift	the	rear	part	of	the	siphon	to	remove	it	as	illustrated.	After	performing	the	cleaning	procedures	explained	below,	replace	the	siphon	

back to its seating and push its front section downwards to be sure that the locking tab engages.

C
NOTE

 ¾ If more than normal amount of water and softener mixture starts to gather in the softener compartment, clean the siphon.

2 Wash the detergent drawer and the siphon with plenty of lukewarm water in a washbasin. Wear protective gloves or use an appropriate 
brush to avoid touching of the residues in the drawer with your skin when cleaning.

3	 After	cleaning,	seat	the	siphon	well	in	its	place	and	insert	the	drawer	back.

6.2 Cleaning the loading door and the drum
For	products	with	drum	cleaning	programme,	please	see	Operating	the	product	-	Programmes.
For	products	without	drum	cleaning,	follow	the	below	steps	to clean the drum: 
Select Additional Water or Extra Rinse auxiliary	functions.	Use	a	Cottons programme without pre-wash. Set the temperature to 
the level recommended on the drum cleaning agent which can be provided from authorized services. Apply this procedure 
without any laundry in the product. Before	starting	the	programme,	put	1	pouch	of	special	drum	cleaning	agent	(if	the	special	agent	
could	not	be	supplied,	put	max.	100	g	of	powder	anti-limescale)	into	the	main	wash	detergent	compartment	(compartment	no.	“2”).	If	the	anti-
limescale	is	in	tablet	form,	put	only	one	tablet	into	the	main	wash	compartment	no.	“2”.	Dry	the	inside	of	the	bellow	with	a	clean	piece	of	cloth	
after the programme has come to an end.

C
NOTE

 ¾ Repeat Drum Cleaning process in every 2 months.
 ¾ Use an anti-limescale suitable for the washing machines.

After every washing check that no foreign substance is left in the drum.
If	the	holes	on	the	bellow	shown	in	the	figure	is	blocked,	open	the	holes	using	a	toothpick.

C
NOTE

 ¾ Foreign metal substances will cause rust stains in the drum. Clean the stains on the drum surface by using cleaning 
agents for stainless steel. Never use steel wool or wire wool.

A
CAUTION

 ¾ Never use sponge or scrub materials. These will damage the painted and plastic surfaces.

6 Maintenance and cleaning
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6.3 Cleaning the air suction filter
To clean the air suction filter:
Unplug the machine.

1 2 3

4 5
 

1	 Attach	the	rear	of	the	tool	supplied	in	the	Operation	Manual	bag	to	the	place	on	the	filter	cap	illustrated	in	Fig.	1.
2	 Pull	the	filter	cap	towards	yourself	with	the	help	of	a	finger	after	pulling	the	latch	leftwise	with	the	back	side	of	the	appartus	as	illustrated	

in Fig. 2.
3 Filter cap will come out easily.
4 Wash the filter cap.
5	 Replace	the	filter	cap	and	make	sure	that	it	seats	well.	If	not	seated	twist	the	latch	to	the	right	with	the	help	of	the	apparatus.

A
CAUTION

 ¾ Never use sponge or scrub materials. These will damage the painted and plastic surfaces.
 ¾ After every 50 washing and drying operation (approx. 3 months), clean the air suction filter of the machine.
 ¾ If the machine is operated only for drying for 10 times in a row, always perform an empty washing afterwards 

by using 1 short programme.

6.4 Cleaning the body and control panel
Wipe	the	body	of	the	machine	with	soapy	water	or	non-corrosive	mild	gel	detergents	as	necessary,	and	dry	with	a	soft	cloth.
Use only a soft and damp cloth to clean the control panel.

6.5 Cleaning the water intake filters

There is a filter at the end of each water intake valve at the rear of the machine and also at the end of each water intake hose where they are 
connected to the tap. These filters prevent foreign substances and dirt in the water to enter the washing machine. Filters should be cleaned as 
they do get dirty.
1	 Close	the	taps.
2	 Remove	the	nuts	of	the	water	intake	hoses	to	access	the	filters	on	the	water	intake	valves.	Clean	them	with	an	appropriate	brush.	If	the	

filters	are	too	dirty,	take	them	out	by	means	of	pliers	and	clean	them.
3 Take out the filters on the flat ends of the water intake hoses together with the gaskets and clean thoroughly under running water.
4	 Replace	the	gaskets	and	filters	carefully	in	their	places	and	tighten	the	hose	nuts	by	hand.

6.6 Draining remaining water and cleaning the pump filter
The	filter	system	in	your	machine	prevents	solid	items	such	as	buttons,	coins	and	fabric	fibers	clogging	the	pump	impeller	during	discharge	of	
washing	water.	Thus,	the	water	will	be	discharged	without	any	problem	and	the	service	life	of	the	pump	will	extend.
If	the	machine	fails	to	drain	water,	the	pump	filter	is	clogged.	Filter	must	be	cleaned	whenever	it	is	clogged	or	in	every	3	months.	Water	must	
be drained off first to clean the pump filter.
In	addition,	prior	to	transporting	the	machine	(e.g.,	when	moving	to	another	house)	and	in	case	of	freezing	of	the	water,	water	may	have	to	be	
drained completely.

A
CAUTION

 ¾ Foreign substances left in the pump filter may damage the machine or may cause noise problem.
 ¾ If the product is not in use, turn the tap off, detach the supply hose and drain the water inside the machine 

against any freezing possibility in the region of installation.
 ¾ After each use close the supply hose tap of the product. 
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6.6.1 In order to clean the dirty filter and discharge the water:

1. Unplug the machine to cut off the supply power.

A
CAUTION

 ¾ Temperature of the water inside the machine may rise up to 90 ºC. To avoid burning risk, cleaned the filter after 
the water in the machine cools down.

2	 Open	the	filter	cap.
	 Press	the	tab	on	the	filter	cap	downwards	and	pull	the	piece	out	towards	yourself.

 

6.6.2 To discharge the water:
a	 Pull	the	emergency	draining	hose	out	from	its	seat
b	 Place	a	large	container	at	the	end	of	the	hose.	Drain	the	water	into	the	container	by	pulling	out	the	plug	at	the	end	of	the	hose.	When	the	

container	is	full,	block	the	inlet	of	the	hose	by	replacing	the	plug.	After	the	container	is	emptied,	repeat	the	above	procedure	to	drain	the	
water in the machine completely.

c	 When	draining	of	water	is	finished,	close	the	end	by	the	plug	again	and	fix	the	hose	in	its	place.
d Turn the pump filter to take it out.
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Program does not start after closing the door.

•	 Start	/	Pause	/	Cancel	button	was	not	pressed.	>>>	*Press the Start / Pause / Cancel button.
•	 It	may	be	difficult	to	close	the	loading	door	in	case	of	excessive	loading.	>>>	Reduce the amount of laundry and make sure that the 

loading door is closed properly.

Programme cannot be started or selected. 

•	 Machine	has	switched	to	self	protection	mode	due	to	a	supply	problem	(line	voltage,	water	pressure,	etc.).	>>>	Press and hold On/
Off button for 3 seconds to reset the machine to factory settings. (See "Cancelling the programme")

Water in the machine.

•	 Some	water	might	have	remained	in	the	product	due	to	the	quality	control	processes	in	the	production.	>>>	This is not a failure; 
water is not harmful to the machine.

There is water leaking from the bottom of the machine.

•	 Likely	problems	with	hoses	or	the	pump	filter.	>>>	Be sure the seals of the water inlet hoses are securely fitted. Attach the hose to 
the tap tightly.

•	 Pump	filter	might	not	be	closed	fully.	>>>	Check if the pump filter is completely closed.

Machine does not fill with water.

•	 Tap	is	turned	off.	>>>	Open the taps.
•	 Water	inlet	hose	is	bent.	>>>	Correct the hose.
•	 Water	inlet	filter	is	clogged.	>>>	Clean the filter.
•	 The	loading	door	is	ajar.	>>>	Close the Loading Door.

Machine does not drain water.

•	 Water	drain	hose	might	be	clogged	or	twisted.	>>>	Clean or flatten the hose.
•	 Pump	filter	is	clogged.	>>>	Clean the pump filter.

Machine vibrates or makes noise.

•	 Machine	might	be	standing	unbalanced.	>>>	Adjust the feet to level the machine.
•	 A	hard	substance	might	have	entered	into	the	pump	filter.	>>>	Clean the pump filter.
•	 Transportation	safety	bolts	are	not	removed.	>>>	Remove the transportation safety bolts.
•	 Laundry	quantity	in	the	machine	might	be	too	little.	>>>	Add more laundry to the machine.
•	 Machine	might	be	overloaded	with	laundry.	>>>	Take out some of the laundry from the machine or distribute the load by hand to 

balance it homogenously in the machine.
•	 Machine	might	be	leaning	on	a	rigid	item.	>>>	Check if the machine is not leaning on anything.

Machine stopped shortly after the programme started.

•	 Machine	might	have	stopped	temporarily	due	to	low	voltage.	>>>	It will resume running when the voltage restores to the normal 
level.

Machine directly discharges the water it takes in.

•	 Draining	hose	might	not	be	at	adequate	height.	>>>	Connect the water draining hose as described in the operation manual.

No water can be seen in the machine during washing.

•	 The	water	level	is	not	visible	from	outside	of	the	washing	machine.	This	is	not	a	failure.

Loading door cannot be opened.

•	 Door	lock	is	activated	because	of	the	water	level	in	the	machine.	>>>	Drain the water by running the Pump or Spin programme.
•	 Machine	is	heating	up	the	water	or	it	is	at	the	spinning	cycle.	>>>	Wait until the programme completes.
•	 Child	lock	is	engaged.	Door	lock	will	be	deactivated	a	couple	of	minutes	after	the	programme	has	come	to	an	end.	>>>	Wait for a 

couple of minutes for deactivation of the door lock.
•			Loading	door	may	be	stuck	because	of	the	pressure	it	is	subjected	to.	>>>	Grab the handle and push and pull the loading door to 

release and open it.



76 / EN Washer-Dryer

Troubleshooting

Washing takes longer than the specified in the manual.(*)

•	 Water	pressure	is	low.	>>>	Machine waits until taking in adequate amount of water to prevent poor washing quality due to the 
decreased amount of water. Therefore, the washing time extends.

•	 Voltage	might	be	low.	>>>	Washing time is prolonged to avoid poor washing results when the supply voltage is low.
•	 Input	temperature	of	water	might	be	low.	>>>	Required time to heat up the water extends in cold seasons. Also, washing time can 

be lengthened to avoid poor washing results.
•	 Number	of	rinses	and/or	amount	of	rinse	water	might	have	increased.	>>>	Machine increases the amount of rinse water when good 

rinsing is needed and adds an extra rinsing step if necessary. 
•	 Excessive	foam	might	have	occurred	and	automatic	foam	absorption	system	might	have	been	activated	due	to	too	much	detergent	

usage.	>>>	Use recommended amount of detergent.

Programme time does not countdown. (On models with display) (*)

•	 Timer	may	stop	during	water	intake.	>>>	Timer indicator will not countdown until the machine takes in adequate amount of water. 
The machine will wait until there is sufficient amount of water to avoid poor washing results due to lack of water. Timer indicator 
will resume countdown after this.

•	 Timer	may	stop	during	heating	step.	>>>	Timer indicator will not countdown until the machine reaches the selected temperature.
•	 Timer	may	stop	during	spinning	step.	>>>	Automatic unbalanced load detection system might be activated due to the unbalanced 

distribution of the laundry in the drum. 

Programme time does not countdown. (*)

•	 There	might	be	an	imbalance	of	laundry	in	the	machine.	>>>	Automatic unbalanced load detection system might be activated due 
to the unbalanced distribution of the laundry in the drum.

Machine does not switch to spinning step. (*)

•	 There	might	be	an	imbalance	of	laundry	in	the	machine.	>>>	Automatic unbalanced load detection system might be activated due 
to the unbalanced distribution of the laundry in the drum.

•	 The	machine	will	not	spin	if	water	is	not	drained	completely.	>>>	Check the filter and the draining hose.
•	 Excessive	foam	might	have	occurred	and	automatic	foam	absorption	system	might	have	been	activated	due	to	too	much	detergent	

usage.	>>>	Use recommended amount of detergent.

Washing performance is poor: Laundry turns gray. (**)

•	 Insufficient	amount	of	detergent	was	used	over	a	long	period	of	time.	>>>	Use the recommended amount of detergent appropriate 
for water hardness and the laundry.

•	 Washing	was	made	at	low	temperatures	for	a	long	time	over	a	long	period	of	time.	>>>	Select the proper temperature for the 
laundry to be washed.

•	 Insufficient	amount	of	detergent	is	used	with	hard	waters.	>>>	Using insufficient amount of detergent with hard water causes 
the soil to stick on the cloth and this turns the cloth into gray in time. It is difficult to eliminate graying once it happens. Use the 
recommended amount of detergent appropriate for water hardness and the laundry.

•	 Too	much	detergent	is	used.	>>>	Use the recommended amount of detergent appropriate for water hardness and the laundry.

Washing performance is poor: Stains persist or the laundry is not whitened. (**)

•	 Insufficient	amount	of	detergent	is	used.	>>>	Use recommended amount of detergent appropriate for the laundry.
•	 Excessive	laundry	was	loaded	in.	>>>	Do not load the machine in excess. Load with amounts recommended in the "Programme 

and consumption table".
•	 Wrong	programme	and	temperature	were	selected.	>>>	Select the proper programme and temperature for the laundry to be 

washed.
•	 Wrong	type	of	detergent	is	used.	>>>	Use original detergent appropriate for the machine.
•	 Detergent	is	put	in	the	wrong	compartment.	>>>	Put the detergent in the correct compartment. Do not mix the bleaching agent 

and the detergent with each other.

Washing performance is poor: Oily stains appeared on the laundry. (**)

•	 Regular	drum	cleaning	is	not	applied.	>>>	Clean the drum regularly. For this, please see 6.2.
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Washing performance is poor: Clothes smell unpleasantly. (**)

•	 Odours	 and	 bacteria	 layers	 are	 formed	 on	 the	 drum	 as	 a	 result	 of	 continuous	washing	 at	 lower	 temperatures	 and/or	 in	 short	
programmes.	>>>	Leave the detergent drawer as well as the loading door of the machine ajar after each washing. Thus, a humid 
environment favorable for bacteria cannot occur in the machine.

Colour of the clothes faded. (**)

•	 Excessive	laundry	was	loaded	in.	>>>	Do not load the machine in excess.
•	 Detergent	in	use	is	damp.	>>>	Keep detergents closed in an environment free of humidity and do not expose them to excessive 

temperatures.
•	 A	higher	temperature	is	selected.	>>>	Select the proper programme and temperature according to the type and soiling degree of 

the laundry.

It does not rinse well.

•	 The	amount,	brand	and	storage	conditions	of	the	detergent	used	are	inappropriate.	>>>	Use a detergent appropriate for the washing 
machine and your laundry. Keep detergents closed in an environment free of humidity and do not expose them to excessive 
temperatures.

•	 Detergent	is	put	in	the	wrong	compartment.	>>>	If detergent is put in the prewash compartment although prewash cycle is not 
selected, machine can take this detergent during rinsing or softener step. Put the detergent in the correct compartment.

•	 Pump	filter	is	clogged.	>>>	Check the filter.
•	 Drain	hose	is	folded.	>>>	Check the drain hose.

Laundry became stiff after washing. (**)

•	 Insufficient	amount	of	detergent	is	used.	>>>	Using insufficient amount of detergent for the water hardness can cause the laundry 
to become stiff in time. Use appropriate amount of detergent according to the water hardness.

•	 Detergent	is	put	in	the	wrong	compartment.	>>>	If detergent is put in the prewash compartment although prewash cycle is not 
selected, machine can take this detergent during rinsing or softener step. Put the detergent in the correct compartment.

•	 Detergent	might	be	mixed	with	the	softener.	>>>	Do not mix the softener with detergent. Wash and clean the dispenser with hot 
water.

Laundry does not smell like the softener. (**)

•	 Detergent	is	put	in	the	wrong	compartment.	>>>	If detergent is put in the prewash compartment although prewash cycle is not 
selected, machine can take this detergent during rinsing or softener step. Wash and clean the dispenser with hot water. Put the 
detergent in the correct compartment.

•	 Detergent	might	be	mixed	with	the	softener.	>>>	Do not mix the softener with detergent. Wash and clean the dispenser with hot 
water.

Detergent residue in the detergent drawer. (**)

•	 Detergent	is	put	in	wet	drawer.	>>>	Dry the detergent drawer before putting in detergent.
•	 Detergent	has	gotten	damp.	>>>	Keep detergents closed in an environment free of humidity and do not expose them to excessive 

temperatures.
•	 Water	pressure	is	low.	>>>	Check the water pressure.
•	 The	detergent	in	the	main	wash	compartment	got	wet	while	taking	in	the	prewash	water.	Holes	of	the	detergent	compartment	are	

blocked.	>>>	Check the holes and clean if they are clogged.
•	 There	is	a	problem	with	the	detergent	drawer	valves.	>>>	Call the Authorized Service Agent.
•	 Detergent	might	be	mixed	with	the	softener.	>>>	Do not mix the softener with detergent. Wash and clean the dispenser with hot 

water.

There is detergent left on the laundry. (**)

•	 Excessive	laundry	was	loaded	in.	>>>	Do not load the machine in excess.
•	 Wrong	programme	and	temperature	were	selected.	>>>	Select the proper programme and temperature for the laundry to be 

washed.
•	 Wrong	detergent	was	used.	>>>	Select the proper detergent for the laundry to be washed.
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Drying process lasts long.

•	 Pores	of	the	Air	inlet	filter	in	front	of	the	machine	might	be	clogged.	>>>	Wash the Air inlet filter with lukewarm water.
•	 The	Air	inlet	filter	in	front	of	the	machine	might	be	blocked.	>>>	Remove everything, if any, that is blocking ventilation in front of the Air inlet 

filter.
•	 Ventilation	may	be	inadequate	due	to	the	very	small	area	of	installation.	>>>	Open the doors and windows to avoid too much increase in the 

ambient temperature.
•	 Excessive	laundry	was	loaded	in.	>>>	Do not overload the Washer-Dryer.
•	 Laundry	may	not	have	been	spun	adequately.	>>>	Have the Washer-Dryer perform spin in a higher spin speed during washing step.
•	 Tap	is	turned	off.	>>>	Open the taps.
Laundry remains wet at the end of drying.

•	 Improper	programme	might	have	been	used	for	the	laundry	type	>>>	Select a proper programme for the type of the laundry by checking 
the maintenance tags on the clothes or use time programmes additionally.

•	 Pores	of	the	Air	inlet	filter	in	front	of	the	machine	might	be	clogged.	>>>	Wash the Air inlet filter with lukewarm water.
•	 Excessive	laundry	was	loaded	in.	>>>	Do not overload the Washer-Dryer.
•	 Laundry	may	not	have	been	spun	adequately.	>>>	Have the Washer-Dryer perform spin in a higher spin speed during washing step.
Machine does not turn on or the programme does not start. 

•	 Power	cable	might	not	be	plugged	in.	>>>	Make sure that the power cable is plugged in.
•	 Programme	might	not	be	set	or	Start	/	Pause	/	Cancel	button	might	not	be	pressed.	>>>	Make sure that the program has been set and the 

machine is not in Pause mode.
•	 Child	lock	might	be	enabled.	>>>	Deactivate the Child Lock.
Laundry is shrunk, yellowed, felted or damaged.

•	 Improper	programme	might	have	been	used	for	the	laundry	type	>>>	Select a proper programme for the type of the laundry by checking 
the maintenance tags on the clothes or use time programmes additionally. Laundry not suitable for drying should not be dried.

Drying cannot be performed

•	 Laundry	might	not	be	dry	or	drying	function	has	not	been	enabled.	>>>	Check if drying function is also selected after the selected washing 
programme.

Loading door cannot be opened.

•	 Loading	door	of	the	machine	may	not	be	opened	due	to	safety	reasons.	>>>	If "wait to cool down to open...." warning is displayed, machine 
will keep the loading door locked for your safety until it cools down. You can accelerate cooling by running any 10-minute drying 
programme.



Too much foam forms in the machine. (**)

•	 Improper	detergents	for	the	washing	machine	are	being	used.	>>>	Use detergents appropriate for the washing machine.
•	 Excessive	amount	of	detergent	is	used.	>>>	Use only sufficient amount of detergent.
•	 Detergent	was	stored	under	improper	conditions.	>>>	Store detergent in a closed and dry location. Do not store in excessively hot 

places.
•	 Some	meshed	laundry	such	as	tulle	may	foam	too	much	because	of	their	texture.	>>>	Use smaller amounts of detergent for this 

type of item.
•	 Detergent	is	put	in	the	wrong	compartment.	>>>	Put the detergent in the correct compartment.
•	 Softener	is	being	taken	early.	>>>	There may be problem in the valves or in the detergent dispenser. Call the Authorized Service 

Agent.

Foam is overflowing from the detergent drawer.
•	 Too	much	detergent	might	be	used.	>>>	Mix 1 tablespoonful softener and ½ l water and pour into the main wash compartment of 

the detergent drawer.
•	 Put	detergent	into	the	machine	suitable	for	the	programmes	and	maximum	loads	indicated	in	the	“Programme	and	consumption	table”.	

When	you	use	additional	chemicals	(stain	removers,	bleaches	and	etc),	reduce	the	amount	of	detergent.
Laundry remains wet at the end of the programme. (*)

•	 Excessive	foam	might	have	occurred	and	automatic	foam	absorption	system	might	have	been	activated	due	to	too	much	detergent	
usage.	>>>	Use recommended amount of detergent.

(*) Machine does not switch to spinning step when the laundry is not evenly distributed in the drum to prevent any damage to the machine and to its 
surrounding environment. Laundry should be rearranged and re-spun.
(**)	Regular	drum	cleaning	is	not	applied.	>>>	Clean the drum regularly. See, 6.2

A
CAUTION

If	you	cannot	eliminate	the	problem	although	you	follow	the	instructions	in	this	section,	consult	your	dealer	or	the	Authorized	
Service Agent. Never try to repair a nonfunctional product yourself.
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