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ผลิตภัณฑนี้ไดรับการผลิตโดยใชเทคโนโลยีอันทันสมัยในสภาวะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
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1 คำาแนะนำาด้านความปลอดภัยทั่วไป
ในบทน้ีไดูรวมถึงคำาแนะนำาดูานความปลอดภัยซึ่งอาจชูวยปูองกัน
ความเสี่ยงการบาดเจ็บและวัสดุเสียหายไดู การรับประกันทุกชนิด
จะไมูมีผลถูาไมูไดูปฏิบัติตามคำาแนะนำาเหลูาน้ี

1.1 ความปลอดภัยของขีวิตและทรัพย์สิน
u อยูาวางผลิตภัณฑ์น้ีบนพื้นที่ป่ดูวยพรม ชิน้สูวนทางไฟฟูาจะไดูรับ

ความรูอนสูวนเกินเม่ืออากาศไมูสามารถไหลเวียนจากดูานใตูของ
เครื่องไดู น่ีจะเป็นสาเหตุของปัญหากับผลิตภัณฑ์ของคุณไดู

u ถอดปลัก๊ของผลิตภัณฑ์เมื่อไมูไดูใชูงาน
u จัดใหูมีการติดตัง้และการซูอมแซมที่กระทำาโดย ตัวแทนบริการที่

ไดูรับอนุญาตเสมอ ผู่ผลิตจะไมูทำาการรับรองตูอความเสียหายใดๆ 
ที่เกิดจากกระบวนการที่กระทำาโดยบุคคลที่ไมูไดูรับอนุญาต

u ทูอสำาหรับนูำ าเขูาและระบายนูำ าออกจะตูองมีการรัดแนูนอยูาง
ปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ไมูมีความเสียหาย มิฉะนัน้ การรัว่ไหล
ของนูำาอาจเกิดขึ้นไดู

u ในขณะที่ยังคงมีนูำาภายในเครื่อง หูามเปิดประต่โหลดหรือถอดตัว
กรองออก มิฉะนัน้แลูว มีความเสี่ยงของนูำาทูวมและไดูรับบาดเจ็บ
จากนูำารูอนเกิดขึ้นไดู

u หูามใชูแรงไปดันเพื่อเปิดประต่เครื่องที่กำาลังถ่กล็อคอยู่ ประต่
สามารถเปิดไดูในไมูกี่นาทีหลังจากรอบการซักผูาสิน้สุด ในกรณีที่
ใชูแรงพยามดันเปิดประต่ตัวเครื่อง ตัวประต่และระบบกลไกการ
ล็อคอาจไดูรับความเสียหายไดู

u Uใชูสบู่ นูำายาปรับผูานุูมและนูำายาปรุงแตูงที่เหมาะสมกับเครื่อง
ซักผูาแบบอัตโนมัติเทูานัน้

u ปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนฉลากของเสื้อผูาและบรรจุภัณฑ์ของผง
ซักฟอก
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1.2 ความปลอดภัยสำาหรับเด็ก
u ผลิตภัณฑ์น้ีสามารถใชูงานโดยเด็กเล็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและ

บุคคลที่มีทักษะทางกายภาพ ทางจิตใจหรืออารมณ์ยังไมูบรรลุ
สมบ่รณ์หรือบุคคลที่ไมูมีความจำาเป็นตูองมีประสบการณ์และความ
รู่ที่จำาเป็น ตราบเทูาที่บุคคลเหลูานัน้ไดูรับการควบคุมด่แลหรือ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการใชูงานอยูางปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ีและ
ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ เด็กเล็กจะตูองไมูเลูนกับผลิตภัณฑ์
น้ี การทำาความสะอาดและการซูอมบำารุงไมูควรกระทำาโดยเด็กถูา
พวกเขาไมูมีคนคอยควบคุมด่แล เด็กเล็กที่อายุตูำากวูา 3 ปีจะตูอง
พาใหูหูางจากเครื่องถูาหากไมูมีการด่แลใกลูชิดตูอเน่ือง

u วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจจะเป็นอันตรายสำาหรับเด็กเล็กไดู เก็บรักษา
วัสดุบรรจุภัณฑ์ไวูในสถานที่ปลอดภัยหูางไกลจากการเอื้อมถึง
ของเด็ก.

u ผลิตภัณฑ์เครื่องใชูไฟฟูาเป็นอันตรายตูอเด็ก พยามใหูเด็กอยู่หูาง
จากเครื่องใชูน้ีเมื่อทำาการใชูงาน หูามปลูอยใหูเด็กมายูุงเกี่ยวใดๆ 
กับผลิตภัณฑ์น้ี ใชูระบบการล็อคปูองกันเด็กเพื่อปูองกันเด็กมายูุง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ี

u อยูาลืมปิดประต่ตัวเครื่องเม่ือออกไปจากหูองที่ผลิตภัณฑ์น้ีติดตัง้
ไวู

u เก็บผงซักฟอกและสารเติมแตูงในสถานท่ีปลอดภัยจากการเอื้อม
ถึงของเด็ก โดยการปิดฝาบรรจุภัณฑ์หรือซีลปิดผนึกภาชนะบรรจุ
ผงซักฟอกไวู

1.3 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
u ถูาผลิตภัณฑ์มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ไมูควรจะใชูงาน

ผลิตภัณฑ์ถูายังไมูมีการซูอมบำารุงโดยตัวแทนบริการที่ไดูรับ
อนุญาตแลูว ความเสี่ยงของไฟฟูาด่ด!

u ผลิตภัณฑ์น้ีถ่กออกแบบมาใหูสามารถกลับมาทำางานไดูปกติเมื่อ
ทำาการเปิดการจูายพลังงานอีกครัง้หลังจากเกิดการขัดขูองทาง
ไฟฟูา ถูาคุณตูองการยกเลิกโปรแกรม ใหูด่ในบท "การยกเลิก
โปรแกรม" 
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u ทำาการเช่ือมตูอผลิตภัณฑ์เขูากับระบบสายดินที่มีการปูองกันการ
ลัดวงจรดูวยฟิวส์ขนาด 16 แอมป์ อยูาละเลยที่จะใหูมีการติดตัง้
ระบบสายดินโดยชูางไฟฟูาผู่มีคุณสมบัติเทูานัน้ บริษทัของเราจะ
ไมูรับรองตูอความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์น้ีถ่ก
ใชูงานโดยไมูมีการเชื่อมตูอระบบสายดินที่เป็นไปตามขูอกำาหนด
กฎหมายทูองถิ่นของประเทศนัน้

u หูามลูางทำาความสะอาดตัวเครื่องโดยการพูนนูำาหรือสาดนูำาไปบน
ตัวเครื่อง! ความเสี่ยงของไฟฟูาด่ด!

u หูามสัมผัสกับปลัก๊ไปดูวยมือเปียก! อยูาจับยึดสายไฟเพื่อดึงปลัก๊
ไฟของเครื่องออก ใหูถอดปลัก๊ดูวยการจับยึดที่ปลายขัว้เสียบเสมอ
ดูวยมือขูางหน่ึงและดึงปลัก๊ออกมาดูวยมืออีกขูาง

u ผลิตภัณฑ์จะตูองอยู่ในสภาพที่ไมูไดูเสียบปลั๊กไฟในระหวูาง
กระบวนการของการติดตัง้ การซูอมบำารุง การทำาความสะอาดและ
การซูอมแซม

u ถูาสายไฟฟูาของตัวเครื่องมีความเสียหายแลูว จะตูองทำาการ
เปลี่ยนใหมูโดยผู่ผลิต ผู่ใหูบริการหลังการขายหรือบุคคลที่ไดูรับ
การรับรองแลูว(ควรจะเป็น ชูางไฟฟูา) หรือบุคคลที่ไดูรับการแตูง
ตัง้โดยผู่นำาเขูาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดู

1.4 ความปลอดภัยจากพืน้ผิวที่ร้อน
ในขณะทำาการซักเสื้อผูา ณ อุณหภ่มิ
ส่ง ประต่ตัวเครื่องสูวนที่เป็นแกูวจะรูอน 
พิจารณาความเป็นจริง ในระหวูางการซัก
ผูาใหูรักษาใหูเด็กเล็กอยู่หูางจากประต่
โหลดเสื้อผูาของผลิตภัณฑ์เพื่อปูองกันเด็ก
เล็กจากการสัมผัสประต่
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2 คำาแนะนำาที่สำาคัญสำาหรับสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามข้อกำาหนดการกำาจัดขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ 
หรือ WEEE Directive

ผลิตภัณฑ์น้ีเป็นไปตามขูอกำาหนดของสหภาพยุโรป EU WEEE Directive 
(2012/19/EU)  ผลิตภัณฑ์น้ีไดูติดฉลากแยกประเภทขยะอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟูา
และอิเล็คทรอนิกส์ (WEEE)
ผลิตภัณฑ์น้ีไดูถ่กผลิตขึ้นมาดูวยชิน้สูวนและวัสดุที่มีคุณภาพส่งซึ่งสามารถทำาการนำา
กลับมาใชูใหมูไดูและเหมาะสำาหรับการเขูากระบวนการนำากลับมาทำาใหมู อยูากำาจัด
ผลิตภัณฑ์น้ีไปกับขยะภายในบูานเมื่อถึงจุดที่หมดอายุการใชูงานแลูว นำาไปยังจุด

รวบรวมขยะรีไซเคิลของอุปกรณ์ทางไฟฟูาและอิเล็คทรอนิกส์ โปรดทำาการปรึกษากับเจูาหนูาทูอง
ถิ่นประเทศของคุณเพื่อเรียนรู่เกี่ยวกับจุดรวบรวมที่ใกลูที่สุด 
การเป็นไปตามขูอกำาหนดของการควบคุมสารเคมีอันตราย หรือ RoSH Directive:
ผลิตภัณฑ์ที่คุณไดูซื้อไปน้ีเป็นไปตามขูอกำาหนดดูานการควบคุมสารเคมีอันตรายของสหภาพ
ยุโรป หรือ EU RoHS Directive (2011/65/EU)  ผลิตภัณฑ์น้ีไมูมีวัสดุที่ประกอบดูวยสารที่เป็น
อันตรายหรือสารตูองหูามตามขูอกำาหนด

2.2 ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์
วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ีจะถ่กผลิตมาจากวัสดุนำากลับมาทำาใหมูไดูซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
ขูอกำาหนดของหนูวยงานสิ่งแวดลูอมแหูงชาติของเรา อยูากำาจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์เหลูาน้ีไปกับขยะ
ภายในบูานหรือกากของเสียอื่นๆ ใหูแยกทิง้วัสดุบรรจุภัณฑ์เหลูาน้ี ณ จุดรวมที่กำาหนดไวูโดย
หนูวยงานที่มีอำานาจด่แลดูานน้ีของทูองถิ่นประเทศนัน้
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3 การใช้งานทีเป็นเป้าประสงค์

• ผลิตภัณฑ์น้ีถ่กออกแบบมาเพื่อใหูใชูงานสำาหรับภายในบูาน ผลิตภัณฑ์น้ีไมูเหมาะสมที่จะนำาไป
ใชูเพื่อเชิงการคูาและจะตูองไมูนำาไปใชูนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ใหูไวู

• ผลิตภัณฑ์น้ีจะตูองทำาการใชูสำาหรับการซักและลูางเสื้อผูาเครื่องนูุงหูมตามที่ไดูระบุไวูเทูานัน้
• ผู่ผลิตจะเพิกถอนความรับผิดชอบใดๆ  ที่เกิดจากการใชูงานหรือการขนสูงที่ไมูถ่กตูอง
• อายุการใชูงานสำาหรับผลิตภัณฑ์ของคุณคือ 10 ปี ในระหวูางชูวงคาบเวลาน้ี อะไหลูดัง้เดิมจะมี

พรูอมบริการเพื่อใหูใชูงานเครื่องใชูน้ีไดูอยูางเหมาะสม
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4  ข้อมูลจำาเพาะด้านเทคนิค
ชื่อผู่สูงมอบหรือเครื่องหมายการคูา Beko

ชื่อรูุน WMY 71083 LB3

ความจุที่จัดระดับไวู (กก.) 7

ความเร็วการป่ันแหูงส่งสุด (รอบตูอนาที) 1000

ความส่ง (ซม.) 84

ความกวูาง (ซม.) 60

ความลึก (ซม.) 50

นูำาหนักสุทธิ (±4 กก.) 63

ทางเขูาของนูำาแบบเดี่ยว / ทางเขูาของนูำาแบบคู่
• / -

• มีอยู่

พลังงานไฟฟูาเขูา (โวล์ต/เฮิรตซ์) 220-240 V / 50Hz

กระแสไฟฟูารวม (แอมป์) 10

พลังงานทัง้หมด (วัตต์) 2000-2350

รหัสรูุนหลัก 1010

ขูอกำาหนดทางดูานเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมูตูองแจูงใหูทราบลูวงหนูาเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
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4.1 การติดตัง้
• ใชูตัวแทนบริการทีไดูรับการอนุญาตที่อยู่ใกลูที่สุดสำาหรับการติดตัง้ผลิตภัณฑ์น้ี 
• การเตรียมความพรูอมดูานสถานที่ติดตัง้และระบบไฟฟูา ระบบทูอประปา และการติดตัง้ระบบ

ระบายนำ้ าทิง้ ณ สถานที่ที่จะทำาการติดตัง้เป็นความรับผิดชอบของล่กคูา 
• ตรวจใหูมัน่ใจวูาทูอนำ้ าเขูาและทูอนำ้ าระบายออกรวมถึงสายไฟฟูาของตัวเครื่องจะตูองไมูพับงอ 

โดนหนีบ ถ่กบีบอัดในขณะทำาการดันตัวผลิตภัณฑ์เขูาไปอยู่ในตำาแหนูงการวางหลังจากการติด
ตัง้หรือการทำาความสะอาดแลูว 

• ตรวจสอบใหูแนูใจวูาการติดตัง้และการเชื่อมตูอทางไฟฟูาของผลิตภัณฑ์ถ่กดำาเนินการโดย
ตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต ผู่ผลิตจะไมูทำาการรับรองตูอความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
กระบวนการที่กระทำาโดยบุคคลที่ไมูไดูรับอนุญาต 

• กูอนทำาการติดตัง้ ใหูทำาการตรวจสอบดูวยสายตาวูาผลิตภัณฑ์มีขูอบกพรูองบนตัวเครื่องหรือ
ไมู ถูามี ไมูตูองทำาการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียหายเป็นสาเหตุของความเสี่ยงดูานความ
ปลอดภัยของคุณไดู

4.1.1 ตำาแหน่งการติดตัง้ที่เหมาะสม
• วางผลิตภัณฑ์ไวูบนพื้นที่แข็งและไดูระดับ อยูาวางไวูบนพรมที่มาทับซูอนกันส่งหรือพื้นผิวอื่นที่

คลูายกัน
• เมื่อเครื่องซักผูาและเครื่องอบแหูงถ่กวางไวูดูานบนสุดของแตูละผลิตภัณฑ์แบบซูอนกัน นำ้ า

หนักรวมทัง้หมด-เมื่อมีโหลด-มีปริมาณนำ้ าหนัก 180 กิโลกรัม วางผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นแข็งและ
เรียบที่มีความสามารถในการรับโหลดนำ้ าหนักที่เพียงพอ

• หูามวางผลิตภัณฑ์ทับบนสายไฟฟูา
• อยูาติดตัง้ผลิตภัณฑ์น้ีสภาพแวดลูอมที่อุณหภ่มิตำ่ากวูา  0 ºC
• เวูนระยะหูางอยูางนูอย 1 ซม. ระหวูางเครื่องและเฟอร์นิเจอร์
•  บนพื้นที่คูอยๆ เปลี่ยนระดับ อยูาวางผลิตภัณฑ์ใหูตูอจากขอบหรือบนพื้นขอบ

4.1.2 การถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์

เอียงตัวเครื่องไปดูานหลังเพื่อที่จะทำาการถอดชุดเสริมความแข็ง
แรงของบรรจุภัณฑ์ออก ถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุ
ภัณฑ์ออกโดยการดึงสายรัดออก อยูาใชูงานเครื่องเพียงลำาพัง
ดูวยตัวเอง 
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4.1.3 การถอดตัวล็อคเพื่อการขนส่ง
1 คลายสลักทัง้หมดดูวยประแจที่เหมาะสมจนกระทัง่สลักเหลูานัน้หมุนไดูอิสระ (C)
2. ถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนสูงโดยการหมุนคลายออกอยูางนูุมนวล
3 เสียบฝาครอบพลาสติกในถุงที่บรรจุคู่มือผู่ใชูเพื่อเปิดแผงดูานหลัง (P)

A ข้อระวัง: ถอดสลักยึดที่ใชูยึดสำาหรับการขนสูงอยูางปลอดภัยกูอนที่จะทำาการใชูงานเครื่องซักผูา! มิฉะนัน้ 

ผลิตภัณฑ์อาจไดูรับความเสียหายไดู

C
เก็บรักษาสลักยึดเพื่อการขนสูงอยูางปลอดภัยเอาไวูในสถานที่เก็บที่ปลอดภัยเพื่อนำากลับมาใชูใหมูไดูเมื่อมี

ความจำาเป็นตูองยูายสถานที่ติดตัง้อีกครัง้ในอนาคต
ติดตัง้สลักยึดเพื่อความปลอดภัยในทิศทางยูินกลับของขัน้ตอนการถอดประกอบ
หูามทำาการเคลื่อนยูายผลิตภัณฑ์โดยที่ไมูมีสลักยึดเพื่อการขนสูงอยูางปลอดภัยยึดไวูในตำาแหนูงที่เหมาะสม

4.1.4 การต่อระบบน้ำาเข้า

C
แรงดันของระบบนำ้ าจูายเขูาเพื่อใหูเครื่องซักผูาทำางานจะอยู่ระหวูาง 1 ถึง 10 bar (0.1 – 1 MPa) มันจำาเป็นที่

จะตูองใชูนำ้ า 10 - 80 ลิตรในการหมุนเวียนจากทูอนำ้ าที่เปิดเต็มที่ในหน่ึงนาทีไปสู่เครื่องซักผูาเพื่อใหูเครื่องซัก

ผูาทำางานไดูอยูางราบรื่น ติดตัง้วาล์วลดแรงดันนำ้ าไวูถูาระดับแรงดันนำ้ ามากเกินไป
ถูาคุณตูองการจะใชูงานผลิตภัณฑ์ที่มีระบบทูอนำ้ าเขูาแบบสองทางใหูเป็นแบบหนูวยที่เป็นทูอนำ้ าเขูาทางเดียว

(นำ้ าเย็น)คุณจะตูองทำาการติดตัง้ตัวหยุดที่ใหูมาที่ตูอไปที่วาล์วระบบนำ้ ารูอนกูอนที่จะทำาการเปิดการทำางานของ

เครื่องซักผูา (มีผลใชูกับผลิตภัณฑ์ที่มีชุดของตัวหยุดแบบปิดสนิทใหูมา)

A
ข้อระวัง: รูุนของผลิตภัณฑ์ที่มีทางเขูาของนำ้ าทางเดียวไมูควรนำาไปตูอเขูากับทูอนำ้ ารูอน ในกรณีดังกลูาว 

เสื้อผูาจะไดูรับความเสียหายหรือตัวผลิตภัณฑ์จะทำาการปรับเปลี่ยนไปสู่โหมดการทำางานเชิงปูองกันและจะไมู

ทำางาน
ข้อระวัง: หูามใชูทูอสายยางสำาหรับนำ้ าเขูาที่เกูาหรือใชูแลูวมาใชูกับผลิตภัณฑ์ใหมูเอี่ยม อาจทำาใหูเกิดคราบ

บนเสื้อผูาของคุณไดู

เชื่อมตูอทูอยางสำาหรับนำ้ ้าเขูาแบบพิเศษที่ใหูมากับผลิตภัณฑ์ไปสู่ทูอนำ้ าเขูาของ
ตัวเครื่อง ทูอสีแดง (ดูานซูาย) (ส่งสุด 90 ºC) สำาหรับทูอนำ้ าเขูาที่เป็นนำ้ ารูอน 
สูวนทูอสีฟูา (ดูานขวา) (ส่งสุด 25 ºC) สำาหรับทูอนำ้ าเขูาที่เป็นนำ้ าเย็น 
ตรวจสอบใหูแนูใจวูาก็อกนำ้ าเย็นและนำ้ ารูอนถ่กเชื่อมตูออยูางถ่กตูองเมื่อ
ผลิตภัณฑ์จะถ่กทำาการติดตัง้ มิฉะนัน้แลูว เสื้อผูาของคุณจะไดูรับความรูอนออก
มาเมื่อสิน้สุดกระบวนการซักและเกิดการเสื่อมสภาพไดู
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1 ขันน็อตของทูอยางใหูแนูนดูวยมือ หูามใชูเครื่องมือใดๆ ใน
การขันยึดแนูนน็อต

2 เมื่อการเชื่อมตูอทูอยางเสร็จสมบ่รณ์แลูว ใหูตรวจสอบวูามี
ปัญหาการรัว่หรือไมูที่จุดเชื่อมตูอโดยการเปิดก็อกนำ้ าใหูสุด 
ถูามีการรัว่ไหลเกิดขึ้น ใหูทำาการปิดทูอจูายนำ้ าและถอดน็อต
ออก ทำาการขันน็อตใหมูอีกครัง้ใหูแนูนอยูางระมัดระวังหลัง
จากตรวจสอบการผนึกรอยตูอแลูว เพื่อที่จะปูองกันการรัว่
ของนำ้ าและผลของความเสียหายที่ตามมา ใหูรักษาก็อกนำ้ า
ใหูปิดเมื่อไมูไดูใชูงานผลิตภัณฑ์

4.1.5 การเชื่อมต่อท่อยางเข้ากับระบบระบายน้ำา
• ติดปลายของทูอยางระบายนำ้ าเขูาไปยังทูอระบายนำ้ าเสีย หูองสุขาหรือหูองอาบนำ้ าโดยตรง 

A
ข้อระวัง: บูานของคุณอาจนำ้ าทูวมไดู ถูาทูอยางสำาหรับระบายนำ้ าทิง้ของเครื่องหลุดออกมาจากเรือนหูุมของ

มันในระหวูางการระบายนำ้ า ยิ่งไปกวูานัน้ ยังมีความเสี่ยงของการถ่กนำ้ ารูอนลวกเน่ืองจากอุณหภ่มิส่งของนำ้ าใน

การซักผูา เพื่อที่จะปูองกันสถานการณ์ดังกลูาวและทำาใหูแนูใจวูาเครื่องซักผูาจะทำางานในการนำานำ้ าเขูามาและ

ระบายนำ้ าออกโดยไมูเกิดปัญหาใดๆ นัน้ ใหูยึดทูอยางระบายนำ้ าใหูแนูน

10
0c

m

40
cm

• เชื่อมตูอทูอยางระบายนำ้ าเขูาที่ระดับความส่ง
อยูางนูอย 40 ซม. และความส่งส่งสุด 100 ซม.
•ในกรณีสายทูอยางถ่กยกส่งขึ้นหลังจากวางบน
พื้นระดับหรือใกลูกับพื้น (นูอยกวูา 40 เซ็นติ
เมตรเหนือพื้น) การระบายนำ้ าทิง้ของเครื่องจะยาก
ลำาบากมากขึ้นและเสื้อผูาอาจจะยังมีลักษณะเปียก
สูวนเกินออกมาไดู ดังนัน้ ใหูปฏิบัติตามใหูไดูความ
ส่งที่ไดูแนะนำาไวู

• ในการปูองกันนำ้ าเสียกลับเขูามายังเครื่องซักผูาอีกและเพื่อใหูแนูใจวูาการระบายนำ้ าทำาไดูสะดวก 
อยูาจูุมปลายของทูอยางเขูาไปในนำ้ าเสียหรือยูาเสียบเขูาไปในระบบระบายยาวกวูา 15 ซม. ถูา
ทูอยางยาวเกินไป ใหูตัดใหูสัน้ลง

• ปลายทูอสายยางจะตูองไมูหักงอ จะตูองไมูเป็นขัน้ๆ และทูอสายยางจะตูองไมูถ่กหนีบระหวูาง
ทูอนำ้ าระบายออกกับตัวเครื่องซักผูา

• ถูาความยาวของทูอสายยางนูอยเกินไป ใหูใชูงานโดยการเพิ่มทูอสายยางสูวนตูอขยายเขูาไป 
ความยาวของทูอสายยางไมูควรจะเกิน 3.2 เมตร ในการหลีกเลี่ยงการรัว่ของนำ้ า การเชื่อมตูอ
ระหวูางทูอสายยางสูวนตูอขยายและทูอสายยางระบายนำ้ าทิง้ของเครื่องซักผูาน้ีจะตูองเหมาะสม
กันพอดีกับตัวยึดเพื่อไมูใหูเกิดการหลุดออกและทำาใหูนำ้ ารัว่ไหลไดู
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4.1.6 การปรับขาตัง้ของผลิตภัณฑ์

A
ข้อระวัง: เพื่อที่จะใหูมัน่ใจวูาผลิตภัณฑ์จะทำางานไดูอยูางเงียบสนิทและไมูมีการสัน่สะเทือน จะตูองทำาการ

ติดตัง้บนพื้นที่ราบเรียบและไดูสมดุลกันของขาตัง้ทัง้หมดทุกดูาน ปรับสมดุลของตัวเครื่องโดยการปรับขาตัง้ 

มิฉะนัน้แลูว ผลิตภัณฑ์อาจจเคลื่อนที่ไปจากตำาแหนูงเดิมไดูและเป็นสาเหตุของปัญหาการแตกหักและการสัน่

สะเทือน

ข้อระวัง: หูามใชูเครื่องมือใดๆ ในการคลายน็อตล็อค มิฉะนัน้แลูว น็อตจะไดูรับความเสียหาย

1. ทำาการคลายน็อตล็อคที่เป็นขาตัง้โดยใชูมือปรับ
2. ทำาการปรับตัง้ขาตัง้จนกระทัง่ตัวเครื่องตัง้อยู่ในแนวราบและไดูสมดุล
3. ทำาการขันน็อตทัง้หมดใหูเแนูนดูวยมืออีกครัง้

4.1.7 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
ทำาการเชื่อมตูอผลิตภัณฑ์เขูากับระบบสายดินที่มีการปูองกันการลัดวงจรดูวยฟิวส์ขนาด 16 
แอมป์ บริษทัของเราจะไมูรับรองตูอความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์น้ีถ่กใชูงานโดย
ไมูมีการเชื่อมตูอระบบสายดินที่เป็นไปตามขูอกำาหนดกฎหมายทูองถิ่นของประเทศนัน้
• การเชื่อมตูอจะตูองเป็นไปตามขูอกำาหนดของกฎหมายแหูงชาติ
• ปลัก๊ของสายไฟฟูาจะตูองสามารถเขูาถึงไดูสะดวกหลังการติดตัง้แลูว
• ถูาคูากระแสไฟฟูาของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ในบูานนูอยกวูา16 แอมป์ ใหูทำาการหาชูางไฟฟูาที่ไดู

รับการรับรองแลูวมาทำาการติดตัง้ฟิวส์ขนาด 16 แอมป์
• แรงดันไฟฟูาที่ระบุไวูใน "ขูอกำาหนดทางเทคนิค" จะตูองเทูากับแรงดันไฟฟูาหลักของบูานคุณ
• หูามทำาการเชื่อมตูอโดยผูานสายไฟสูวนขยายหรือปลัก๊แบบหลายทาง

B ข้อระวัง: สายไฟฟูาที่เสียหายจะตูองทำาการเปลี่ยนใหมูโดยตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต

4.1.8 การเริ่มต้นใช้งาน
กูอนเริ่มใชูงานผลิตภัณฑ์ ใหูตรวจสอบใหูแนูใจวูาไดูปฏิบัติใหู
สอดคลูองกับ "คำาแนะนำาดูานความปลอดภัยและสิ่งแวดลูอมที่
สำาคัญ" และคำาแนะนำาในบทของ "การติดตัง้"
ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อใชูงานสำาหรับการซักลูางเสื้อผูา 
ใหูทำาการเริ่มใชูงานโปรแกรมการลูางถังซักผูากูอน ถูาหาก
โปรแกรมน้ีไมูมีในเครื่องซักผูาของคุณ ใหูใชูวิธีการที่ไดูอธิบาย
ไวูในบทที่ 4.4.2

C
ใชูผงตูอตูานการเกิดคราบที่เหมาะสมกับเครื่องซักผูา
อาจจะมีนำ้ าตกคูางอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ไดูเน่ืองจากกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิต น่ีไมูเป็นอันตรายตูอ

ผลิตภัณฑ์
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4.2 การเตรียมพร้อม

4.2.1 การแยกประเภทเสือ้ผ้า
* คัดแยกเสื้อผูาที่จะซักตามประเภทของเสูนใย สี และระดับของคราบสกปรกและอุณหภ่มิของ

นำ้ าที่สามารถสัมผัสไดู
* ยึดมัน่ตามคำาแนะนำาที่ใหูไวูในปูายผูาเสมอ

4.2.2 การเตรียมเสือ้ผ้าสำาหรับซัก
• เสื้อผูาที่มีโลหะติดอยู่ เชูนเสื้อชัน้ในผู่หญิง หัวเข็มขัดของสายคาดเอวหรือกระดุมโลหะ จะ

ทำาความเสียหายใหูแกูเครื่องซักผูาไดู ถอดชิน้สูวนที่เป็นโลหะออกหรือซักเสื้อผูาโดยการนำา
เสื้อผูาประเภทน้ีใสูในถุงสำาหรับซักผูาหรือปลอกใสผูา

• นำาเอาวัสดุสิ่งของตูางๆในกระเป๋าของเสื้อผูาออกใหูหมด เชูน เหรียญเงิน ปากกาและที่หนีบ
กระดาษและทำาการปลิน้กระเป๋าดูานในออกมาและทำาการปัดวัสดุออก วัตถุเหลูานัน้อาจทำาใหู
ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือเป็นสาเหตุของเสียงดังไดู

• ใสูเสื้อผูาขนาดเล็ก เชูน ถุงเทูาเด็กทารกและถุงเทูายาวทำาจากไนลอนลงในถุงสำาหรับซักผูาหรือ
ปลอกใสูผูา

• ใสูผูามูานลงไปโดยไมูตูองบีบอัดลงไป ถอดวัตถุที่ติดกับผูามูานออก
• ร่ดซิบที่มีใหูแนูน เย็บกระดุมที่หลวมใหูแนูนและทำาการซูอมแซมโครงเสื้อผูาและสูวนที่ฉีกขาด

กูอน
• ทำาการซักผลิตภัณฑ์เสื้อผูาที่มีปูายกำากับวูา “ซักดูวยเครื่องซักผูาไดู” หรือ “ซักดูวยมือไดู” 

โดยการใชูโปรแกรมที่เหมาะสมเทูานัน้
• หูามทำาการซักผูาสีและผูาขาวดูวยกัน ผูาฝูายของผูาสีมืดและใหมูจะทำาใหูสีตกออกมาไดู ใหูซัก

เสื้อผูาเหลูานัน้แยกจากกลูุมอื่น
• คราบสกปรกที่เหนอะหนะอาจจะตูองทำาการบรรเทาใหูเหมาะสมกูอนทำาการซักลูาง ถูาไมูแนูใจ 

ใหูตรวจสอบกับผู่บริการซักแหูง
• ใชูสียูอม/สารยูอมสีและสารลูางของแข็งสีขาวที่เหมาะสมกับการซักดูวยเครื่องเทูานัน้ ปฏิบัติ

ตามคำาแนะนำาที่ใหูไวูบนบรรจุภัณฑ์เสมอ
• ทำาการซักกางเกงขายาวและเสื้อผูาที่ละเอียดอูอนโดยการกลับดูานในออกนอก
• แชูเสื้อผูาที่ทำาจากขนสัตว์ไวูในชูองแชูแข็งสัก 2-3 ชัว่โมงกูอนทำาการซัก น่ีจะชูวยลดการหลุด

รูวงของขนสัตว์
• เสื้อผูาที่มีวัตถุเป้ือน ไดูแกู แปูง ผงป่นขาว ผงนม เป็นตูน จะตูองทำาการสะบัดออกอยูางจริงจัง

กูอนทำาการใสูลงไปในเครื่องซักผูา ฝูุนและผงเหลูานัน้ที่อยู่บนเสื้อผูาอาจไปสะสมตัวกันบนชิน้
สูวนภายในเครื่องเมื่อเวลาผูานไปและสามารถเป็นสาเหตุของความเสียหายไดู
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4.2.3 สิ่งที่ควรทำาสำาหรับการประหยัดพลังงาน
ขูอม่ลตูอไปน้ีจะชูวยคุณในการใชูงานผลิตภัณฑ์น้ีไดูอยูางประหยัดคูาใชูจูายและใชูพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพ
• ใชูเครื่องใหูทำางาน ณ ความจุส่งสุดของตัวเครื่องที่รองรับไดูในแตูละโปรแกรมที่คุณเลือกใชู แตู

หูามใชูงานเกินกำาลังความสามารถของเครื่อง  ด่หัวขูอ "ตารางโปรแกรมและการบริโภค" (ด่ 
“ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภคพลังงาน”)

• ปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่ใหูไวูบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอกเสมอ
• ซักเสื้อผูาที่มีการปนเป้ือนเล็กนูอยโดยใชูอุณหภ่มิตำ่า
• ใชูโปรแกรมที่เร็วขึ้นสำาหรับปริมาณเสื้อผูานูอยที่มีการเป้ือนเล็กนูอย
• หูามทำาการใชูแบบซักเริ่มตูนและใชูอุณหภ่มิส่งสำาหรับเสื้อผูาที่ไมูเป้ือนมากหรือคราบสกปรก

ปริมาณมาก
• ถูาคุณวางแผนตูองการอบแหูงเสื้อผูาในเครื่องอบแหูง ใหูเลือกความเร็วการหมุนป่ันที่เร็วที่สุดที่

แนะนำาไวูระหวูางกระบวนการซักลูาง 
• อยูาใชูผงซักฟอกมากเกินไปกวูาปริมาณที่แนะนำาไวูบนบรรจุภัณฑ์ของมัน

4.2.4 การโหลดเสือ้ผ้าเข้าเครื่อง
1. เปิดฝาของตัวกรอง
2. ใสูเสื้อผูาที่จะซักเขูาไปในตัวเครื่องในลักษณะใหูหลวมๆ
3.  ดันปละปิดโหลดจนกระทัง่คุณไดูยินเสียงดังของการล็อก ตูองมัน่ใจวูาไมูมีเสื้อผูาชิน้ใดเกาะติด

อยู่ตรงประต่เครื่อง ประต่สำาหรับโหลดจะถ่กล็อคไวูเมื่อโปรแกรมกำาลังทำางาน ประต่จะสามารถ
เปิดไดูเมื่อหลังจากโปรแกรมทำางานสิน้สุดกระบวนการแลูวเทูานัน้

4.2.5 ความจุของโหลดที่ถูกต้อง
ปริมาณความจุของโหลดที่มากที่สุดขึ้นอยู่กับประเภทของเสื้อผูาที่จะซัก ระดับของคราบสกปรก
และโปรแกรมการซักที่ตูองการ
ผลิตภัณฑ์น้ีจะทำาการปรับปริมาณนำ้ าโดยอัตโนมัติใหูสอดคลูองกับนำ้ าหนักของเสื้อผูาที่ซักที่ใสู
เขูาไปในเครื่อง

A คำาเตือน: ปฏิบัติตามขูอม่ลที่ใหูไวูใน “ตารางโปรแกรมและการบริโภค” หากเกินกำาลังความจุ ประสิทธิภาพ

การทำางานของเครื่องซักผูาจะตำ่าลง ยิ่งกวูานัน้ ปัญหาเสียงดังและการสัน่สะเทือนก็อาจเกิดขึ้นไดู
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4.2.6 การใช้ผงซักฟอกและน้ำายาปรับผ้านุ่ม

C
เมื่อใชูผงซักฟอก นำ้ ายาปรับผูานูุม ผงแปูง สียูอม นำ้ ายาฟอกขาวและสารฟอกสี สารขจัดคราบแข็ง ใหูอูานคำา

แนะนำาของผู่ผลิตที่เขียนไวูบนบรรจุภัณฑ์และปฏิบัติตามปริมาณการใชูที่ระบุไวู ใชูถูวยตวง ถูามี

132
ลิน้ชักสำาหรับใสูผงซักฟอกประกอบดูวย 3 สูวน:
– (1) สำาหรับการซักลูางขัน้ตูน
– (2) สำาหรับการซักลูางหลัก
– (3) สำาหรับนำ้ ายาปรับผูานูุม
– ( ) นอกจากน้ีแลูว มีทูอถูายเทนำ้ าในสูวนของ
นำ้ ายาปรับผูานูุม

ผงซักฟอก นำ ้ายาปรับผ้านุ่มและนำ ้ายาทำาความสะอาดอื่นๆ
• ใสูผงซักฟอกและนำ้ ายาปรับผูานุูมลงไปกูอนทำาการเริ่มโปรแกรมการซัก
• ในขณะรอบของการซักลูางกำาลังเดินหนูาไป อยูาทิง้ตัวจูายผงซักฟอกใหูเปิดไวู!
• ถูาใชูโปรแกรมการซักแบบไมูมีการซักขัน้ตูน หูามใสูผงซักฟอกลงไปในชูองที่เป็นสูวนสำาหรับ

การซักขัน้ตูน (ชูองหมายเลข "1") 
• ในโปรแกรมที่มีการซักขัน้ตูน หูามใสูผงซักฟอกเหลวลงไปในชูองสำาหรับการซักขัน้ตูน (ชูอง

หมายเลข "1")
• หูามเลือกโปรแกรมที่มีการซักลูางขัน้ตูนถูาคุณใชูผงซักฟอกแบบบรรจุถุงหรือล่กปุย วางผง

ซักฟอกแบบถุงหรือล่กปุยลงไปตรงกลางๆ ระหวูางเสื้อผูาที่ใสูลงในเครื่องซักผูา
•ถูาคุณใชูผงซักฟอกเหลว อยูาลืมใสูถูวยบรรจุผงซักฟอกลงในชูองสำาหรับใสูเพื่อการซักลูางหลัก 

(ชูองหมายเลข
การเลือกประเภทของผงซักฟอก
ประเภทของผงซักฟอกที่ใชูจะขึ้นอยู่กับชนิดของเสูนใยและสี
• ใชูผงซักฟอกที่แตกตูางกันสำาหรับผูาสีและผูาขาว
• ซักลูางเสื้อผูาที่อูอนโยนของคุณดูวยผงซักฟอกพิเศษเทูานัน้ (ผงซักฟอกเหลว แชมพ่สำาหรับขน

สัตว์ เป็นตูน) ใหูใชูเพียงอยูางเดียวอยูางใดสำาหรับเสื้อผูาพิเศษเฉพาะ 
• เมื่อตูองการซักเสื้อผูาสีที่มีสีมืดทึมและผูานวม แนะนำาใหูใชูผงซักฟอกเหลว
• ซักเสื้อผูาที่ทำาจากขนสัตว์ดูวยผงซักฟอกพิเศษที่ผลิตพิเศษโดยเฉพาะสำาหรับผูาขนสัตว์

A ข้อระวัง: ใชูผงซักฟอกที่ผลิตมาใชูงานเฉพาะสำาหรับเครื่องซักผูาเทูานัน้

ข้อระวัง: หูามใชูผงสบู่

การปรับปริมาณการใชูผงซักฟอก
ปริมาณของผงซักฟอกที่จะใชูงานขึ้นอยู่กับปริมาณของเสื้อผูาที่จะซัก ระดับของการสกปรกและ
ความกระดูางของนำ้ า
• หูามใชูปริมาณเกินกวูาปริมาณที่แนะนำาใหูใชูที่แนะนำาไวูบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก เพื่อ

หลีกเลี่ยงปัญหาปริมาณสูวนเกินของฟอง การลูางออกไมูหมด การประหยัดเงินและทูายที่สุด
เป็นการปกปูองสิ่งแวดลูอม
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• ใชูปริมาณผงซักฟอกนูอยลงสำาหรับเสื้อผูาจำานวนนูอยชิน้หรือมีคราบสกปรกนูอย
การใช้นำ ้ายาปรับผ้านุ่ม
เทนำ้ ายาปรับผูานุูมลงไปในชูองสำาหรับนำ้ ายาปรับผูานุูมของลิน้ชักสำาหรับใสูผงซักฟอก
• หูามใสูเกินระดับ (>ส่งสุด<) ที่ทำาเครื่องหมายไวูในชูองสำาหรับใสูนำ้ ายาปรับผูานูุม
• ถูานำ้ ายาปรับผูานุูมส่ญเสียสภาพการไหล ใหูทำาใหูเจือจางลงดูวยนำ้ ากูอนเทใสูลงไปในลิน้ชัก

สำาหรับผงซักฟอก
การใช้ผงซักฟอกเหลว
ถ้าผลิตภัณฑ์มีถ้วยสำาหรับใส่ผงซักฟอกเหลว:

• ใสูภาชนะบรรจุผงซักฟอกเหลวลงไปใน
ชูองหมายเลข “2”

• Iถูานำ้ ายาปรับผูานูุมส่ญเสียสภาพการไหล 
ใหูทำาใหูเจือจางลงดูวยนำ้ ากูอนเทใสูลงไปใน
ลิน้ชักสำาหรับผงซักฟอก

ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่มีถ้วยบรรจุผงซักฟอกเหลว:
• หูามใชูผงซักฟอกเหลวสำาหรับการซักลูางขัน้ตูนในโปรแกรมที่มีการซักลูางขัน้ตูน
• ผงซักฟอกเหลวอาจจะทิง้คราบบนเสื้อผูาของคุณเมื่อใชูฟังก์ชัน่การทำางานแบบเริ่มตูนแบบ

มีการหนูวง ถูาคุณตูองการใชูฟังก์ชันการทำางานแบบเริ่มตูนแบบมีการหนูวงแลูว หูามใชูผง
ซักฟอกเหลว

ใช้ผงซักฟอกแบบเจลและเม็ด
• ถูาความหนาของผงซักฟอกแบบเจลเป็นแบบของไหลและเครื่องซักผูาของคุณไมูมีถูวยพิเศษ

สำาหรับบรรจุผงซักฟอกเหลว ใหูใสูผงซักฟอกลงไปในชูองสำาหรับใสูผงซักฟอกเพื่อการซักลูาง
หลักในระหวูางการปลูอยนำ้ าเขูาเครื่องครัง้แรก ถูาเครื่องซักผูาของคุณมีถูวยใสูผงซักฟอกเหลว 
ใหูใสูผงซักฟอกลงไปในถูวยกูอนเริ่มโปรแกรมการทำางาน

• ถูาความหนาของผงซักฟอกแบบเจลไมูเป็นแบบของไหล หรือถูาอยู่ในร่ปแบบของเม็ดเหลวใน
แคปซ่ล ใหูใสูลงไปโดยตรงในถังซักผูากูอนการซักไดูเลย

• ใสูผงซักฟอกแบบเม็ดลงไปในชูองสำาหรับการซักลูางหลัก (ชูองหมายเลข "2") หรือใสูลงไป
โดยตรงในถังเครื่องซักผูากูอนทำาการซักไดูเลย

การใช้แป้งซักผ้า
• ใสูแปูงเหลว แปูงผงหรือผงยูอมผูาลงไปในชูองสำาหรับใสูนำ้ ่ายาปรับผูานูุม
 หูามใชูนำ้ ายาปรับผูานูุมและแปูงพรูอมกันในการซักหน่ึงรอบการซัก
 เช็ดทำาความสะอาดภายในเครื่องซักผูาดูวยผูาชุบนำ้ าหมาดๆ และทำาความสะอาดเสื้อผูาหลังจาก

ใชูแปูงซักผูาแลูว
การใช้นำ ้ายาขจัดคราบ
•  เมื่อจำาเป็น ใชูนำ้ ายาขจัดคราบที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะสำาหรับเครื่องซักผูาเทูานัน้ 
การใช้นำ ้ายาฟอกขาว
 เพิ่มสารฟอกขาวไปในตอนเริ่มตูนของรอบการซักโดยการเลือกที่โปรแกรมการซักขัน้ตูน หูาม

ใสูผงซักฟอกลงไปในชูองสำาหรับใสูเพื่อการซักลูางขัน้ตูน การใชูงานแบบมีทางเลือก ใหูเลือก
โปรแกรมที่มีการลูางนำ้ าแบบพิเศษและใสูนำ้ ายาฟอกขาวในขณะที่เครื่องซักผูาทำาการด่ดนำ้ าจาก
ชูองใสูผงซักฟอกในระหวูางขัน้ตอนการลูางนำ้ าขัน้แรก
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• หูามใชูนำ้ ายาฟอกขาวและผงซักฟอกโดยการนำามาผสมกัน
• ใชูเพียงแคูปริมาณเล็กนูอย (ประมาณ 50 มิลลิลิตร) ของนำ้ ายาฟอกขาวและลูางทำาความสะอาด

เสื้อผูาใหูดีเน่ืองจากอาจเกิดการระคายเคืองตูอผิวหนังไดู หูามเทนำ้ ายาฟอกขาวลงบนเสื้อผูาและ
หูามใชูกับผูาสี 

• เมื่อใชูสารฟอกสีที่มีองค์ประกอบหลักของอ็อกซิเจน ใหูเลือกโปรแกรมที่ทำาการซักเสื้อผูาที่
อุณหภ่มิตำ่า 

• สารฟอกสีที่มีองค์ประกอบหลักของอ็อกซิเจนสามารถใชูไดูกับผงซักฟอก อยูางไรก็ตามถูาไมูมี
อยู่ในระดับที่สมำ่าเสมอแลูว อันดับแรกใหูใสูผงซักฟอกลงในชูองหมายเลข "2” ในตัวจูายผง
ซักฟอกและรอเวลาใหูเครื่องทำาการลูางสวนออกมาของผงซักฟอกเมื่อนำาออกมาผสมกับนำ้ า ใน
ขณะที่เครื่องซักผูาดำาเนินการด่ดนำ้ าอยูางตูอเน่ือง ใหูเพิ่มสารฟอกสีในชูองเดียวกันไดู
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4.2.7 เกร็ดสำาหรับการซัก
ที่มีประสิทธิภาพ

เสือ้ผ้า

ผ้าสีและผ้าขาว ผ้าสี ผ้าสีดำา/สีทึบ

เสือ้ผ้าอ่อน
นุ่ม/เสือ้ผ้า

จากขนสัตว์/
เสือ้ผ้าจากผ้า

ไหม

(ชูวงอุณหภ่มิที่แนะนำาตาม

ระดับของคราบสกปรก: 40-

90 oC)

(ชูวงอุณหภ่มิที่แนะนำาตาม

ระดับของคราบสกปรก:เย็น 

-40 oC)

(ชูวงอุณหภ่มิที่แนะนำา

ตามระดับของคราบ

สกปรก:เย็น -40 oC)

(ชูวงอุณหภ่มิ

ที่แนะนำาตาม

ระดับของคราบ

สกปรก:เย็น -30 

oC)

ระ
ด

ับ
ขอ

งค
รา

บ
สก

ป
รก

เป้ือนมาก

(คราบที่ขจัด

ยาก เชูน คราบ

จากสนามหญูา 

คราบกาแฟและ

คราบเลือด)

น่ีอาจจำาเป็นตูองทำาการขจัด

คราบเบื้องตูนหรือทำาการซัก

ลูางขัน้ตูนกูอน ผงซักฟอก

แบบผงและแบบเหลวที่แนะนำา

ใหูใชูสำาหรับผูาขาวสามารถ

นำามาใชูในปริมาณที่แนะนำา

สำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบสกปรก

มาก แนะนำาใหูใชูผงซักฟอก

แบบผงในการทำาความสะอาด

คราบสกปรกจากดินโคลนและ

ดินทัว่ไปที่อาจทำาใหูสีซีดไดูงูาย 

ผงซักฟอกแบบผงและแบบ

เหลวที่แนะนำาใหูใชูสำาหรับผูา

สีสามารถนำามาใชูในปริมาณที่

แนะนำาสำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบ

สกปรกมาก แนะนำาใหูใชูผง

ซักฟอกแบบผงในการทำาความ

สะอาดคราบสกปรกจากดิน

โคลนและดินทัว่ไปที่อาจทำาใหูสี

ซีดไดูงูาย ใชูผงซักฟอกโดยไมู

ตูองใสูนำ้ ายาฟอกขาว

ผงซักฟอกเหลวที่

เหมาะสำาหรับผูาสีและ

สีเขูมสามารถนำามาใชู

ในปริมาณที่แนะนำา

สำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบ

สกปรกมาก

ควรใชูผงซักฟอก

เหลวที่ผลิตมา

สำาหรับเสื้อผูาที่อูอน

นูุม เสื้อผูาจากขน

สัตว์และผูาไหมจะ

ตูองทำาการซักโดย

ใชูผงซักฟอกพิเศษ

เฉพาะผูาขนสัตว์

คราบ
สกปรก
ปรกติ
ทั่วไป
(ตัวอยูางเชูน 

คราบที่เกิดจาก

รูางกายบริเวณ

คอปกเสื้อและ

ขูอมือเสื้อ)

ผงซักฟอกแบบผงและแบบ

เหลวที่แนะนำาใหูใชูสำาหรับผูา

ขาวสามารถนำามาใชูในปริมาณ

ที่แนะนำาสำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบ

สกปรกระดับปรกติ

ผงซักฟอกแบบผงและแบบ

เหลวที่แนะนำาใหูใชูสำาหรับผูา

สีสามารถนำามาใชูในปริมาณที่

แนะนำาสำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบ

สกปรกระดับปรกติ ผงซักฟอก

ที่ไมูมีองค์ประกอบสารฟอกขาว

สามารถใชูไดู

ผงซักฟอกเหลวที่

เหมาะสำาหรับผูาสีและ

สีเขูมสามารถนำามาใชู

ในปริมาณที่แนะนำา

สำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบ

สกปรกระดับปรกติ 

ควรใชูผงซักฟอก

เหลวที่ผลิตมา

สำาหรับเสื้อผูาที่อูอน

นูุม เสื้อผูาจากขน

สัตว์และผูาไหมจะ

ตูองทำาการซักโดย

ใชูผงซักฟอกพิเศษ

เฉพาะผูาขนสัตว์

คราบ
สกปรกเล็ก
น้อย

(มองไมูเห็น

คราบสกปรก

ดูวยสายตา)

ผงซักฟอกแบบผงและแบบ

เหลวที่แนะนำาใหูใชูสำาหรับผูา

ขาวสามารถนำามาใชูในปริมาณ

ที่แนะนำาสำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบ

สกปรกระดับเล็กนูอย

ผงซักฟอกแบบผงและแบบ

เหลวที่แนะนำาใหูใชูสำาหรับผูา

สีสามารถนำามาใชูในปริมาณที่

แนะนำาสำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบ

สกปรกระดับเล็กนูอย ผง

ซักฟอกที่ไมูมีองค์ประกอบสาร

ฟอกขาวสามารถใชูไดู

ผงซักฟอกเหลวที่

เหมาะสำาหรับผูาสีและ

สีมืดทึมสามารถนำามา

ใชูในปริมาณที่แนะนำา

สำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบ

สกปรกระดับเล็กนูอย

ควรใชูผงซักฟอก

เหลวที่ผลิตมา

สำาหรับเสื้อผูาที่อูอน

นูุม เสื้อผูาจากขน

สัตว์และผูาไหมจะ

ตูองทำาการซักโดย

ใชูผงซักฟอกพิเศษ

เฉพาะผูาขนสัตว์
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4.3 การทำางานของผลิตภัณฑ์

4.3.1 แผงควบคุม

1- ปุูมเลือกโปรแกรม
2- ไฟ LED เลือกอุณหภ่มิ
3 - ไฟ LED เลือกความเร็วการป่ันแหูง
4 - หนูาจอแสดงผลขูอม่ลระยะเวลา
5 - ไฟ LED การล็อคปูองกันเด็กเปิดการทำางาน
6 - ปูุมการตัง้คูาเวลาสิน้สุด
7 - ไฟ LED การล็อคประต่เปิดการทำางาน

8 - ไฟ LED แสดงการติดตามการทำางานของ
โปรแกรม
9- ปูุม เปิด / ปิด
10- ปูุมเริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ
11 - ปูุมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน
12 - ปูุมปรับความเร็วการป่ัน
13- ปูุมปรับอุณหภ่มิ
14- ไฟ LED การเลือกโปรแกรม

4.3.2 เลือกโปรแกรมการซัก
1 เลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมกับประเภท ปริมาณและระดับของคราบสกปรกของเสื้อผูาที่

จะทำาการซักใหูเป็นไปตาม "ตารางโปรแกรมและการบริโภค" และตารางอุณหภ่มิดูานลูาง 

1 เลือกโปรแกรมการซักที่ตูองการโดยใชูปุูม"เลือกโปรแกรม" 

C
โปรแกรมจะถ่กจำากัดดูวยความเร็วการป่ันส่งสุดที่เหมาะสมสำาหรับประเภทเฉพาะของผูา
เมื่อเลือกโปรแกรมที่คุณจะใชู ใหูใชูประเภของเสูนใย สี ระดับความสกปรกและอุณหภ่มินำ้ าที่ยอมใหูไดูเขูาไป

เป็นหัวขูอพิจารณาเสมอ
ใหูเลือกที่อุณหภ่มิตำ่าสุดไวูกูอนเสมอที่เหมาะสมกับประเภทของเสื้อผูาของคุณ อุณหภ่มิส่งขึ้นหมายถึงการ

บริโภคพลังงานที่มากขึ้น

4.3.3 โปรแกรมการซัก 
• Cottons (ผ้าฝ้าย)

ใชูโปรแกรมน้ีสำาหรับเสื้อผูาที่จะซักที่เป็นผูาฝูาย (เชูน ผูาป่ที่นอน ชุดผูานวมและปลอกหมอน 
ผูาเช็ดตัว เสื้อคลุมอาบนำ้ า ชุดชัน้ใน ฯลฯ) เสื้อผูาที่จะซักของคุณจะถ่กซักดูวยพลังซักที่
กระฉับกระเฉงสำาหรับวงรอบการซักที่ยาว

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1011121314
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• Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)

ใชูโปรแกรมน้ีในการซักผูาสังเคราะห์ของคุณ (เสื้อเชิต้ เสื้อครึ่งตัวสตรี ผูาสังเคราะห์/ผูาฝูายผสม
กัน ฯลฯ) โปรแกรมน้ีจะทำาการซักอยูางน่ิมนวลและมีวงรอบการซักที่สัน้กวูาเปรียบเทียบกับ
โปรแกรมการซักผูาฝูาย
สำาหรับผูามูานและผูาบางเน้ือละเอียด ใหูใชูโปรแกรมสำาหรับผูาสังเคราะห์ที่ 40˚C ที่มีการซักลูาง
ขัน้ตูนและเลือกฟังก์ชัน่การตูอตูานการเกิดรอยยับยูน เน่ืองจากลายพื้นผิวแบบตาขูายเป็นสาเหตุ
ใหูเกิดฟองสูวนเกิน ใหูซักผูาพวกผูาคลุมหนูา/ผูาบางเน้ือละเอียดโดยใสูผงซักฟอกปริมาณนูอยใน
ชูองใสูสำาหรับการซักลูางหลัก หูามใสูผงซักฟอกลงไปในชูองสำาหรับใสูเพ่ือการซักลูางขัน้ตูน
• Woollens (ผ้าขนสัตว์)

ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาที่ทำาจากขนสัตว์ของคุณ เลือกอุณหภ่มิที่เหมาะสมที่เป็นไปตามขูอ
แนะนำาที่บูงบอกในปูายผูาของเสื้อผูาของคุณ ใชูผงซักฟอกที่เหมาะสมสำาหรับผูาขนสัตว์

“การซักลูางผลิตภัณฑ์ขนแกะของเครื่องน้ีไดูรับการอนุมัติจากบริษทั The Woolmark Company สำาหรับการ

ซักลูางผลิตภัณฑ์ขนแกะของเครื่องน้ี จะตูองดำาเนินตามคำาแนะนำาบนฉลากของเสื้อผูาและคำาแนะนำาของผู่ผลิต

เครื่องซักผูาน้ี” M1367” 

“สัญลักษณ์ The Woolmark เป็นเครื่องหมายรับรองในหลายประเทศ”

• Cottons Eco (ผ้าฝ้ายแบบประหยัด)

ใชูโปรแกรมน้ีในการซักผูาฝูาย ผูาลินินที่ทนทานที่สกปรกระดับปกติของคุณ แมูวูาการซักจะนาน
กวูาโปรแกรมอื่นทัง้หมด แตูมันใหูการประหยัดพลังงานและนำ้ าในระดับส่ง อุณหภ่มิของนำ้ าที่เกิด
ขึ้นจริงอาจจะแตกตูางไปจากอุณหภ่มิในรอบการทำางานที่แสดงไวู เมื่อคุณโหลดเสื้อผูาเขูาไปใน
เครื่องนูอยลง (เชูน ครึ่งหน่ึงของความจุหรือนูอยกวูา) เวลาของโปรแกรมการซักอาจจะสัน้ลงโดย
อัตโนมัติ ในกรณีน้ี อัตราการบริโภคพลังงานและนำ้ าจะลดลงมากกวูา ทำาใหูเป็นการซักที่คูุมคูาเชิง
เศรษฐศาสตร์มากขึ้น โปรแกรมน้ีมีใหูเลือกในรูุนที่มีไฟบูงชีเ้วลาที่เหลืออยู่
• BabyProtect (เสื้อผ้าเด็กทารก)

ใชูโปรแกรมน้ีสำาหรับเสื้อผูาของคุณซึ่งคุณตูองการการซักลูางแบบตูอตูานภ่มิแพูและอนามัยที่ดี ณ 
อุณหภ่มิส่งพรูอมกับรอบการซักแบบละมุนละไมและยาวนาน 

• Gentle Care 20° (ซักถนอมผ้า 20°)

ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาที่อูอนนูุมของคุณ โปรแกรมน้ีจะทำาการซักอยูางน่ิมนวลโดยไมูตูอง
มีการป่ันในชูวงระหวูางทำางานเปรียบเทียบกับโปรแกรมการซักผูาสังเคราะห์ ควรใชูสำาหรับเสื้อผูา
ที่แนะนำาใหูซักแบบตูองการการด่แลที่อูอนไหว
• Hand Wash (ซักมือ)

ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาทำาจากขนสัตว์/ผูาที่อูอนนูุมที่มีปูายกำากับ “ไมูใชูเครื่อง- ในการซัก” 
และสำาหรับมีคำาแนะนำาใหูซักดูวยมือ โปรแกรมจะทำาการซักอยูางน่ิมนวลมากๆ เพื่อไมูใหูเสื้อผูาไดู
รับความเสียหาย
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• Daily Xpress (เร็วประจำาวัน)

ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาทำาจากผูาฝูายที่มีคราบสกปรกเล็กนูอยและปริมาณผูานูอยชิน้ใน
เวลาสัน้ๆ
• Xpress Super Short (ซักดูวนพิเศษ) 

ใชูในการซักเสื้อผูาผูาฝูายที่มีความสกปรกเล็กนูอยและไมูมีคราบฝังแนูนในเวลาสัน้ๆ
• Dark Care (ดูแลผ้าสีเข้ม)

ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาสีเขูมของคุณ หรือเสื้อผูาสีที่คุณไมูตูองการใหูสีตกซีด การซักลูาง
จะกระทำาดูวยการเคลื่อนไหวทางกลที่อุณหภ่มิตำ่า แนะนำาใหูใชูผงซักฟอกเหลวหรือแชมพ่สำาหรับ
ขนสัตว์สำาหรับการซักเสื้อผูาสีเขูม
• Mix 40 (ผ้าผสม 40)

ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาทำาจากผูาฝูายและผูาสังเคราะห์พรูอมกันโดยไมูตูองแยกจากกัน
• Shirts (เสื้อเชิ้ต)

ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อเชิต้ที่ทำาจากผูาฝูาย ผูาสังเคราะห์และเสูนใยสังเคราะห์ผสมกัน
• Aqua  40l 40° (ซัก 40 นาที 40°)

ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาทำาจากผูาฝูายที่มีคราบสกปรกเล็กนูอยและปริมาณผูานูอยชิน้ใน
เวลาสัน้ๆ

• Hygiene 20° (ซักชุดชั้นใน 20°)

ใชูโปรแกรมน้ีสำาหรับเสื้อผูาของคุณซึ่งคุณตูองการการซักลูา ณ อุณหภ่มิตำ่าพรูอมกับรอบการซัก
แบบละมุนละไมและยาวนาน ใชูโปรแกรมน้ีสำาหรับเสื้อผูาของคุณซึ่งคุณตูองการการซักลูางแบบ
อนามัยที่ดี ณ อุณหภ่มิตำ่า

•Rinse (ล้างนำ้า)

ใชูโปรแกรมน้ีเมื่อคุณตูองการลูางนำ้ าสะอาดหรือลงแปูงโดยแยกกระทำา
• Spin+Drain (ปั่นและระบายนำ้า) 

ใชูในการระบายนำ้ าออกจากเครื่องซักผูา

4.3.4 เลือกอุณหภูมิ
เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหมูแลูว อุณหภ่มิส่งสุดสำาหรับโปรแกรมที่เลือกไวูจะแสดงออก
มาบนไฟแสดงอุณหภ่มิ
ในการลดอุณหภ่มิ ใหูกดปูุมสำาหรับปรับอุณหภ่มิ อุณหภ่มิจะลดลงตามลำาดับตัวเลข

C
ถูาโปรแกรมการซักไมูเขูาไปสู่ขัน้ตอนการใหูความรูอน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภ่มิโดยไมูตูองปรับ

เปลี่ยนเครื่องซักผูาไปยังโหมดหยุดชัว่ขณะ 
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4.3.5 การเลือกความเร็วของการป่ันแห้ง
เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหมูแลูว ความเร็วในการป่ันแหูงที่แนะนำาของโปรแกรมที่
เลือกไวูจะแสดงออกมาบนไฟแสดงความเร็วการป่ัน
ในการลดความเร็วการป่ันแหูง ใหูกดปูุมสำาหรับปรับความเร็วการป่ัน ความเร็วการป่ันแหูงจะลด
ลงตามลำาดับตัวเลข 
หลังจากนัน้แลูว ขึ้นอยู่กับรูุนของผลิตภัณฑ์ จะมีฟังก์ชัน่ใหูเลือก "รักษานำ้ าลูาง" และ "ไมูตูอง
ป่ัน" ปรากฎบนจอแสดงผล ด่หัวขูอ "การเลือกฟังก์ชัน่ทำางานสนับสนุน" สำาหรับคำาอธิบายถึงทาง
เลือกเหลูาน้ี
รักษานำ้าล้าง

ถูาคุณไมูตูองการทำาการเอาเสื้อผูาออกทันทีหลังจากโปรแกรมการซักสมบ่รณ์แลูว คุณอาจใชูฟัง
ก์ชัน่การรักษานำ้ าลูางไวูเพื่อรักษาเสื้อผูาของคุณใหูอยู่ในนำ้ าลูางทำาความสะอาดสุดทูายเพื่อที่จะ
ปูองกันการเกิดรอยยับยูนของเสื้อผูาเมื่อตูองอยู่ในเครื่องที่ไมูมีนำ้ า กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ 
หลังจากกระบวนการน้ีถูาคุณตูองการระบายนำ้ าออกโดยไมูตูองทำาการป่ันเสื้อผูาของคุณ โปรแกรม
จะกลับมาทำางานและดำาเนินตูอใหูสมบ่รณ์หลังจากระบายนำ้ าออกแลูว
ถูาคุณตูองการทำาการป่ันแหูงเสื้อผูาที่อยู่ในนำ้ า ใหูปรับความเร็วการป่ันและกดปูุม เริ่มตูน / หยุด
ชัว่ขณะ
โปรแกรมการซักกลับมาทำางานตูอ นำ้ าถ่กระบายออก เสื้อผูาไดูรับการป่ันแหูงและโปรแกรมการซัก
เสร็จสมบ่รณ์

C
ถูาโปรแกรมการซักไมูเขูาไปสู่ขัน้ตอนการป่ันแหูง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วโดยไมูตูองปรับเปลี่ยน

เครื่องซักผูาไปยังโหมดหยุดชัว่ขณะ 
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4.3.6 ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภคพลังงาน

•  : สามารถเลือกไดู

*  : เลือกโดยอัตโนมัติ ไมูมีการยกเลิก

**  : ฉลากพลังงานโปรแกรม  

*** : ถูาความเร็วการป่ันแหูงส่งสุดของเครื่องซักผูาตำ่ากวูาคูาน้ี คุณสามารถเลือกไดูจนถึงคูาความเร็วการป่ันส่งสุด

เทูานัน้

-  : ด่คำาอธิบายของโปรแกรมสำาหรับโหลดส่งสุด

TH 39 ฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน

โปรแกรม (°C)
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ชูวงของอุณหภ่มิที่
สามารถเลือกไดู °C

ผูาฝูายแบบประหยัด 60** 7 46 0.94 1000 เย็น-60

ผูาฝูาย
90 7 70 2.20 1000 • • • เย็น-90
60 7 70 1.55 1000 • • • เย็น-90
40 7 67 0.90 1000 • • • เย็น-90

ผูาใยสังเคราะห์
60 3 52 1.10 1000 • • • เย็น-60
40 3 49 0.60 1000 • • • เย็น-60

ผูาขนสัตว์ 40 1.5 49 0.25 1000 • เย็น-40

ซักมือ 30 1 40 0.25 1000 เย็น-30

เสื้อผูาเด็กทารก 60 7 85 1.90 1000 * 30 - 90

ด่แลผูาสีเขูม 40 3 60 0.60 1000 • * เย็น-40

เสื้อเชิต้ 60 3.5 57 1.00 800 • • • เย็น-60

ผูาผสม 40 40 3.5 60 0.70 1000 • • เย็น-40

ซัก 40 นาที 40° 40 7 45 0.60 1000 เย็น-40

ซักถนอมผูา 20° 20 3.5 45 0.15 1000 • 20

ซักชุดชัน้ใน 20° 20 2 95 0.40 1000 * 20

ซักดูวนพิเศษ 30 2 35 0.15 1000 • เย็น-30

เร็วประจำาวัน 
90 7 67 2.00 1000 • เย็น-90
60 7 67 1.10 1000 • เย็น-90
30 7 67 0.25 1000 • เย็น-90
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C
ฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนในตารางอาจจะแปรผันไปตามรูุนของเครื่องซักผูาของคุณ
การบริโภคนำ้ าและพลังงานอาจแปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของความดันนำ้ า ความกระดูางและอุณหภ่มิของ

นำ้ า อุณหภ่มิแวดลูอมภายนอก ประเภทและปริมาณของเสื้อผูาที่จะซัก การเลือกใชูฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนและ

ความเร็วในการป่ันแหูง และการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟูา
คุณสามารถมองเห็นเวลาในการซักของโปรแกรมที่คุณไดูเลือกไวูบนหนูาจอแสดงผลของเครื่อง เป็นเรื่องปกติที่ความ

แตกตูางเล็กนูอยอาจเกิดขึ้นไดูระหวูางเวลาที่แสดงบนจอแสดงผลและเวลาจริงในการซักผูา

"การเลือกร่ปแบบสำาหรับฟังก์ชันชูวยเหลือสนับสนุนสามารถเปลี่ยนแปลงไดูโดยบริษทัผู่ผลิต ร่ปแบบการเลือกใหมู

สามารถเพิ่มเขูาไปหรือลบออก

"ความเร็วในการป่ันแหูงของเครื่องซักผูาของคุณอาจแปรผันกันในแตูละโปรแกรมทัง้หมดที่มี อยูางไรก็ตามความเร็วน้ี

ไมูสามารถเกินกวูาความเร็วการป่ันส่งสุดของเครื่องซักผูาไดู"
"ผู่ผลิตสงวนสิทธิใ์นการทำาการดัดแปลงแกูไขในโปรแกรมตูางๆ และฟังก์ชันสนับสนุนที่กำาหนดไวูในตาราง ในขณะ

ที่การดัดแปลงแกูไขเหลูาน้ีจะไมูเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของเครื่องจักร ขัน้ตอนของโปรแกรมและระยะเวลาสามารถ

เปลี่ยนแปลงไดู

4.3.7 การเลือกฟังก์ชั่นการทำางานสนับสนุน
เลือกฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนกูอนทำาการเริ่มทำางานโปรแกรมซักผูา 
เมื่อใดก็ตามที่โปรแกรมถ่กเลือกแลูว ถูาฟังก์ชันสนับสนุนทีเกี่ยวขูองถ่กเลือกดูวยแลูว ไฟบูงชีท้ี่
เกี่ยวขูองจะสวูางขึ้น

C
ไฟบูงชีข้องฟังก์ชันสนับสนุนที่ไมูอนุญาตใหูเลือกไดูกับโปรแกรมปัจจุบันจะสวูางว่บวาบและมีสัญญาณเตือน

ดูวยเสียง 

นอกเหนือจากน้ีแลูว คุณอาจจะทำาการเลือกหรือยกเลิกฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนที่เหมาะสมกับ
โปรแกรมที่กำาลังทำางานอยู่หลังจากรอบการทำางานการซักเริ่มตูนแลูวไดู ถูารอบการซักไปถึงจุด
ที่ฟังก์ชันสนับสนุนไมูสามารถถ่กเลือกแลูว สัญญาณเตือนดูวยเสียงจะดังขึ้นและไฟของฟังก์ชัน
สนับสนุนจะสวูางว่บวาบ
• Prewash (ซักลูางเบื้องตูน)

การซักลูางขัน้ตูนจะคูุมคูาสำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบสกปรกมากเทูานัน้ การไมูใชูฟังก์ชัน่ซักลูางขัน้
ตูนจะชูวยประหยัดพลังงาน นำ้ าและเวลาไดู
• Quick Wash (ซักเร็ว)

ฟังก์ชัน่น้ีสามารถใชูในโปรแกรมการซักผูาฝูายและผูาสังเคราะห์ ฟังก์ชัน่น้ีจะชูวยลดเวลาในการ
ซักและขัน้ตอนของการลูางนำ้ าอีกดูวยสำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบสกปรกระดับเล็กนูอย

C
เมื่อคุณเลือกฟังก์ชัน่น้ี ใหูใสูเสื้อผูาที่จะซักลงไปใหูไดูประมาณครึ่งหน่ึงของความจุเสื้อผูาส่งสุดที่ระบุไวูใน

ตารางโปรแกรมการซัก

• Extra Rinse (เพิ่มการลูางนำ้า)
ฟังก์ชัน่น้ีจะทำาใหูเครื่องซักผูาทำาการเพิ่มการลูางเขูาไปอีกรอบหลังจากลูางไปแลูวในรอบการซัก
ลูางหลัก ดังนัน้ ความเสี่ยงตูอผิวพรรณ (เด็กทารก ผิวที่ตูองด่แลอนามัย ฯลฯ) ที่จะเป็นผลมาจาก
เศษที่เหลือเล็กนูอยของผงซักฟอกบนเสื้อผูาก็จะลดลงไดู
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4.3.8 เวลาสิน้สุด
พรูอมกับฟังก์ชัน่เวลาที่สิน้สุด การเริ่มตูนของโปรแกรมการซักอาจจะชูาไปส่งสุดไดูถึง 24 ชัว่โมง 
หลังจากกดปูุมเวลาที่สิน้สุด เวลาที่คาดวูาจะสิน้สุดของโปรแกรมการซักจะแสดงผลออกมา  ถูา
เวลาที่สิน้สุดถ่กปรับเปลี่ยนแลูว ไฟบูงชีเ้วลาที่สิน้สุด จะสวูางขึ้น 
เพื่อที่จะใหูฟังก์ชันเวลาที่สิน้สุดถ่กเปิดการทำางานและโปรแกรมการซักสมบ่รณ์ที่จุดสิน้สุดของ
เวลาที่ระบุไวู คุณจะตูองกดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ หลังจากทำาการปรับเวลาแลูว 
ถูาคุณตูองการยกเลิกฟังก์ชันเวลาที่สิน้สุด ใหูกดปูุม เปิด / ปิด เพื่อปิดและเปิดเครื่อง

C
ห้ามใช้ผงซักฟอกเหลว เมื่อคุณตัง้การทำางานเป็นแบบเวลาที่สิน้สุด นัน่เป็นความเสี่ยงของการเกิด

คราบบนเสื้อผูาไดู

1 เปิดประต่สำาหรับโหลดเสื้อผูาลงไป วางเสื้อผูาลงไปและใสูผงซักฟอก ฯลฯ
2 เลือกโปรแกรมการซัก อุณหภ่มิ ความเร็วการป่ันแหูงและถูาตูองการ ใหูเลือกฟังก์ชัน่การ

ทำางานสนับสนุน
3 ตัง้คูาเวลาที่สิน้สุดที่คุณเลือกโดยการกดปูุมเวลาที่สิน้สุด ไฟบูงชีเ้วลาที่สิน้สุดสวูางขึ้น
4 กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ เวลานับแถอยหลังจะเริ่มตูนขึ้น สัญลักษณ์ “:” ตรงกลางของ

เวลาที่สิน้สุดก็จะเริ่มสวูางว่บวาบขึ้นมา

C
เสื้อผูาที่จะซักเพิ่มเติมอาจใสูเขูาไปในชูวงการรอเวลานับถอยหลังของวลาที่สิน้สุด เมื่อสิน้สุดการนับถอยหลัง 

ไฟบูงชีเ้วลาที่สิน้สุดจะปิด รอบการซักลูางก็จะเริ่มทำางานและเวลาของโปรแกรมที่เลือกไวูจะปรากฎบนหนูา

จอแสดงผล

เมื่อการเลือกเวลาที่สิน้สุดเสร็จสิน้แลูว เวลาจะปรากฏบนหนูาจอประกอบดูวยเวลาที่สิน้สุดบวกดูวยระยะเวลา

ของโปรแกรมที่เลือกไวู

4.3.9 การเริ่มต้นทำางานของโปรแกรม
1. กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ เพื่อเริ่มตูนการทำางานของโปรแกรม
2. ไฟสวูางของการติดตามการทำางานของโปรแกรมที่แสดงถึงการเริ่มตูนของโปรแกรมการซักจะ

ถ่กเปิดขึ้น

C
ถูาไมูมีโปรแกรมถ่กเริ่มตูนทำางานหรือไมูมีปุูมใดถ่กกดภายในเวลา 1-10 นาทีในระหวูางกระบวนการเลือก

โปรแกรมแลูว เครื่องซักผูาจะสลับไปที่โหมด ปิด (OFF) หนูาจอแสดงผลและไฟบูงชีท้ัง้หมดจะปิด 

ขูอม่ลของโปรแกรมที่เลือกไวูจะถ่กแสดงผลออกมาถูาคุณกดปุูม เปิด / ปิด

4.3.10 การล็อคประตูโหลด
มีระบบล็อคอยู่บนประต่ใสูโหลดของเครื่องซักผูาที่ปูองกันการเปิดของประต่ในกรณีที่ระดับของนำ้ า
ไมูเหมาะสม
ไฟ LED "ประต่ล็อค" จะปรากฎเมื่อประต่โหลดถ่กล็อคไวู

4.3.11 การเปลี่ยนแปลงการเลือกโปรแกรมหลังจากโปรแกรมเริ่มทำางานแล้ว
หลังจากโปรแกรมถ่กเริ่มตูนแลูว คุณสามารถทำาการเปลี่ยนแปลงตูอไปน้ีไดู
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4.3.11.1 ปรับเปลี่ยนเครื่องไปสู่โหมด หยุดชั่วขณะ
กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ เพื่อเปลี่ยนไปสู่โหมด หยุดชัว่ขณะในขณะที่โปรแกรมกำาลังทำางาน
อยู่ ไฟสถานะของขัน้ตอน เริ่มตูน/หยุดชัว่ขณะและขัน้ตอนที่เครื่องเริ่มทำางานจะสวูางว่บวาบขัน้
มาในตัวบูงชีก้ารติดตามการทำางานของโปรแกรมเพื่อแสดงใหูรู่วูาเครื่องถ่กปรับเปลี่ยนไปสู่โหมด 
หยุดชัว่ขณะแลูว นอกจากน้ี ไฟของประต่โหลดก็จะสวูางว่บวาบจนกระทัง่ประต่พรูอมสำาหรับ
การเปิด เมื่อประต่โหลดพรูอมในการเปิดแลูว ไฟของประต่โหลดจะปิดและไฟของขัน้ตอนของ
โปรแกรมและไฟ LED เริ่มตูน/ หยุดชัว่ขณะจะยังคงสวูางว่บวาบอยู่ 
นอกจากน้ี เมื่อประต่โหลดเสื้อผูาพรูอมที่จะทำาการเปิดแลูว ไฟสถานะของประต่โหลดก็จะสวูางขัน้
อยูางตูอเน่ืองเหมือนกันนอกเหนือจากไฟสถานะของขัน้ตอนการทำางานของโปรแกรม

4.3.11.2 การเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันสนับสนุนช่วยเหลือ ความเร็วและอุณหภูมิ
ขึ้นอยู่กับวูาขัน้ตอนการทำางานของโปรแกรมที่ไปถึงแลูว คุณอาจทำาการยกเลิกหรือเปิดการทำางาน
ฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนไดู  ด่ที่ "การเลือกฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน" 
คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการตัง้คูาความเร็วและอุณหภ่มิไดู ด่ที่ "การเลือกความเร็วการป่ัน
แหูง" และ "การเลือกอุณหภ่มิ"

C ถูาเครื่องไมูยอมใหูมีการเปลี่ยนแปลง ไฟสถานะที่เกี่ยวขูองจะสวูางว่บวาบ 3 ครัง้

4.3.11.3 การเพิ่มเข้าหรือนำาเสือ้ผ้าออก
1.  กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ เพื่อเปลี่ยนไปสู่โหมด หยุดชัว่ขณะ  ไฟสถานะของการติดตาม

การทำางานของโปรแกรมของขัน้ตอนที่เกี่ยวขูองในระหวูางที่เครื่องถ่กปรับเปลี่ยนไปสู่โหมด 
หยุดชัว่ขณะ จะสวูางว่บวาบขึ้นมา

2. รอจนกระทัง่ประต่โหลดเสื้อผูาสามารถเปิดไดู
3. เปิดประต่โหลดเสื้อผูาและทำาการเพิ่มเขูาหรือนำาเสื้อผูาออกมา
5. Cปิดประต่โหลดเสื้อผูา
6. ทำาการเปลี่ยนแปลงการตัง้ฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน อุณหภ่มิและความเร็วถูาจำาเป็น  
7. กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ เพื่อเริ่มตูนการทำางานของโปรแกรม

4.3.12 การล็อคป้องกันเด็ก
ใชูระบบการล็อคปูองกันเด็กเพื่อปูองกันเด็กมายูุงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ี เชูนนัน้แลูวคุณสามารถ
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขณะที่โปรแกรมกำาลังทำางาน

C
คุณสามารถทำาการเปิดหรือปิดเครื่องดูวยปูุม เปิด / ปิดเมื่อฟังก์ชัน่การล็อคปูองกันเด็กทำางานอยู่ เมื่อคุณ

เปิดเครื่องอีกครัง้ โปรแกรมจะกลับมาทำางานจากจุดที่ถุกหยุดไป

4.3.12.1 การเปิดทำางานการล็อคป้องกันเด็ก
กดและค้างไว้ที่ปุ่มฟังก์ชันช่วยเหลือสนับสนุนปุ่มที่ 2  เป็นเวลา 3 วินาที ในหนูาจอแสดง
ผลการเลือกโปรแกรมบนแผงควบคุม "การล็อคปูองกันเด็กเปิดทำางาน" จะสวูางขึ้น คุณสามารถ
ปลูอยปูุมฟังก์ชัชูวยเหลือสนับสนุนที่สอง  เมื่อการแจูงเตือนน้ีแสดงผลออกมา
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4.3.12.2 การปิดการทำางานการล็อคป้องกันเด็ก:
กดและค้างไว้ที่ปุ่มฟังก์ชันช่วยเหลือสนับสนุนปุ่มที่ 2  เป็นเวลา 3 วินาที ในหนูาจอแสดงผล
การเลือกโปรแกรมบนแผงควบคุม "การล็อคปูองกันเด็กเปิดทำางาน" จะปิด

4.3.13 การยกเลิกโปรแกรม
โปรแกรมถ่กยกเลิกเมื่อเครื่องซักผูาถ่กปิดและเปิดใหมูอีกครัง้ กดและแชูไวูที่ ปูุมเปิด / ปิดOn / 
Offเป็นเวลา 3 วินาที 

C
ถูาคุณกดปูุม เปิด / ปิด  เมื่อการล็อคปูองกันเด็กถ่กเปิดการทำางานแลูว โปรแกรมจะไมูถ่กยกเลิก คุณจะ

ตูองยกเลิกการล็อคปูองกันเด็กกูอน 

ถูาคุณตูองการเปิดประต่โหลดหลังจากที่คุณไดูทำาการยกเลิกโปรแกรมแตูมันเป็นไปไมูไดูที่จะเปิดประต่

เน่ืองจากระดับนำ้ าในเครื่องส่งกวูาระดับการเปิดประต่ ใหูทำาการหมุนปูุมการเลือกโปรแกรมไปที่

โปรแกรมสูบและป่ันแห้ง และระบายนำ้ าออกจากในเครื่อง

4.3.14 การสิน้สุดของโปรแกรม
ไฟ LED ของ “End” จะปรากฎบนหนูาจอแสดงผล ณ การสิน้สุดการทำางานของโปรแกรม
ถูาคุณไมูไดูกดปูุมใดๆ เป็นเวลา 10 วินาทีแลูว เครื่องจะสลับไปยังโหมด ปิด (OFF) หนูาจอแสดง
ผลและไฟบูงชีท้ัง้หมดจะปิด 
ขัน้ตอนของโปรแกรมที่เสร็จสมบ่รณ์แลูวจะถ่กแสดงผลออกมาถูาคุณกดปูุม เปิด / ปิด

4.3.15 เครื่องซักผ้าของคุณให้คุณสมบัติของ "โหมดสแตนด์บาย"
หลังจากคุณไดูเปิดเครื่องดูวยปูุม เปิด/ปิด แลูว หากไมูมีโปรแกรมไดูเริ่มตูนทำางานหรือไมูมีขัน้
ตอนอื่นใดทำางานที่ขัน้ตอนการเลือกหรือไมูมีการดำาเนินการใดๆ เป็นเวลาโดยประมาณ 10 นาที
หลังจากสิน้สุดการทำางานของโปรแกรมที่เลือกแลูว เครื่องซักผูาของคุณจะสลับไปที่โหมด ปิด 
(OFF) โดยอัตโนมัติ หนูาจอแสดงผลและไฟบูงชีท้ัง้หมดจะปิด ขูอม่ลของโปรแกรมที่เลือกไวู
จะถ่กแสดงผลออกมาถูาคุณกดปูุม เปิด / ปิด กูอนที่คุณจะเริ่มตูนโปรแกรม ใหูตรวจสอบความ
แมูนยำาของการเลือกของคุณ หากจำาเป็น ใหูกระทำาซำ้าขัน้ตอน สิ่งน้ีไมูใชูความผิดพลาด



28 / TH เครื่องซักผูา / คู่มือผู่ใชูงาน

4.4 การบำารุงรักษาและการทำาความสะอาด
ชูวงอายุการใชูงานของผลิตภัณฑ์จะยืดยาวออกไปและปัญหาที่พบเจอบูอยจะลดลงถูาทำาความ
สะอาดตามชูวงเวลาอยูางสมำ่าเสมอ

4.4.1 การทำาความสะอาดลิน้ชักใส่ผงซักฟอก
ทำาความสะอาดลิน้ชักใสูผงซักฟอกตามชูวงเวลาอยูางสมำ่าเสมอ (ทุกๆ 4-5 
รอบการซัก) ดังที่แสดงไวูในดูานลูางน้ี เพื่อที่จะปูองกันการสะสมของผง
ซักฟอกเมื่อเวลาผูานไป
ยกดูานหลังของทูอด่ดขึ้นเพื่อถอดออกดังแสดงในภาพ 
ถูามีปริมาณนำ้ ามากกวูาปกติและนำ้ ายาปรับผูานูุมผสมกันตอนเริ่มตูนมา
รวมกันในชูองใสูนำ้ ายาปรับผูานุูมแลูว ทูอด่ดนัน้จะตูองไดูรับทำาความ
สะอาด

1. กดไปที่จุดเสูนประบนทูอด่ดบนชูองสำาหรับใสูนำ้ ายาปรับผูานูุมและดึงลงมาหาตัวคุณจน
กระทัง่ชูองใสูนัน้ถ่กถอดออกจากเครื่อง

2. ทำาการลูางลิน้ชักใสูผงซักฟอกและทูอด่ดนัน้ดูวยนำ้ าอูุนในอูางลูาง เพื่อที่จะปูองกันสิ่งตกคูาง
มาสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ใหูทำาความสะอาดดูวยแปรงที่เหมาะสมโดยการสวมถุงมือทัง้
สองมือ

3. ใสูลิน้ชักกลับเขูาไปที่เดิมในตัวเครื่องหลังจากทำาความสะอาดและใหูมัน่ใจวูาติดตัง้กลับ
เขูาไปใหมูลงตำาแหนูงไดูดี

4.4.2 การทำาความสะอาดประตูโหลดเสือ้ผ้าและถังซัก
สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโปรแกรมทำาความสะอาดถังซัก โปรดด่ที่ การทำางานของผลิตภัณฑ์ – 
โปรแกรม
สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ไมูมีโปรแกรมทำาความสะอาดถังซัก ใหูปฏิบัติตามขัน้ตอนดูานลูาง เพื่อ
ทำาความสะอาดถังซัก: 
เลือกฟังก์ชันชูวยเหลือ นำ ้าเพิ่มเติม หรือ ล้างนำ ้าพิเศษ  ใชูโปรแกรม ผูาฝูาย โดยไมูตูองซักลูาง
เบื้องตูนกูอน ตัง้คูา อุณหภูมิไปสู่ระดับที่แนะนำาบนสารทำาความสะอาดถังซักซึ่งให้มาจาก
ตัวแทนบริการที่ได้รับการรับรอง ใชูขัน้ตอนน้ี โดยไม่ต้องใส่เสือ้ผ้าในเครื่องซักผ้า กูอนเริ่ม
โปรแกรม ใหูใสูสารทำาความสะอาดพิเศษสำาหรับถังซัก  1 ถุง (ถูาไมูมีสารทำาความสะอาดพิเศษ ใหู
ใสูผงตูานทานคราบหินป่นปริมาณส่งสุดไมูเกิน 100 กรัม) ลงไปในชูองใสูผงซักฟอกของถังซัก
หลัก (ชูองหมายเลข "2“) ถูาสารตูอตูานคราบหินป่นอยู่ในร่ปแบบของเม็ด ใหูใสู 1 เม็ดลงไปใน
ถังซักหลักที่ชูองหมายเลข "2“ อบแหูงภายในถังดูวยเศษผูาหลังจากที่โปรแกรมทำางานเสร็จสิน้
แลูว

C
ทำาความสะอาดถังซักทุกๆ 2 เดือน

ใชูผงตูอตูานการเกิดคราบที่เหมาะสมกับเครื่องซักผูา
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หลังจากการซักลูางทุกรอบ ทำาใหูแนูใจวูาไมูมีสิ่งแปลกปลอมคูางอยู่ในถัง
ถูาปากของผนังทูอในร่ปติดขัดใหูใชูไมูจิม้ฟันเปิดออก
สารแปลกปลอมจะทำาใหูเกิดคราบสนิมในถังซักไดู ทำาความสะอาดคราบฝัง
แนูนบนพื้นผิวของถังซักโดยการใชูสารทำาความสะอาดสำาหรับเหล็กสเตนเลส 
หูามใชูขนที่เป็นเหล็กหรือลวด สิ่งเหลูาน้ีจะทำาใหูเกิดความเสียหายตูอผิวที่
เคลือบสี ชุดโครมเมียมและผิวพลาสติกไดู

4.4.3 การทำาความสะอาดตัวเครื่องและแผงควบคุม
เช็ดทำาความสะอาดตัวเครื่องดูวยนำ้ าผสมสบู่หรือผงซักฟอกแบบเจลอูอนๆ ที่ไมูกัดผิวตามที่จำาเป็น 
และทำาใหูแหูงดูวยผูาอูอนนูุม
ใชูผูาที่อูอนนูุมและเปียกหมาดๆ เทูานัน้ในการทำาความสะอาดแผงควบคุม

4.4.4 การทำาความสะอาดตัวกรองน้ำาเข้า
มีตัวกรองอยู่ที่ปลายสุดของวาล์วทูอนำ้ าเขูาที่ดูานหลังของเครื่องและที่ปลายสุดของทูอนำ้ าเขูาที่ตูอ
เขูากับก๊อกนำ้ า ตัวกรองเหลูาน้ีชูวยปูองกันสารแปลกปลอมและสิ่งสกปรกในนำ้ าที่อาจเขูาสู่เครื่อง
ซักผูาไดู ควรทำาความสะอาดตัวกรองเมื่อเกิดความสกปรก

1. ปิดก๊อกนำ้ า
2. ถอดคลายน็อตล็อคทูอยางของทางนำ้ าเขูาเพื่อ

เขูาไปยังตัวกรองที่อยู่บนวาล์วทูอนำ้ าเขูา ทำาความ
สะอาดดูวยแปรงที่เหมาะสม ถูาตัวกรองสกปรก
มากเกินไป ใหูขจัดสิ่งสกปรกเหลูานัน้ออกจากผิว
ดูวยคีมและทำาความสะอาดในวิธีน้ี

3. ถอดตัวกรองออกมาจากดูานแบนราบของทูอยาง
สำาหรับนำ้ าเขูาพรูอมกับแหวนปะเก็นและทำาความ
สะอาดใหูทัว่ถึงผูานนำ้ าไหล

4. เปลี่ยนซีลและตัวกรองอยูางระมัดระวังและขัน
น็อตใหูแนูนดูวยมือ

4.4.5 ทำาการระบายน้ำาที่เหลือออกและทำาความสะอาดตัวกรองของป๊ัม
ระบบการกรองในเครื่องซักผูาของคุณชูวยปูองกันสิ่งของวัสดุแข็ง เชูน กระดุม เหรียญ และ
เสูนใย ที่อาจไปอุดตันใบพัดของป๊ัมในระหวูางการระบายนำ้ าออกไดู ดังนัน้ นำ้ าจะไดูรับการระบาย
ออกโดยไมูมีปัญหาและอายุการใชูงานของป๊ัมก็จะยืดยาวขึ้น
ถูาเครื่องซักผูาไมูสามารถทำาการระบายนำ้ าออกไดู ตัวกรองของป๊ัมอุดตัน ตัวกรองจะตูองทำาความ
สะอาดเมื่อไหรูก็ตามที่มีการอุดตันหรือทุก 3 เดือน นำ้ าจะตูองถ่กระบายออกกูอนเพื่อทำาความ
สะอาดตัวกรองของป๊ัม
นอกจากน้ี กูอนจะทำาการขนสูงเครื่องซักผูา (เชูน เมื่อเคลื่อนยูายไปยังอีกบูานหลังหน่ึง) และใน
กรณีของการเย็นจนแข็งตัวของนำ้ า นำ้ านัน้จะตูองถ่กระบายออกไปอยูางสมบ่รณ์
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A
ข้อระวัง: สารแปลกปลอมที่คูางอยู่ในตัวกรองของป๊ัมอาจทำาใหูเกิดความเสียหายแกูเครื่องซักผูาหรืออาจ

ทำาใหูเกิดเสียงดังไดู
ข้อระวัง: หากผลิตภัณฑ์ไมูไดูถ่กใชูงาน ใหูปิดตัวปิดก็อกนำ้ า ถอดทูอยางออกและระบายนำ้ าภายในเครื่อง

ออกเพื่อปูองกันการแข็งตัวที่อาจเป็นไปไดู

ข้อระวัง: Aหลังจากการใชูงานแตูละครัง้ ใหูปิดก็อกนำ้ าที่เชื่อมตูอไปยังทูอสายยางหลัก

ในการที่จะทำาความสะอาดตัวกรองที่สกปรกและระบายนำ้าออก:

1. ถอดปลัก๊ไปของเครื่องเพื่อตัดพลังงานออก

A
ข้อระวัง: อุณหภ่มิของนำ้ าดูานในเครื่องอาจจะส่งขึ้นถึง 90 ºC เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการไหมู ใหู

ทำาความสะอาดตัวกรองหลังจากนำ้ าดูานในเครื่องถ่กทำาใหูเย็นตัวลงแลูว

2. เปิดฝาของตัวกรอง

3. ปฏิบัติตามขัน้ตอนดูานลูางเพื่อที่จะระบายนำ้ าออก
ผลิตภัณฑ์ไม่มีสายท่อยางระบายนำ้าออกฉุกเฉิน ในการระบายนำ้าออก:

a. ในการที่จะรวบรวมนำ้ าที่ไหลออกมาจากตัว
กรอง ใหูวางถังขนาดใหญูไวูดูานหนูาของตัว
กรอง

b. หมุนและคลายตัวกรองของป๊ัมออกจนกระทัง่
นำ้ าเริ่มไหลออกมา (ทวนเข็มนาฬิกา) ปลูอย
นำ้ าไหลลงไปในภาชนะบรรจุที่คุณวางไวูดูาน
หนูาตัวกรอง หาเศษผูาไวูใกลูๆ มือเพื่อด่ดซับ
นำ้ าหากมีนำ้ าหกออกมา

c. เมื่อนำ้ าในเครื่องออกมาหมดแลูว นำาตัวกรอง
ออกมาโดยการหมุนออก

4 ทำาความสะอาดสิ่งตกคูางขูางในตัวกรองรวมถึงเสูนใยเสื้อผูา ถูามี รอบๆ ใบพัดของป๊ัม
5. เปลี่ยนตัวกรอง
6. ถูาฝาครอบตัวกรองประกอบดูวย 2 ชิน้ ใหูปิดฝาครอบตัวกรองโดยการกดบนแผูนฝา ถูา

ประกอบดูวยชิน้เดียว วางแผูนฝาบนตำาแหนูงดูานลูางในตำาแหนูงที่ตัง้ครัง้แรก และกดสูวนดูาน
บนลงไปเพื่อปิด
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5 การแก้ไขปัญหา
ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข

โปรแกรมไมเูริม่ตนูทำางานหลงั

จากปิดประตเ่คร่ือง

ไมไูดกูดปูมุ เร่ิมตนู / หยดุชัว่ขณะ / ยกเลกิ • *กดปูมุ เร่ิมตนู / หยดุชัว่ขณะ / ยกเลกิ

โปรแกรมไมสูามารถเร่ิมทำางาน

หรอืเลอืกไดู

เครือ่งซกัผาูจะสลบัไปยงัโหมดการปอูงกนัตวั

เองเน่ืองจากปญัหาการจาูยพลังงาน (สายแรงดนั

ไฟฟาู แรงดนันำา้ ฯลฯ)

•  กดและแชไูวทูี ่ปูมุ เปิด / ปดิ เป็นเวลา 3 

วนิาท ี(ดท่ี ่"การยกเลิกโปรแกรม")

นำา้อยู่ในเครือ่ง อาจจะมนีำา้ตกคาูงอยูใ่นตวัผลิตภณัฑไ์ดเูนือ่งจาก

กระบวนการควบคมุคณุภาพในการผลิต

• นีไ่มใูชเูปน็ความลมูเหลว นำา้ไมเูปน็อนัตราย

ตอูเคร่ืองซกัผาู
เครือ่งซกัผาูไมมูนีำา้บรรจลุงไป ก็อกนำา้ถก่ปดิ • เปดิก็อกนำา้

ทอูยางทางเขาูนำา้หักงอ • ทำาใหทูอูยางราบเรยีบ
ตวักรองทางเขาูนำา้อดุตัน • ทำาความสะอาดตัวกรอง
ประตโ่หลดอาจจะเปิดอยู่ • ปดิประตโ่หลดเสือ้ผาู

เครือ่งซกัผาูไมรูะบายนำา้ออก ทอูยางระบายนำา้อาจจะอดุตนัหรอืบดิงอ • ทำาความสะอาดหรอืทำาใหทูอูยางราบเรยีบ
ตวักรองของป๊ัมอดุตนั •  ทำาความสะอาดตัวกรองของปัม๊

เครือ่งซกัผาูสัน่และมเีสยีงดัง เครือ่งซกัผาูอาจจะตัง้อยูไ่มสูมดลุ • ปรบัขาตัง้เพ่ือปรบัระดบัของเครือ่งซกัผาู
สารแข็งอาจจะเขาูไปในตวักรองปัม๊นำา้ไดู • ทำาความสะอาดตัวกรองของปัม๊
สลกัยึดเพือ่ความปลอดภัยในการขนสงูไมถูก่

ออดออก

• ถอดสลักยดึเพือ่ความปลอดภยัในการขนสงู

ออก
ปรมิาณของเส้ือผาูทีซั่กในเครือ่งอาจมนีอูยเกินไป • เพิม่เส้ือผาูเขาูไปในเครือ่ง
เครือ่งอาจจะมเีสือ้ผาูมากเกนิไป •  ทำาการเอาเสือ้ผาูบางชิ้น้ออกจากเครือ่งและ

กระจายนำา้หนกัของเสือ้ผาูดวูยมอืใหสูมดลุ

ดเ่ปน็เน้ือเดยีวกนัในเครือ่ง
เครือ่งซกัผาูอาจจะวางพงิกบัสิง่ของทีแ่ขง็ • ตรวจสอบใหแูนใูจวาูเคร่ืองซกัผาูไมไูดพูงึ

วสัดใุดๆ
มีการรัว่ของนำา้ทีด่าูนลูางสุดของ

เครือ่ง

ทอูยางระบายนำา้อาจจะอดุตนัหรอืบดิงอ • ทำาความสะอาดหรอืทำาใหทูอูยางราบเรยีบ
ตวักรองของป๊ัมอดุตนั • ทำาความสะอาดตัวกรองของปัม๊

เครือ่งหยดุการทำางานระยะสัน้ๆ 

หลงัจากโปรแกรมเร่ิมทำางาน

เครือ่งอาจจะหยดุทำางานชัว่คราวเนือ่งจากแรงดนั

ไฟฟาูตำา่

• เครือ่งจะกลบัมาทำางานอกีครัง้เมือ่แรงดนั

ไฟฟาูกลบัมาทีร่ะดับปกติ
เครือ่งระบายนำา้ออกโดยตรงของ

นำา้ทีน่ำาเขาูมา

ทอูระบายนำา้อาจมคีวามเสยีงไมเูพยีงพอ • เชือ่มตอูทอูระบายนำา้ดงัทีไ่ดอูธบิายไวใูน

คูม่อืการทำางาน
ไมสูามารถมองเห็นนำา้ในขณะ

เครือ่งกำาลงัซกัผาู

ระดบันำา้จะไมสูามารถมองเห็นไดจูากดาูนนอกของ

เครือ่งซกัผาู

• สิง่น้ีไมใูชคูวามผดิพลาด

ประตโ่หลดไมสูามารถเปดิไดู การลอ็กประตจ่ะทำางานเนือ่งจากระดบันำา้ในถังซกั • ระบายนำา้ออกโดยรนัดวูยโปรแกรมปัม๊นำา้

หรอืการปัน่
เครือ่งซกักำาลงัทำาใหนูำา้รอูนขึน้หรอือยูใ่นรอบของ

การปัน่หมนุ

•  ใหูรอจนกวาูโปรแกรมจะทำางานเสรจ็สิน้

การลอ็กปอูงกนัเดก็ถก่เชือ่มตอู การลอ็กประต่

จะถก่ปดิการทำางานสกัสองสามนาทหีลังจาก

โปรแกรมมาถงึจดุสิน้สดุแลูว 

• รอสกัสองสามนาทเีพือ่ปิดการทำางานของ

การลอ็กประต่
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ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข
การซกัผูาใชเูวลานานกวูาทีร่ะบุไวู

ในคูม่อื (*)

แรงดนัของนำา้ตำา่เกนิไป • เครือ่งจะรอจนกระทัง่ไดรูบัปรมิาณนำา้ที่

เพยีงพอในการปูองกนัคณุภาพการซกัทีไ่มูดี

เนือ่งจากปรมิาณนำา้ทีน่อูยลง ดงันัน้ เวลาใน

การซกัจงึยดืยาวออกไป
แรงดนัไฟฟาูอาจจะตำา่ • เวลาในการซกัถ่กทำาใหยูดืยาวออกไปเพือ่

หลกีเลีย่งผลการซกัทีไ่มดูเีมือ่แรงดนัไฟฟาู

จาูยตำา่เกนิไป
อณุหภม่ขิองนำา้ทางเขาูอาจจะตำา่ไป • ตอูงใชเูวลาในการทำาใหนูำา้รอูนขึน้มากกวาู

เดมิในชวูงฤดห่นาว นอกจากน้ี เวลาในการ

ซกัยงัสามารถทำาใหยูดืยาวออกไปเพือ่หลกี

เลีย่งผลการซักทีไ่มดูี
จำานวนครัง้การลาูงนำา้และ/หรอืปริมาณของนำา้ลาูง

อาจจะเพิม่ขึน้

• เครือ่งจะเพิม่ปรมิาณนำา้ของนำา้ลาูงเม่ือ

ตอูงการการลูางนำา้ทีดี่และเพิม่ข้ันตอนการ

ลาูงนำา้มากขึน้หากจำาเป็น 
ฟองสวูนเกินอาจเกดิข้ึนและระบบการดด่ซบัฟอง

อตัโนมตัมิกีารเปดิการทำางานเนือ่งจากมกีารใชผูง

ซกัฟอกมากเกนิไป

•  ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกตามทีแ่นะนำาไวู

เวลาของโปรแกรมไมมูกีารนบั

ถอยหลงั (บนรูนุทีมี่หนาูจอแส

ดงผล)

ตวัจบัเวลาอาจจะหยดุทำางานในระหวาูงการนำา

นำา้เขาูมา 

• ไฟบงูชีต้วัจบัเวลาอาจจะหยุดระหวาูงการ

ดด่นำา้เขาูเครือ่ง เคร่ืองจะรอจนกระทัง่มี

ปรมิาณนำา้ทีเ่พยีงพอเพือ่หลกีเล่ียงผลการ

ซกัทีไ่มดูเีนือ่งจากมนีำา้นอูยเกินไป ตวัจบั

เวลาจะกลบัมาทำางานนบัถอยหลงัหลงั

จากนัน้
ตวัจบัเวลาอาจจะหยดุทำางานในระหวาูงการทำาใหู

นำา้รอูนขึน้ 

• ไฟบงูชี้ข่องตวัจบัเวลาจะไมนูบัถอยหลงั

จนกระทัง่เครือ่งซกัผูาจะไปถงึอณุหภม่ทิี่

เลอืกไวู
ตวัจบัเวลาอาจจะหยดุระหวาูงการปัน่แหงู • ระบบตรวจจบัโหลดไมสูมดลุแบบอตัโนมตัิ

อาจจะถก่เปดิใชงูานเนือ่งจากการกระจาย

ตวัทีไ่มสูมดลุของเสือ้ผาูในถงัซกั
เวลาของโปรแกรมไมมูกีารนบั

ถอยหลงั (*)

อาจจะมโีหลดท่ีไมสูมดลุในเครือ่งซกั • ระบบตรวจจบัโหลดไมสูมดลุแบบอตัโนมตัิ

อาจจะถก่เปดิใชงูานเนือ่งจากการกระจาย

ตวัทีไ่มสูมดลุของเสือ้ผาูในถงัซกั
เครือ่งซกัไมูถ่กสลบัไปยังข้ันตอน

การหมนุปัน่ (*)

อาจจะมโีหลดท่ีไมสูมดลุในเครือ่งซกั • ระบบตรวจจบัโหลดไมสูมดลุแบบอตัโนมตัิ

อาจจะถก่เปดิใชงูานเนือ่งจากการกระจาย

ตวัทีไ่มสูมดลุของเสือ้ผาูในถงัซกั
เครือ่งจะไมหูมนุปัน่หากนำา้ไมถูก่ระบายอยาูง

สมบร่ณ์

• ตรวจสอบตวักรองและทอูยางระบายนำา้

ฟองสวูนเกินอาจเกดิข้ึนและระบบการดด่ซบัฟอง

อตัโนมตัมิกีารเปดิการทำางานเนือ่งจากมกีารใชผูง

ซกัฟอกมากเกนิไป

•  ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกตามทีแ่นะนำาไวู
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ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข
สมรรถนะการซกัผาูไมดีู: เสือ้ผาูที่

ซกัเปลีย่นแปลงเป็นสเีทาซดี (**)

ปรมิาณผงซกัฟอกทีไ่มเูพยีงพอถก่ใชผูาูนชวูงเวลา

ยาวนาน

• ใชปูรมิาณผงซกัฟอกทีแ่นะนำาใหเูหมาะสม

กบัความกระดูางของนำา้และเสือ้ผาูทีจ่ะซกั
การซกัลูางกระทำาทีอุ่ณหภม่ติำา่เปน็เวลานาน • เลอืกอณุหภม่ทิีเ่หมาะสมสำาหรบัเสือ้ผาูทีจ่ะ

ทำาการซกั
ปรมิาณของผงซกัฟอกทีไ่มเูพยีงพอถก่ใชกูบันำา้

กระดาูง

• การใชูปรมิาณของผงซกัฟอกท่ีไมเูพยีงพอ

กบันำา้กระดูางเป็นสาเหตุของคราบสกปรก

เกาะตดิบนเสือ้ผาูและสิง่นีจ้ะเปลีย่นใหู

เสือ้ผาูกลายเปน็สเีทาเมือ่เวลาผาูนไป เปน็

เรือ่งทียู่งุยากในการกำาจดัคราบสเีทาเมือ่

เกดิข้ึนแลวู ใชปูรมิาณผงซกัฟอกทีแ่นะนำา

ใหูเหมาะสมกบัความกระดาูงของนำา้และ

เสือ้ผาูทีจ่ะซกั
ใชผูงซกัฟอกมากเกินไป • ใชปูรมิาณผงซกัฟอกทีแ่นะนำาใหเูหมาะสม

กบัความกระดูางของนำา้และเสือ้ผาูทีจ่ะซกั
สมรรถนะการซกัผาูไมดีู: คราบ

สกปรกฝัง่แนูนตดิอยู่หรือเสือ้ผาู

ไมถูก่ทำาใหขูาวใส (**)

ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกทีไ่มเูพยีงพอ • ใชปูรมิาณผงซกัฟอกทีแ่นะนำาใหเูหมาะสม

กบัความกระดูางของนำา้และเสือ้ผาูทีจ่ะซกั
เสือ้ผูาถก่โหลดเขาูไปมากเกนิไป • อยาูโหลดเสือ้ผาูเขาูเคร่ืองมากเกนิไป โหลด

ปรมิาณเสือ้ผาูตามขอูมล่ทีแ่นะนำาไวใูน 

“ตารางโปรแกรมและการบรโิภค”
เลอืกโปรแกรมซกัและอุณหภม่ผิดิ • เลอืกโปรแกรมและอณุหภ่มทิีเ่หมาะสม

สำาหรบัเสือ้ผาูทีจ่ะทำาการซกั
ใชผูงซกัฟอกผดิประเภท • ใชผูงซกัฟอกดัง้เดมิทีเ่หมาะสมสำาหรบั

เครือ่งซกั
ใชผูงซกัฟอกมากเกินไป • ใสูผงซักฟอกในชอูงทีถ่ก่ตูอง อยาูผสมสาร

ฟอกขาวและผงซักฟอกดวูยกนั
สมรรถนะการซกัผาูไมดีู: คราบ

สกปรกของนำา้มนัตดิแนนูบน

เสือ้ผาูทีซั่ก (**)

ไมไูดทูำาความสะอาดถังซกัเปน็ประจำา • ทำาความสะอาดถังซกัอยาูงเป็นประจำา 

สำาหรบัเรือ่งน้ี โปรดดท่ี ่4.4.2

สมรรถนะการซกัผาูไมดีู: เสือ้ผาู

สงูกลิน่ทีไ่มพูงึประสงค ์(**)

กลิน่นำา้หอมและชัน้ของแบคทีเรยีจะกอูตัวขึน้บน

ถงัซกัเนือ่งจากผลของการซกัผาูอยาูงตอูเนือ่งที่

อณุหภม่ติำา่และ/หรอืใชโูปรแกรมระยะสัน้

• ทิง้ใหูลิน้ชกัใสูผงซักฟอกรวมท้ังประตโ่หลด

เสือ้ผาูของเครือ่งเปดิแงมูไวหูลังจากการ

ซกัแตูละคร้ัง เชนูนัน้แลวู สภาพแวดลอูมที่

เหมาะสมตอูแบคทเีรยีกไ็มสูามารถเกดิขึน้

ในเคร่ืองซกัผาูไดู
สขีองเสือ้ผาูทีซั่กซดีจางลง (**) เสือ้ผูาถก่โหลดเขาูไปมากเกนิไป • อยาูโหลดเสือ้ผาูเขาูเคร่ืองมากเกนิไป

ผงซักฟอกทีใ่ชมูคีวามชืน้ •  เกบ็รกัษาผงซกัฟอกใหูปดิในสภาพ

แวดลอูมทีไ่มมูคีวามชืน้และไมเูสีย่งตอู

อณุหภม่ทิีม่ากเกนิไป
เลอืกใชอูณุหภม่สิง่ • เลอืกโปรแกรมและอณุหภ่มทิีเ่หมาะสมใหู

สอดคลอูงกบัประเภทและระดบัของความ

สกปรกของเสือ้ผาู



34 / TH เครื่องซักผูา / คู่มือผู่ใชูงาน

ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข
การลาูงนำา้ไมดีู ปรมิาณ ตราสินคาูและสภาวะการจดัเกบ็ของผง

ซกัฟอกทีใ่ชไูมเูหมาะสม

• ใชผูงซกัฟอกทีเ่หมาะสมสำาหรบัเครือ่งซกัผูา

และเส้ือผาูของคณุ เกบ็รกัษาผงซกัฟอกใหู

ปดิในสภาพแวดลอูมทีไ่มมูคีวามชืน้และไมู

เสีย่งตูออุณหภม่ทิีม่ากเกนิไป
ผงซักฟอกถก่ใสใูนชอูงผดิ • ถาูปงซกัฟอกถก่ใสูลงในชอูงสำาหรบัการซกั

ขัน้ตนูแลวู แมวูาูรอบของการซกัขัน้ตูนจะ

ไมไูดถูก่เลอืกกต็าม เครือ่งซักกส็ามารถู

ใชผูงซักฟอกทีช่อูงนีใ้นระหวาูงการลูางนำา้

หรอืการปรบัผาูนูมุได ูใสผูงซกัฟอกในชูอง

ทีถ่ก่ตูอง
ตวักรองของป๊ัมอดุตนั • ทำาความสะอาดตัวกรอง
ทอูยางระบายนำา้พบังอ • ตรวจสอบทอูยางระบายนำา้

เสือ้ผาูทีซั่กกลายเป็นแขง็กระดาูง

หลงัจากการซัก (**)

ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกทีไ่มเูพยีงพอ • การใชูปรมิาณผงซกัฟอกทีไ่มูเพยีงพอ

สำาหรบัความกระดูางของนำา้สามารถเปน็

สาเหตขุองเสือ้ผาูทีซั่กกลายเป็นแขง็

กระดูางไดใูนเม่ือเวลาผาูนไป ใชปูรมิาณ

ของผงซกัฟอกท่ีเหมาะสมกบัความกระดาูง

ของนำา้
ผงซักฟอกถก่ใสใูนชอูงผดิ • ถาูปงซกัฟอกถก่ใสูลงในชอูงสำาหรบัการซกั

ขัน้ตนูแลวู แมวูาูรอบของการซกัขัน้ตูนจะ

ไมไูดถูก่เลอืกกต็าม เครือ่งซักกส็ามารถู

ใชผูงซักฟอกทีช่อูงนีใ้นระหวาูงการลูางนำา้

หรอืการปรบัผาูนูมุได ูใสผูงซกัฟอกในชูอง

ทีถ่ก่ตูอง
ผงซักฟอกอาจจะผสมกบันำา้ยาปรบัผาูนูมุ • อยาูผสมผงซกัฟอกกบันำา้ยาปรบัผาูนูมุ ลาูง

และทำาความสะอาดอุปกรณจ์าูยดวูยนำา้รอูน
เสอืผูาูทีซั่กไมมูกีล่ินของนำา้ยา

ปรบัผาูนูมุ (**)

ผงซักฟอกถก่ใสใูนชอูงผดิ • ถาูปงซกัฟอกถก่ใสูลงในชอูงสำาหรบัการซกั

ขัน้ตนูแลวู แมวูาูรอบของการซกัขัน้ตูนจะ

ไมไูดถูก่เลอืกกต็าม เครือ่งซักกส็ามารถใูชู

ผงซักฟอกทีช่อูงนีใ้นระหวาูงการลูางนำา้หรอื

การปรบัผาูนูมุได ูลาูงและทำาความสะอาด

อปุกรณจ์าูยดวูยนำา้รอูน ใสผูงซกัฟอกใน

ชอูงทีถ่ก่ตูอง
ผงซักฟอกอาจจะผสมกบันำา้ยาปรบัผาูนูมุ • อยาูผสมผงซกัฟอกกบันำา้ยาปรบัผาูนูมุ ลาูง

และทำาความสะอาดอุปกรณจ์าูยดวูยนำา้รอูน
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ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข
สิง่ตกคาูงของผงซกัฟอกในลิน้ชัก

ของผงซกัฟอก (**)

ผงซักฟอกถก่ใสลูงในลิน้ชกัทีเ่ปยีก • ทำาใหลูิน้ชกัใสูผงซักฟอกแหงูกอูนทีจ่ะใสผูง

ซกัฟอกลงไป
ผงซักฟอกไดรูบัความชิน้ • เกบ็รักษาผงซักฟอกใหปูดิในสภาพแวดลอูม

ทีไ่มมูคีวามชืน้และไมเูสีย่งตอูอณุหภม่ทิี่

มากเกินไป
แรงดนัของนำา้ตำา่เกนิไป • ตรวจสอบแรงดันของนำา้
ผงซักฟอกในถงัซกัลาูงหลกัเปยีกในขณะทีท่ำาการ

นำาออกมาเพือ่ซกัลาูงขัน้ตนู ชอูงของชอูงใสผูง

ซกัฟอกถก่ขดัขวาง

• ตรวจสอบชอูงตาูงๆ และทำาความสะอาด

ถาูอดุตนั

มปีญัหาเกีย่วกับลิน้เปิดปดิลิน้ชักผงซกัฟอก • โทรหาตวัแทนบรกิารทีไ่ดูรบัอนญุาต
ผงซักฟอกอาจจะผสมกบันำา้ยาปรบัผาูนูมุ • อยาูผสมผงซกัฟอกกบันำา้ยาปรบัผาูนูมุ ลาูง

และทำาความสะอาดอุปกรณจ์าูยดวูยนำา้รอูน
ไมไูดทูำาความสะอาดถังซกัเปน็ประจำา • ทำาความสะอาดถังซกัอยาูงเป็นประจำา 

สำาหรบัเรือ่งน้ี โปรดดท่ี ่4.4.2
มีฟองกอูตัวขึน้มากเกินไปใน

เครือ่งซกั (**)

ใชผูงซกัฟอกทีไ่มเูหมาะสมกบัเคร่ืองซกัผาู • ใชผูงซกัฟอกใหูเหมาะสมสำาหรบัเครือ่ง

ซกัผาู
ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกทีม่ากเกนิไป • ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกทีเ่พยีงพอเทาูนัน้
ผงซักฟอกถก่จดัเกบ็ไวภูายใตสูภาวะทีไ่มเูหมาะ

สม

• จดัเก็บผงซกัฟอกไวใูนทีแ่หงูและปดิ อยาูจดั

เกบ็ผงซกัฟอกในสถานทีร่อูนใหมูากเกนิไป
เสือ้ผูาแบบโครงตาขาูยบางประเภท เชนู ผาูโปรงู

บางอาจจะมฟีองมากเกินไปเนือ่งจากลายผืนผาู

ของมัน

• ใชปูรมิาณผงซกัฟอกนอูยๆ สำาหรบัเสือ้ผาู

ประเภทนี้

ผงซักฟอกถก่ใสใูนชอูงผดิ • ใสูผงซักฟอกในชอูงทีถ่ก่ตูอง
นำา้ยาปรบัผูานูมุถก่จาูยเขาูไปตัง้แตเูนิน่ๆ • อาจมีปญัหากับลิน้เปดิปดิหรอืในระบบจาูย

ผงซักฟอก โทรหาตวัแทนบรกิารทีไ่ดรูบั

อนญุาต
ฟองไหลออกมากเกินไปจากลิน้

ชกัใสูผงซักฟอก

ใชผูงซกัฟอกมากเกินไป • ผสมนำา้ยาปรบัผาูนูมุ 1 ชอูนโต๊ะกบันำา้ ½ 

ลติรและเทลงในชอูงใสูส่ำาหรบัการซกัลูาง

หลกัของลิน้ชักใสผูงซักฟอก
• ใสูผงซักฟอกลงในเครือ่งใหเูหมาะสมกบั

โปรแกรมและขนาดของโหลดส่งสดุทีร่ะบไุวู

ใน “ตารางโปรแกรมและอตัราการบรโิภค” 

เมือ่คณุใชสูารเคมเีพิม่เตมิ (นำา้ยาขจดัคราบ

ฝงัแนูน นำา้ยาฟอกขาว และ ฯลฯ) ใหลูด

ปรมิาณของผงซกัฟอกลง
เสือ้ผาูยงัคงเปยีกอยู ่ณ การสิน้

สดุการทำางานของโปรแกรม (*)

ฟองสวูนเกินอาจเกดิข้ึนและระบบการดด่ซบัฟอง

อตัโนมตัมิกีารเปดิการทำางานเนือ่งจากมกีารใชผูง

ซกัฟอกมากเกนิไป

• ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกตามทีแ่นะนำาไวู

(*) เครือ่งไมูปรบัไปสูข่ัน้ตอนการป่ันแหงูเมือ่เสอืผูาูทีซั่กมกีารกระจายตวัไมสูมดลุในถงัซกัเพ่ือปอูงกนัความเสียหายใดๆ ตอูเคร่ือง

และตูอสิง่แวดลอูมรอบๆ ตวัเคร่ือง ควรจดัเรยีงและทำาการปัน่แหงูเสือ้ผาูทีซั่กอกีครัง้
(**) ไมไูดทูำาความสะอาดถังซกัเป็นประจำา ทำาความสะอาดถังซกัอยาูงเป็นประจำา ดท่ี ่4.4.2

A
ข้อระวัง: ถูาคุณไมูสามารถขจัดปัญหาไดูแมูวูาไดูปฏิบัติตามคำาแนะนำาในบทน้ีแลูว ใหูปรึกษากับตัวแทน

จำาหนูายของคุณหรือตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต อยูาพยายามซูอมแซมผลิตภัณฑ์ที่ไมูทำางานตามฟังก์ชัน่ดูวย

ตัวเอง
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This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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1 General safety instructions
This section includes security instructions which may help prevent the 
injuries and material damage risks. All kinds of warranties shall be invalid if 
these instructions are not observed.

1.1 Life and property safety
u Never place the product on a carpet-covered floor. Electrical parts will get 

overheated since air cannot circulate from under the device. This will cause 
problems with your product.

u Unplug the product if it is not in use.
u 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.

u The water supply and draining hoses must be securely fastened and remain 
undamaged. Otherwise, water leak may occur.

u While there is still water inside the product, never open the loading door or 
remove the filter. Otherwise, risk of flooding and injury from hot water will 
occur.

u Do not force open the locked loading door. Door can be opened a few 
minutes after the washing cycle ends. In case of forcing the loading door to 
open, the door and the lock mechanism may get damaged.

u Use detergents, softeners and supplements suitable for automatic washing 
machines only.

u Follow the instructions on the label of textiles and the detergent package.
1.2 Children's safety
u This product can be used by the children who are at the age of 8 and 

over and the people whose physical, sensory or mental skills are not 
fully developed or who do not have necessary required experience and 
knowledge as long as they are supervised or trained about the safe use of 
the product and its risks. Children should not play with the device. Cleaning 
and maintenance works should not be performed by children unless they 
are supervised by someone. Children of less than 3 years should be kept 
away unless continuously supervised.

u Packaging materials may be dangerous for the children. Keep packaging 
materials in a safe place away from reach of the children.

u Electrical products are dangerous for the children. Keep the children away 
from the product when it is in use. Do not allow them to play with the product. 
Use child lock to prevent children from intervening with the product.
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u Do not forget to close the loading door when leaving the room where the 
product is located.

u 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.

1.3 Electrical safety
u If the product has a failure, it should not be operated unless it is repaired by 

the Authorized Service Agent. Risk of electric shock!
u 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.

u Plug the product into a grounded outlet protected by a 16 A fuse. Do not 
neglect to have the grounding installation made by a qualified electrician. 
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.

u Do not wash the product by spraying or pouring water onto it! Risk of electric 
shock!

u Never touch the power cable plug with wet hands! Do not grab the power 
cord to unplug the machine, always unplug it by holding the socket with one 
hand, and pulling the plug with the other hand.

u Product should be unplugged during installation, maintenance, cleaning 
and repair procedures.

u 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.

1.4 Hot surface safety
While washing the laundry at high temperatures, 
the loading door glass will get hot. Considering 
this fact, during washing operation keep the 
children away from the loading door of the 
product to prevent them touching it.
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2 Important instructions for environment

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

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU).  It does not contain harmful 
and prohibited materials specified in the Directive.

2.2 Package information
Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our 
National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or 
other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

3 Intended use

•	 This	product	has	been	designed	for	domestic	use.	It	is	not	for	commercial	purposes	or	it	should	not	be	used	
out of its intended use.

•	 The	product	must	only	be	used	for	washing	and	rinsing	of	laundry	that	are	marked	accordingly.
•	 The	manufacturer	waives	any	responsibility	arisen	from	incorrect	usage	or	transportation.
•	 The	service	life	of	your	product	is	10	years.	During	this	period,	original	spare	parts	will	be	available	to	

operate the appliance properly.
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4 Technical specifications

Supplier name or trademark Beko

Model name WMY 71083 LB3

Rated capacity (kg) 7

Maximum spin speed (rpm) 1000

Height (cm) 84

Width (cm) 60

Depth (cm) 50

Net weight (±4 kg.) 63

Single Water inlet  / Double Water inlet
•	/	-

•	Available

Electrical input (V/Hz) 220-240 V / 50Hz

Total current (A) 10

Total power (W) 2000-2350

Main model code 1010

Technical specifications may be changed without prior notice to improve the quality of the product.
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4.1 Installation
•	 Apply	to	the	nearest	authorized	service	agent	for	the	installation	of	your	product.	
•	 Preparation	of	the	location	and	electrical,	tap	water	and	waste	water	installations	at	the	place	of	installation	

is under customer's responsibility. 
•	 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. 
•	 Make	sure	that	the	installation	and	electrical	connections	of	the	product	are	performed	by	authorized	

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

•	 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.

4.1.1 Appropriate installation location
•	 Place	the	product	on	a	hard	and	level	floor.	Do	not	put	it	onto	a	carpet	with	high	pile	or	other	similar	

surfaces.
•	 When	the	washing	machine	and	drier	are	placed	on	top	of	each	other,	their	total	weight	–when	loaded–	

amounts to 180 kilograms. Place the product on a solid and flat floor that has sufficient load carrying 
capacity!

•	 Do	not	place	the	product	on	the	power	cable.
•	 Do	not	install	the	product	in	the	environments	where	the	temperature	falls	below	0	ºC.
•	 Leave	a	minimum	space	of	1	cm	between	the	machine	and	the	furniture.
•	 	On	a	graduated	floor,	do	not	place	the	product	next	to	the	edge	or	on	a	platform.

4.1.2 Removing packaging reinforcement

Tilt the machine backwards to remove the packaging reinforcement. 
Remove the packaging reinforcement by pulling the ribbon. Do not make 
this operation alone by yourself. 

4.1.3 Removing the transportation locks
1 Loose all bolts with an appropriate wrench until they turn freely (C).
2 Remove the transport safety bolts by turning them slightly.
3 Insert the plastic covers in the bag containing the user manual to the openings on the rear panel. (P)

A CAUTION: Remove the transportation safety bolts before operating the washing machine! Otherwise, the product will be 
damaged.

C
Keep the transportation safety bolts in a safe place to reuse when the washing machine needs to be moved again in the 
future.

Install the transport safety bolts in reverse order of the disassembly procedure.

Never move the product without the transportation safety bolts properly fixed in place!
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4.1.4 Connecting water supply

C
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	liters	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.

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

A
CAUTION: 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.

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

Connect the special water supply 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. 
Make sure that the hot and cold water taps are connected correctly when the product is 
being installed. Otherwise, your laundry will come out hot at the end of the washing process 
and wear out.

1 Tighten the nuts of the hose by hand. Never use a tool when 
tightening the nuts.

2 When hose connection is completed, check whether there is leak 
problems at the connection points by opening the taps fully. If any 
leaks occur, turn off the tap and remove the nut. Retighten the nut 
carefully after checking the seal. In order to prevent the water leaks 
and resultant damages, keep the taps closed when you do not use 
the product.

4.1.5 Connecting the drain hose to the drain
•	 Attach	the	end	of	the	drain	hose	directly	to	waste	water	drain,	lavatory	or	bathtub.	

A
CAUTION: Your drain 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! In order to prevent such situations and make sure that the machine 
performs water intake and discharge processes without any problem, fix the drain hose securely.

10
0c

m

40
cm

•	Connect	the	drain	hose	to	a	minimum	height	of	40	cm	
and a maximum height of 100 cm.
•	In	case	the	drain	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	the	waste	water	to	go	back	into	the	machine	again	and	to	ensure	easy	drainage,	do	not	immerse	
the end of the hose into the waste water or do not insert it into the drain for more than 15 cm. If it is too 
long, cut it short.

•	 The	end	of	the	hose	should	not	be	bent,	it	should	not	be	stepped	on	and	the	hose	must	not	be	pinched	
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.
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4.1.6 Adjusting the feet

A
CAUTION: 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.

CAUTION: Do not use any tools to loosen the lock nuts. Otherwise, they will get damaged.

1 Loosen the lock nuts on the feet by hand.
2 Adjust the feet until the product stands in a stable and balanced way.
3. Tighten all lock nuts by hand again.

4.1.7 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	value	of	the	fuse	or	breaker	in	the	house	is	less	than	16	Amps,	have	a	qualified	electrician	

install a 16 Amp fuse.
•	 The	voltage	specified	in	the	"Technical	specifications"	section	must	be	equal	to	your	mains	voltage.
•	 Do	not	make	connections	via	extension	cables	or	multi-plugs.

B CAUTION: Damaged power cables must be replaced by the Authorized Service Agents.

4.1.8 Initial use

Before starting to use the product make sure that the preparations are 
made which are in line with the “Important Safety and Environment 
Instructions” and the instructions in the “Installation” section.
To prepare the product for washing laundry, perform first operation 
in Drum Cleaning programme. If this program is not available in your 
machine, apply the method which is described in the section 4.4.2.

C
Use an anti-limescale suitable for the washing machines.

Some water might have remained in the product due to the quality control processes in the production. It is not harmful for 
the product.
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4.2 Preparation

4.2.1 Sorting the laundry
* Sort laundry according to type of fabric, color, and degree of soiling and allowable water temperature.
* Always obey the instructions given on the garment tags.

4.2.2 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 laundry bag or pillow case.
•	 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.
•	 Put	small	size	clothes	such	as	infant's	socks	and	nylon	stockings	in	a	laundry	bag	or	pillow	case.
•	 Place	curtains	in	without	compressing	them.	Remove	curtain	attachment	items.
•	 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	wash	colours	and	whites	together.	New,	dark	coloured	cottons	release	a	lot	of	dye.	Wash	them	

separately.
•	 Tough	stains	must	be	treated	properly	before	washing.	If	unsure,	check	with	a	dry	cleaner.
•	 Only	use	the	dyes	/	color	changers	and	descaling	agents	which	are	appropriate	to	machine	wash.	Always	

follow the instructions on the package.
•	 Wash	trousers	and	delicate	laundry	turned	inside	out.
•	 Keep	laundry	items	made	of	Angora	wool	in	the	freezer	for	a	few	hours	before	washing.	This	will	reduce	

pilling.
•	 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.

4.2.3 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". 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	in	a	dryer,	select	the	highest	spin	speed	recommended	during	washing	

process. 
•	 Do	not	use	more	detergent	than	the	recommended	amount	specified	on	its	package.

4.2.4 Loading the laundry
1. Open the laundry cover.
2. Put the laundry items into the machine in a loose manner.
3. Push and close the loading cover until you hear the locking sound. Ensure that no items are caught in the 

door. 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.

4.2.5 Correct load capacity
The maximum load capacity depends on the type of laundry, the degree of soiling and the washing 
programme desired.
Machine automatically adjusts the water amount according to the weight of the laundry put inside it.

A WARNING: Follow the information in the “Programme and consumption table”. When overloaded, machine's washing 
performance will drop. Moreover, noise and vibration problems may occur.
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4.2.6 Using detergent and softener

C When using detergent, softener, starch, fabric dye, bleacher and decolorant, descaling agents; read the manufacturer's 
instructions written on the package and follow the dosages specified. Use measuring cup if available.

132

The detergent drawer is composed of three compartments:
–	(1)	for	prewash
–	(2)	for	main	wash
–	(3)	for	softener
–	( ) in addition, there is a siphon piece in the softener compartment.

Detergent, softener and other cleaning agents
•	 Add	detergent	and	softener	before	starting	the	washing	programme.
•	 While	the	washing	cycle	is	in	progress,	do	not	leave	the	detergent	dispenser	open!
•	 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 container into the main wash 

compartment (compartment number “2”).
Choosing the detergent type
Detergent type to be used depends on the fabric type and color.
•	 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: Use only detergents manufactured specifically for washing machines.

CAUTION: Do not use Powdered Soap.

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

Using liquid detergents
If the product contains a liquid detergent cup:

•	 Put	the	liquid	detergent	container	into	the	
compartment no “2”.

•	 If	the	liquid	detergent	lost	its	fluidity,	dilute	it	
with water before putting it into the detergent 
container.
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If the product does not contain 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.
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.

Using starch
•	 Put	the	liquid	soda,	powder	soda	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.
Using limescale remover
•		When	required,	use	limescale	removers	manufactured	specifically	for	washing	machines	only.	
Using bleaches
 Add the bleach at the beginning of the washing cycle by selecting a prewash program. Do not put detergent 

in the prewash compartment. As an alternative application, select a programme with extra rinse and add 
the bleaching agent while the machine is taking water from the detergent compartment during first rinsing 
step.

•	 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 bleach onto the laundry and do not use it with the colored items. 
•	 When	using	oxygen-based	decolorant,	select	a	program	which	washes	the	laundry	at	a	low	temperature.	
•	 Oxygen-based	decolorant	can	be	used	with	the	detergent;	however,	if	it	is	not	at	the	same	consistence,	first	

put detergent in the compartment number “2” in the detergent dispenser and wait for the machine to flush 
the detergent when taking in water. While the machine continues taking in water, add decolorant in the 
same compartment.
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4.2.7 Tips for efficient washing
Clothes

Light Colours and 
Whites Colours Black/Dark 

Colours
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 colors 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 colors 
and dark colors 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 colors can be 
used at dosages recommended for 
normally soiled clothes. Detergents 
which do not contain bleach should 
be used.

Liquid detergents 
suitable for colors 
and dark colors 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 colors can be 
used at dosages recommended for 
lightly soiled clothes. Detergents 
which do not contain bleach should 
be used.

Liquid detergents 
suitable for colors 
and dark colors 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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 4.3 Operating the product

4.3.1 Control panel

1 - Programme selection knob
2 - Temperature selection LEDs
3 - Spin speed selection LEDs
4 - Duration information display
5 - Child lock enabled LED
6 - End Time Setting button
7 - Door lock enabled LED

8 - Programme follow-up indicator LEDs
9 - On / Off button
10 - Start / Pause button
11 - Auxiliary function buttons
12 - Spin speed adjustment button
13 - Temperature adjustment button
14 - Programme Selection LEDs

4.3.2 Programme selection
1 Determine the programme suitable for the type, quantity and soiling level of the laundry in accordance with 

the "Programme and consumption table". 

1 Select the desired programme with the “Programme Selection” knob. 

C
Programmes are limited with the highest spin speed appropriate for that particular type of fabric.

When selecting the program you will use, always take fabric type, color, soil degree and permitted water temperature into 
consideration.

Always prefer the lowest temperature value which is fit to your laundry type. Higher temperature means higher power 
consumption.

4.3.3 Programmes 
• Cottons
Use 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.
• Synthetics
Use 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 Cottons programme.
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.
• Woollens
Use to wash your woolen clothes. Select the appropriate temperature complying with the tags of your clothes. 
Use appropriate detergents for woolens.

“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. M1367.” 
“In UK, Eire, Hong Kong and India the Woolmark trade mark is a Certification trade mark.”

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1011121314
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• Cottons Eco
Use 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.
• BabyProtect
Use this programme for your laundry for which you require an anti-allergic and hygienic washing at high 
temperature with intensive and long washing cycle. 

• Gentle Care 20°)
Use it to wash your delicate laundry. It washes with a gentler action without any interim spins compared to the 
Synthetics program. It should be used for laundry for which sensitive wash is recommended.
• Hand wash
Use to wash your woolen/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.
• Daily Xpress
Use this programme to wash your lightly soiled cotton clothes in a short time.
• Xpress Super Short 
Use to wash your lightly soiled and unstained cotton laundry in a short time.
• Dark Care
Use this programme to wash your dark colored laundry or colored laundry that you do not want them get 
faded. Washing is performed with little mechanic action and at low temperatures. It is recommended to use 
liquid detergent or woolen shampoo for dark coloured laundry.
• Mix 40 
Use this programme to wash your cotton and synthetic clothes together without sorting them.

• Shirts
Use to wash the shirts made of cotton, synthetic and synthetic blended fabrics together.
• Aqua 40’ 40°
Use this programme to wash your lightly soiled and unstained cotton laundry in a short time.
• Hygiene 20°
Use this programme for your laundry for which you require washing at lower temperature with intensive and 
long washing cycle. Use this programme for your laundry for which you require hygienic washing at lower 
temperature.

• Rinse
Use when you want to rinse or starch separately.
• Spin + Drain 
Use to drain the water in the machine.
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4.3.4 Temperature selection
Whenever a new programme is selected, the recommended temperature for the selected programme appears 
on the temperature indicator.
To decrease the temperature, press the Temperature Adjustment button. Temperature will decrease gradually.

C If the programme has not reached the heating step, you can change the temperature without switching the machine to 
Pause mode.

4.3.5 Spin speed selection
Whenever a new programme is selected, the recommended spin speed of the selected programme is 
displayed on the spin speed indicator.
To decrease the spin speed, press the Spin Speed Adjustment button. Spin speed decreases gradually. 
Then, depending on the model of the product, "Rinse Hold" and "No Spin" options appear on the display. See 
"Auxiliary function selection" section for explanations of these options.
Rinse Hold
If you are not going to unload your clothes immediately after the programme completes, you can use rinse 
hold function to keep your laundry in the final rinsing water in order to prevent them from getting wrinkled 
when there is no water in the machine. Press Start / Pause button after this process if you want to drain the 
water without spinning your laundry. Programme will resume and complete after draining the water.
If you want to spin the laundry held in water, adjust the Spin Speed and press Start / Pause button.
The programme resumes. Water is drained, laundry is spun and the programme is completed.

C If the programme has not reached the spinning step, you can change the speed without switching the machine to Pause 
mode.
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4.3.6 Programme and consumption table

•		 :	Selectable.
*  : Automatically selected, no canceling.
**  : Energy Label programme  
*** : If maximum spin speed of the machine is lower then this value, you can only select up to the maximum spin speed.

-  : See the programme description for maximum load.

C
The auxiliary functions in the table may vary according to the model of your machine.

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.

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.
“Selection patterns for auxiliary functions can be changed by the manufacturer company. New selection patterns can be added or 
removed.”
“The spin speed of your machine may vary according to the programme; this spin speed cannot exceed the max. spin speed of your 
machine.”

"The manufacturer reserves the right to make modifications in the programmes and auxiliary functions given in the table. While these 
modifications will not change the machine performance, programme steps and durations can be changed."

EN 2 Auxiliary functions

Programme (°C)
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Selectable temperature 
range °C

Cottons Eco 60** 7 46 0.94 1000 Cold-60

Cottons

90 7 70 2.20 1000 • • • Cold-90

60 7 70 1.55 1000 • • • Cold-90

40 7 67 0.90 1000 • • • Cold-90

Synthetics 
60 3 52 1.10 1000 • • • Cold-60

40 3 49 0.60 1000 • • • Cold-60

Woollens 40 1.5 49 0.25 1000 • Cold-40

Hand Wash 30 1 40 0.25 1000 Cold-30

BabyProtect 60 7 85 1.90 1000 * 30 - 90

Dark Care 40 3 60 0.60 1000 • * Cold-40

Shirts 60 3.5 57 1.00 800 • • • Cold-60

Mix 40 40 3.5 60 0.70 1000 • • Cold-40

Aqua  40’ 40° 40 7 45 0.60 1000 Cold-40

Gentle Care 20° 20 3.5 45 0.15 1000 • 20

Hygiene 20° 20 2 95 0.40 1000 * 20

Xpress Super Short 30 2 35 0.15 1000 • Cold-30

Daily Xpress 

90 7 67 2.00 1000 • Cold-90

60 7 67 1.10 1000 • Cold-90

30 7 67 0.25 1000 • Cold-90
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4.3.7 Auxiliary function selection
Select the desired auxiliary functions before starting the programme. 
Whenever a programme is selected, if a relevant auxiliary function is selected its related indicator light will 
illuminate.

C Indicator lights of the auxiliary functions that are not allowed to be selected with the current programme will flash and an 
audio warning is given. 

Furthermore, you may also select or cancel auxiliary functions that are suitable to the running programme 
after the washing cycle starts. If the wash cycle has reached a point where no auxiliary function can be 
selected, an audio warning will be given and the related auxiliary function's light will flash.

C
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 canceled and the second auxiliary function selection will remain 
active. For example, if you want to select Quick Wash after you have selected the Additional Water, Additional Water will be 
canceled and Quick Wash will remain active.

An auxiliary function that is not compatible with the programme cannot be selected. (See, “Programme and consumption 
table")

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.

• Prewash
A Prewash is only worthwhile for heavily soiled laundry. Not using the Prewash will save energy, water, 
detergent and time.
• Quick Wash
This function can be used in Cottons and Synthetics programmes. It decreases the washing times and also the 
number of rinsing steps for lightly soiled laundry.

C When you select this function, load your machine with half of the maximum laundry specified in the programme table.

• Extra Rinse
This function enables the machine to make another rinsing in addition to the one already made after the main 
wash. Thus, the risk for sensitive skins (babies, allergic skins, etc.) to be effected by the minimal detergent 
remnants on the laundry can be reduced.

4.3.8 End Time
With the End Time function, the startup of the programme may be delayed up to 24 hours. After pressing 
End Time button, the programme's estimated ending time is displayed.  If the End Time is adjusted, End Time 
indicator is illuminated. 
In order for the End Time function to be activated and the programme to be completed at the end of the 
specified time, you must press Start / Pause button after adjusting the time. 
If you want to cancel End Time function, press On / Off button to turn off and on the machine.

C Do not use liquid detergents when you activate End Time function! There is the risk of staining of the clothes.

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.

C
Additional laundry may be loaded during the End Time countdown period. 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.

When the End Time selection is completed, the time appears on the screen consists of end time plus the duration of the 
selected programme.
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4.3.9 Starting the programme
1. Press Start / Pause button to start the programme.
2. Programme follow-up light showing the startup of the programme will turn on.

C
If no programme is started or no key is pressed within 1-10 minute during programme selection process, the machine will 
switch to OFF mode. Display and all indicators are turned off. 
Selected programme data will be displayed if you press On / Off button.

4.3.10 Loading door lock
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 Locked" LED in the panel turns on when the loading door is locked.

4.3.11 Changing the selections after the programme has started
After the programme has started you can make the following changes.

4.3.11.1 Switching the machine to pause mode:
Press the Start/Pause button to switch the machine to pause mode while a programme is running. The light 
indicating the Start/Pause status and programme step starts flashing on the Programme Follow-up indicator 
to show that the machine has been switched to the pause mode. Also, Loading Door light will also flash until 
the door is ready to be opened. When the loading door is ready to be opened loading door light will will turn off 
and programme step indicator and Start / Stop LED continue to flash. 
Also, when the loading door is ready to be opened, Loading Door light will also turn off in addition to the 
programme step light.

4.3.11.2 Changing the auxiliary function, speed and temperature
Depending on the step the programme has reached, you can cancel or select the auxiliary functions. See, 
"Auxiliary function selection". 
You can also change the speed and temperature settings. See, "Spin speed selection" and "Temperature 
selection".

C If no change is allowed, the relevant light will flash for 3 times.

4.3.11.3 Adding or taking out laundry
1. Press the Start / Pause button to switch the machine to pause mode.  The programme follow-up light of the 

relevant step during which the machine was switched into the pause mode will flash.
2. Wait until the Loading Door can be opened.
3. Open the Loading Door and add or take out the laundry.
5. Close the Loading Door.
6. Make changes in auxiliary functions, temperature and speed settings if necessary. 
7. Press Start/Pause button to start the machine.

4.3.12 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 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.

4.3.12.1 To activate the child lock:
Press and hold Auxiliary Function button 2 for 3 seconds. In the programme selection display on the panel, 
"Child lock enabled" light will turn on. You can release  Auxiliary Function button 2 when this warning is 
displayed.
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4.3.12.2 To deactivate the child lock:
Press and hold Auxiliary Function button 2 for 3 seconds. In the programme selection display on the panel, 
"Child lock enabled" light will turn off.

4.3.13 Canceling the programme
The programme is cancelled when the machine is turned off and on again. Press and hold On / Off button for 
3 seconds. 

C
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. 

If you want 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 opening, then turn the Programme Selection knob to 

Pump+Spin programme and discharge the water in the machine.

4.3.14 End of programme
End LED appears on the display when the programme is completed.
If you do not press any button for 10 minutes, the machine will switch to OFF mode. Display and all indicators 
are turned off. 
Completed programme steps will be displayed if you press On / Off button.

4.3.15 Your machine features "Standby Mode".
After you switch on your machine with On-Off button, if no program is started or no other procedure is 
performed at the selection step or no action is taken within approx. 10 minutes after the selected program 
ends, your machine will switch to OFF mode automatically. Display and all indicators are turned off. Selected 
programme data will be displayed if you press On / Off button. Before you start the program, check the 
accuracy of your selections. If necessary, repeat them. This is not an error.
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4.4 Maintenance and cleaning
Service life of product extends and frequently experienced problems will be reduced if it is cleaned at regular 
intervals.

4.4.1 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.
Lift the rear part of the siphon to remove it as illustrated. 
If more than normal amount of water and softener mixture starts to gather in the 
softener compartment, the siphon must be cleaned.

1 Press the dotted point on the siphon in the softener compartment and pull towards you until the 
compartment is removed from the machine.

2. Wash the detergent drawer and the siphon with plenty of lukewarm water in a washbasin. In order to 
prevent the residues to contact your skin, clean it with an appropriate brush by wearing a pair of gloves.

3 Insert the drawer back into its place after cleaning and make sure that it is seated well.

4.4.2 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
Repeat Drum Cleaning process in every 2 months.

Use an anti-limescale suitable for the washing machines.

After every washing make sure 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.
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. These will damage the painted, chromated and 
plastic surfaces.

4.4.3 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.
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4.4.4 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, remove them 
from their places with a pliers and clean in this way.

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 seals and filters carefully and tighten their 
nuts by hand.

4.4.5 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: Foreign substances left in the pump filter may damage your machine or may cause noise problem.

CAUTION: If the product is not being used, shut the tap shut, remove mains pipe and drain the water inside the machine 
against any likely freezing.

CAUTION: After each use, turn off the water tap to which the mains hose is connected.

In order to clean the dirty filter and discharge the water:
1 Unplug the machine to cut off the supply power.

A CAUTION: Temperature	of	the	water	inside	the	machine	may	rise	up	to	90	ºC.	To	avoid	the	burning	risk,	clean	the	filter	
after the water inside the machine is cooled down.

2. Open the filter cover.
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3 Follow the below procedures in order to drain water.
If the product does not have an emergency water drain hose, in order to drain the water:

a. In order to collect the water to flow out of the filter, 
place a large vessel in front of the filter.

b. Turn and loosen the pump filter until water starts to 
flow (counterclockwise). Fill the flowing water into 
the container you have placed in front of the filter. 
Always keep a piece of cloth handy to absorb any 
spilled water.

c When the water inside the machine is finished, take 
out the filter completely by turning it.

4 Clean any residues inside the filter as well as fibers, if any, around the pump impeller region.
5. Replace the filter.
6. If the filter cap is composed of two pieces, close the filter cap by pressing on the tab. If it is one piece, seat 

the tabs in the lower part into their places first, and then press the upper part to close.
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5 Troubleshooting

Problem Reason Solution
Program does not start after 
closing the door.

Start / Pause / Cancel button was not pressed. •	*Press the Start / Pause / Cancel button.

Programme cannot be started or 
selected.

Washing 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. 
(see. "Cancellation of program")

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.

Machine does not fill with water. Tap is turned off. •	Turn on the taps.
Water inlet hose is bent. •	Flatten the hose.

Water inlet filter is clogged. •	Clean the filter.
Loading door may be open. •	Close the 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. •	Make sure that the machine is not leaning on 
anything.

There is water leaking from the 
bottom of the washing machine.

Water drain hose might be clogged or twisted. •	Clean or flatten the hose.

Pump filter is clogged. •	Clean the pump filter.

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.

Washing takes longer time than 
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.
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Problem Reason Solution
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 unbalanced load 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 unbalanced load 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 has been 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. 

•	Select the proper temperature for the laundry to 
be washed.

Insufficient amount of detergent is used with hard 
water.

•	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 the recommended amount of detergent 
appropriate for water hardness and 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.

Too much detergent is used. •	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 
4.4.2.

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.
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Problem Reason Solution
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.
Regular drum cleaning is not applied. •	Clean the drum regularly. For this, please see 

4.4.2.
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.
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Problem Reason Solution
Foam is overflowing from the 
detergent drawer.

Too much detergent is 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, bleachs 
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 4.4.2

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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