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1	คำาแนะนำาที่สำาคัญสำาหรับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บทน้ีจะประกอบดูวยคำาแนะนำาดูานความปลอดภัยที่จะชูวยปูองกันความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ
ของบุคคลหรือความเสียหายของทรัพย์สิน ความลูมเหลวในการปฏิบัติตามคำาแนะนำาน้ีจะถือวูา
ไมูอยู่ในการรับประกัน

1.1	ความปลอดภัยทั่วไป
• ผลิตภัณฑ์น้ีสามารถใชูงานไดูกับเด็กเล็กที่มีอายุที่ระดับและมากกวูา 8 ปีและกับบุคคลทัว่ไปผู่

ซึ่งขาดการพัฒนาความสามารถทางกายภาพ ดูานประสาทสัมผัสหรือดูานจิตใจอยูางเต็มที่หรือ
บุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู่ที่มีใหูที่พวกเขาตูองอยู่ในความควบคุมด่แลหรือผูานการ
อบรมในดูานการใชูงานอยูางปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดู เด็กเล็ก
จะตูองไมูเลูนกับผลิตภัณฑ์น้ี การทำาความสะอาดและการซูอมบำารุงไมูควรกระทำาโดยเด็กถูา
พวกเขาไมูมีคนคอยควบคุมด่แล 

 ควรเก็บรักษาใหูพูนจากการเขูาถึงของเด็กที่อายุตูำากวูา 3 ปีถูาไมูมีการควบคุมด่แลตลอดเวลา
• อยูาวางผลิตภัณฑ์น้ีบนพื้นที่ป่ดูวยพรม มิฉะนัน้แลูว การขาดอากาศหมุนเวียนใตูอุปกรณ์

เครื่องมือน้ีจะทำาใหูเกิดความรูอนมากเกินไปตูอชิน้สูวนทางไฟฟูาไดู น่ีจะเป็นสาเหตุของ
ปัญหาตูางๆ กับผลิตภัณฑ์ของคุณ

• ถูาผลิตภัณฑ์มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ไมูควรจะใชูงานผลิตภัณฑ์ถูายังไมูมีการซูอมบำารุง
โดยตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาตแลูว น่ีเป็นความเสี่ยงของไฟฟูาด่ด!

• ผลิตภัณฑ์น้ีถ่กออกแบบมาใหูสามารถกลับมาทำางานไดูปกติเมื่อทำาการเปิดการจูายพลังงานอีก
ครัง้หลังจากเกิดการขัดขูองทางไฟฟูา ถูาคุณตูองการยกเลิกโปรแกรม ใหูด่ในบท "การยกเลิก
โปรแกรม" 

• ทำาการเชื่อมตูอผลิตภัณฑ์เขูากับระบบสายดินที่มีการปูองกันการลัดวงจรดูวยฟิวส์ขนาด 16 A  
อยูาละเลยที่จะใหูมีการติดตัง้ระบบสายดินโดยชูางไฟฟูาผู่มีคุณสมบัติเทูานัน้ บริษทัของเรา
จะไมูรับรองตูอความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์น้ีถ่กใชูงานโดยไมูมีการเชื่อมตูอ
ระบบสายดินที่เป็นไปตามขูอกำาหนดกฎหมายทูองถิ่นของประเทศนัน้

• ทูอสำาหรับนูำาเขูาและระบายนูำาออกจะตูองมีการรัดแนูนอยูางปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ไมูมี
ความเสียหาย มิฉะนัน้แลูว จะมีความเสี่ยงของนูำารัว่ไหลไดู

• หูามเปิดประต่ตัวเครื่องหรือถอดตัวกรองออกในขณะที่ยังมีนูำาอยู่ในถัง มิฉะนัน้แลูว มีความ
เสี่ยงของนูำาทูวมและไดูรับบาดเจ็บจากนูำารูอนเกิดขึ้นไดู

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการผลิตโดยใชเทคโนโลยีอันทันสมัยในสภาวะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
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• หูามใชูแรงไปดันเพื่อเปิดประต่เครื่องที่กำาลังถ่กล็อคอยู่ ประต่ตัวเครื่องจะพรูอมสำาหรับการ
เปิดหลังจากไมูกี่นาทีที่กระบวนการซักสิน้สุดวงรอบแลูว ในกรณีที่ใชูแรงพยามดันเปิดประต่
ตัวเครื่อง ตัวประต่และระบบกลไกการล็อคอาจไดูรับความเสียหายไดู

• ถอดปลัก๊ไฟออกเมื่อไมูมีการใชูงาน
• หูามลูางทำาความสะอาดตัวเครื่องโดยการพูนนูำาหรือสาดนูำาไปบนตัวเครื่อง! น่ีเป็นความเสี่ยง

ของไฟฟูาด่ด!
• หูามสัมผัสปลัก๊ไฟในขณะมือเปียก! หูามทำาการดึงปลัก๊ออกโดยการดึงที่ตัวสายไฟ ใหูดึงโดย

การจับที่ตัวปลัก๊
• ใชูสบู่ นูำายาปรับผูานุูมและนูำายาปรุงแตูงที่เหมาะสมกับเครื่องซักผูาแบบอัตโนมัติเทูานัน้
• ปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่มีอยู่บนปูายของเสื้อผูาเครื่องนูุงหูมและบนภาชนะบรรจุภัณฑ์ของผง

ซักฟอก
• ผลิตภัณฑ์จะตูองอยู่ในสภาพที่ไมูไดูเสียบปลัก๊ไฟในระหวูางกระบวนการของการติดตัง้ การ

ซูอมบำารุง การทำาความสะอาดและการซูอมแซม
• จัดใหูมีการติดตัง้และการซูอมแซมที่กระทำาโดย ตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเสมอ 

ผู่ผลิตจะไมูทำาการรับรองตูอความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกระบวนการที่กระทำาโดยบุคคลที่ไมู
ไดูรับอนุญาต

• ถูาสายไฟฟูาของตัวเครื่องมีความเสียหายแลูว จะตูองทำาการเปลี่ยนใหมูโดยผู่ผลิต ผู่ใหู
บริการหลังการขายหรือบุคคลที่ไดูรับการรับรองแลูว(ควรจะเป็น ชูางไฟฟูา) หรือบุคคลที่ไดูรับ
การแตูงตัง้โดยผู่นำาเขูาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดู

• วางผลิตภัณฑ์น้ีบนพื้นผิวที่แข็ง เรียบและไดูระดับไมูลาดเอียง
• หูามวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่น่ิมทับเป็นชัน้ๆ แบบพรมหรือผิวที่คลูายกัน
• หูามทำาการวางผลิตภัณฑ์บนพื้นระดับที่ส่งหรือใกลูกับขอบของพื้นผิวที่เลูนระดับเป็นชัน้ๆ
• หูามวางผลิตภัณฑ์ทับบนสายไฟฟูา
• หูามใชูวัสดุฟองนูำาหรือวัสดุขัดผิว สิ่งเหลูาน้ีจะทำาใหูเกิดความเสียหายตูอผิวที่เคลือบสี ผิวชุบ

โครเมียมและผิวพลาสติกไดู

1.2	การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์
• ผลิตภัณฑ์น้ีถ่กออกแบบมาเพื่อใหูใชูงานสำาหรับภายในบูาน ผลิตภัณฑ์น้ีไมูเหมาะสมที่จะนำา

ไปใชูเพื่อเชิงการคูาและจะตูองไมูนำาไปใชูนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ใหูไวู
• ผลิตภัณฑ์น้ีจะตูองทำาการใชูสำาหรับการซักและลูางเสื้อผูาเครื่องนูุงหูมตามที่ไดูระบุไวูเทูานัน้
• ผู่ผลิตจะเพิกถอนความรับผิดชอบใดๆ  ที่เกิดจากการใชูงานหรือการขนสูงที่ไมูถ่กตูอง

1.3	ความปลอดภัยสำาหรับเด็ก
• วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นอันตรายตูอเด็ก เก็บรักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไวูในสถานที่ปลอดภัยหูางไกล

จากการเอื้อมถึงของเด็ก
• ผลิตภัณฑ์เครื่องใชูไฟฟูาเป็นอันตรายตูอเด็ก พยามใหูเด็กอยู่หูางจากเครื่องใชูน้ีเมื่อทำาการใชู

งาน หูามปลูอยใหูเด็กมายูุงเกี่ยวใดๆ กับผลิตภัณฑ์น้ี ใชูระบบการล็อคปูองกันเด็กเพื่อปูองกัน
เด็กมายูุงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ี 

• อยูาลืมปิดประต่ตัวเครื่องเมื่อออกไปจากหูองที่ผลิตภัณฑ์น้ีติดตัง้ไวู
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• เก็บผงซักฟอกและสารเติมแตูงในสถานที่ปลอดภัยจากการเอื้อมถึงของเด็ก โดยการปิดฝา
บรรจุภัณฑ์หรือซีลปิดผนึกภาชนะบรรจุผงซักฟอกไวู

ในขณะทำาการซักเสื้อผูา ณ อุณหภ่มิส่ง ประต่ตัวเครื่องสูวนที่เป็นแกูวจะรูอน 
ดังนัน้ พยามรักษาใหูเด็กหูางจากประต่ของตัวเครื่องในขณะที่การซักผูาดำา
เนินไป

1.4	ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์
• วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ีจะถ่กผลิตมาจากวัสดุนำากลับมาทำาใหมูไดูซึ่งเป็นไปตาม

กฎหมายขูอกำาหนดของหนูวยงานสิ่งแวดลูอมแหูงชาติของเรา อยูากำาจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์เหลูา
น้ีไปกับขยะภายในบูานหรือกากของเสียอื่นๆ ใหูแยกทิง้วัสดุบรรจุภัณฑ์เหลูาน้ี ณ จุดรวมที่
กำาหนดไวูโดยหนูวยงานที่มีอำานาจด่แลดูานน้ีของทูองถิ่นประเทศนัน้

1.5	การกำาจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว
• ผลิตภัณฑ์น้ีไดูถ่กผลิตขึ้นมาดูวยชิน้สูวนและวัสดุที่มีคุณภาพส่งซึ่งสามารถทำาการนำากลับมา

ใชูใหมูไดูและเหมาะสำาหรับการเขูากระบวนการนำากลับมาทำาใหมู ดังนัน้ อยูากำาจัดผลิตภัณฑ์
น้ีไปกับขยะภายในบูานเมื่อถึงจุดที่หมดอายุการใชูงานแลูว นำาไปยังจุดรวบรวมขยะรีไซเคิล
ของอุปกรณ์ทางไฟฟูาและอิเล็คทรอนิกส์ โปรดทำาการปรึกษากับเจูาหนูาทูองถิ่นประเทศ
ของคุณเพื่อเรียนรู่เกี่ยวกับจุดรวบรวมที่ใกลูที่สุด โปรดชูวยกันปกปูองสิ่งแวดลูอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการนำาผลิตภัณฑ์ที่ใชูแลูวมาผูานกระบวนการรีไซเคิลกลับมาใชูใหมู 
สำาหรับความปลอดภัยตูอเด็ก ใหูตัดสายไฟฟูาและทำาลายกลไกการล็อคของประต่ตัวเครื่องทิง้
เพื่อที่จะไมูสามารถทำางานไดูกูอนทำาการกำาจัดผลิตภัณฑ์น้ี

1.6	การปฏิบัติตามข้อกำาหนดการกำาจัดขยะเครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์	หรือ	WEEE	Directive

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

การเป็นไปตามข้อกำาหนดของการควบคุมสารเคมีอันตราย	หรือ	RoHS	
Directive:
ผลิตภัณฑ์ที่คุณไดูซื้อไปน้ีเป็นไปตามขูอกำาหนดดูานการควบคุมสารเคมีอันตรายของสหภาพ
ยุโรป หรือ EU RoHS Directive (2011/65/EU)  ผลิตภัณฑ์น้ีไมูมีวัสดุที่ประกอบดูวยสารที่เป็น
อันตรายหรือสารตูองหูามตามขูอกำาหนด
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2	 การติดตัง้

อูางอิงถึงตัวแทนบริการทีไดูรับการอนุญาต
ที่อยู่ใกลูที่สุดสำาหรับการติดตัง้ผลิตภัณฑ์น้ี 
เพื่อใหูผลิตภัณฑ์น้ีพรูอมในการใชูงาน โปรด
ทำาการทบทวนขูอม่ลในคู่มือผู่ใชูงานและ
ทำาใหูมัน่ใจวูาระบบไฟฟูา ระบบการจูายนำ้ า
และการระบายนำ้ าออกมีความเหมาะสมกูอนที่
จะทำาการเรียกตัวแทนบริการผู่ไดูรับอนุญาต 
ถูาระบบเหลูานัน้ยังไมูพรูอม เรียกใชูบริการ
ชูางเทคนิคและชูางทูอนำ้ าเพื่อใหูมีความพรูอม
ในการติดตัง้

C การเตรียมความพรูอมดูานสถานที่ติดตัง้และระบบ
ไฟฟูา ระบบทูอประปา และการติดตัง้ระบบระบายนำ้ า
ทิง้ ณ สถานที่ที่จะทำาการติดตัง้เป็นความรับผิดชอบ
ของล่กคูา

B ค�ำเตือน: การติดตัง้และการเชื่อมตูอระบบไฟฟูา
ของผลิตภัณฑ์จะตูองกระทำาโดยตัวแทนบริการที่ไดู
รับอนุญาต ผู่ผลิตจะไมูทำาการรับรองตูอความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดจากกระบวนการที่กระทำาโดยบุคคลที่ไมู
ไดูรับอนุญาต

A ค�ำเตือน: กูอนทำาการติดตัง้ ใหูทำาการตรวจสอบ
ดูวยสายตาวูาผลิตภัณฑ์มีขูอบกพรูองบนตัวเครื่อง
หรือไมู ถูามี ไมูตูองทำาการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ที่มีความ
เสียหายเป็นสาเหตุของความเสี่ยงดูานความปลอดภัย
ของคุณไดู

C ตรวจใหูมัน่ใจวูาทูอนำ้ าเขูาและทูอนำ้ าระบายออกรวม
ถึงสายไฟฟูาของตัวเครื่องจะตูองไมูพับงอ โดนหนีบ 
ถ่กบีบอัดในขณะทำาการดันตัวผลิตภัณฑ์เขูาไปอยู่ใน
ตำาแหนูงการวางหลังจากการติดตัง้หรือการทำาความ
สะอาดแลูว

2.1	ตำาแหน่งการติดตัง้ที่เหมาะสม
• วางผลิตภัณฑ์น้ีบนพื้นผิวที่แข็ง  หูามวาง

ผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่น่ิมทับเป็นชัน้ๆ แบบพรม
หรือผิวที่คลูายกัน

• นำ้ าหนักรวมของเครื่องซักผูาและเครื่องป่ันแหูง 
-ขณะมีโหลดเต็มถัง- เมื่อวางซูอนกันจะมีนำ้ า
หนักประมาณ180 กิโลกรัม วางผลิตภัณฑ์ลง
บนพื้นแข็งและเรียบที่มีความสามารถในการรับ
โหลดนำ้ าหนักที่เพียงพอ

• หูามวางผลิตภัณฑ์ทับบนสายไฟฟูา
• หูามวางผลิตภัณฑ์ลงบนสถานที่ที่อุณหภ่มิอาจ

ตำ่าลงไปถึงระดับ 0 องศาเซลเซียส

• วางผลิตภัณฑ์ใหูหูางจากขอบของเฟอร์นิเจอร์
อื่นๆ อยูางนูอย 1 เซ็นติเมตร

2.2	การถอดชุดเสริมความแข็ง
แรงของบรรจุภัณฑ์

เอียงตัวเครื่องไปดูานหลังเพื่อที่จะทำาการถอด
ชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ออก 
ถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์
ออกโดยการดึงสายรัดออก

2.3	การถอดตัวล็อคเพื่อการขนส่ง

A ค�ำเตือน: หูามทำาการถอดตัวล็อคเพื่อการขนสูง
ออกกูอนทำาการถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุ
ภัณฑ์ออก

A ค�ำเตือน: ถอดสลักยึดที่ใชูยึดสำาหรับการขนสูง
อยูางปลอดภัยกูอนที่จะทำาการใชูงานเครื่องซักผูา! มิ
ฉะนัน้ ผลิตภัณฑ์อาจไดูรับความเสียหายไดู

1. คลายสลักยึดทัง้หมดออกโดยใชูประแจปาก
ตายที่เหมาะสมจนกระทัง่สลักยึดเหลูานัน้หมุน
ไดูอิสระ (C)

2. ถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนสูง
โดยการหมุนคลายออกอยูางนูุมนวล

3. ติดตัวครอบที่ทำาจากพลาสติกที่ใหูมาในถุง
บรรจุคู่มือผู่ใชูงานเขูาไปในทูอบนแผงหลังของ
เครื่อง(P)
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C เก็บรักษาสลักยึดเพื่อการขนสูงอยูางปลอดภัยเอาไวู
ในสถานที่เก็บที่ปลอดภัยเพื่อนำากลับมาใชูใหมูไดูเมื่อ
มีความจำาเป็นตูองยูายสถานที่ติดตัง้อีกครัง้ในอนาคต

C หูามทำาการเคลื่อนยูายผลิตภัณฑ์โดยที่ไมูมีสลัก
ยึดเพื่อการขนสูงอยูางปลอดภัยยึดไวูในตำาแหนูงที่
เหมาะสม

2.4	การต่อระบบนำ ้าเข้า

C แรงดันของระบบนำ้ าจูายเขูาเพื่อใหูเครื่องซักผูาทำางาน
จะอยู่ระหวูาง 1 ถึง 10 bar (0.1 – 1 MPa) มัน
จำาเป็นที่จะตูองใชูนำ้ า 10 - 80 ลิตรในการหมุนเวียน
จากทูอนำ้ าที่เปิดเต็มที่ในหน่ึงนาทีไปสู่เครื่องซักผูาเพื่อ
ใหูเครื่องซักผูาทำางานไดูอยูางราบรื่น ติดตัง้วาล์วลด
แรงดันนำ้ าไวูถูาระดับแรงดันนำ้ ามากเกินไป

A ค�ำเตือน: รูุนของผลิตภัณฑ์ที่มีทางเขูาของนำ้ า
ทางเดียวไมูควรนำาไปตูอเขูากับทูอนำ้ ารูอน ในกรณีดัง
กลูาว เสื้อผูาจะไดูรับความเสียหายหรือตัวผลิตภัณฑ์
จะทำาการปรับเปลี่ยนไปสู่โหมดการทำางานเชิงปูองกัน
และจะไมูทำางาน

A ค�ำเตือน: หูามใชูทูอสายยางสำาหรับนำ้ าเขูาที่เกูา
หรือใชูแลูวมาใชูกับผลิตภัณฑ์ใหมูเอี่ยม อาจทำาใหูเกิด
คราบบนเสื้อผูาของคุณไดู

 ทำาการขันน็อตยึดทูอทัง้หมดใหูแนูนดูวยมือ 
หูามใชูเครื่องมือใดๆ ในการขันยึดแนูนน็อต

 เปิดทูอจูายนำ้ าใหูสุดหลังจากทำาการเชื่อมตูอ
กับทูอของตัวเครื่องแลูวเพื่อตรวจสอบหาจุด
รัว่ของนำ้ า ณ จุดใดๆ ของจุดเชื่อมตูอ ถูามีการ
รัว่ไหลเกิดขึ้น ใหูทำาการปิดทูอจูายนำ้ าและถอด
น็อตออก ทำาการขันน็อตใหมูอีกครัง้ใหูแนูน
อยูางระมัดระวังหลังจากตรวจสอบการผนึก
รอยตูอแลูว ในการปูองกันการรัว่ไหลของนำ้ า
และความเสียหายที่มีสาเหตุจากการรัว่ไหล
เหลูานัน้ ใหูทำาการปิดทูอจูายนำ้ าใหูสนิทเมื่อ
เครื่องำซักผูานัน้ไมูไดูถ่กใชูงาน

2.5	การต่อระบบระบายนำ ้าออก
• ปลายสุดของทูอสายยางสำาหรับนำ้ าทิง้ของตัว

เครื่องจะตูองตูอโดยตรงไปยังระบบระบายนำ้ า
เสียหรือไปสู่อูางกักนำ้ าขนาดใหญู 

A ค�ำเตือน: บูานของคุณอาจนำ้ าทูวมไดู ถูาทูอยาง
สำาหรับระบายนำ้ าทิง้ของเครื่องหลุดออกมาจากเรือน
หูุมของมันในระหวูางการระบายนำ้ า ยิ่งไปกวูานัน้ ยัง
มีความเสี่ยงของการถ่กนำ้ ารูอนลวกเน่ืองจากอุณหภ่มิ
ส่งของนำ้ าในการซักผูา ในการปูองกันสภาวะดังกลูาว
และใหูมัน่ใจวูาระบบนำ้ าเและการระบายนำ้ าออกเป็นไป
อยูางราบรื่น  ใหูทำาการยึดปลายสุดของทูอนำ้ าทิง้ของ
ตัวเครื่องใหูแนูนเพื่อไมูใหูทูอสามารถหลุดออกไดู 

• ทูอนำ้ าทิง้ของตัวเครื่องควรจะถ่กติดตัง้ที่ระดับ
ความส่งอยูางนูอย 40 เซ็นติเมตร และ 100 
เซ็นติเมตรอยูางมากที่สุด

• ในกรณีสายทูอยางถ่กยกส่งขึ้นหลังจากวางบน
พื้นระดับหรือใกลูกับพื้น (นูอยกวูา 40 เซ็นติ
เมตรเหนือพื้น) การระบายนำ้ าทิง้ของเครื่อง
จะยากลำาบากมากขึ้นและเสื้อผูาอาจจะยังมี
ลักษณะเปียกสูวนเกินออกมาไดู ดังนัน้ ใหู
ปฏิบัติตามใหูไดูความส่งที่ไดูแนะนำาไวู

10
0c

m

40
cm

• ในการปูองกันการไหลเวียนของนำ้ าชำาระลูางที่
สกปรกแลูวกลับเขูามาในเครื่องซักผูาอีกและ
ทำาใหูมีการระบายนำ้ าทิง้ออกไดูงูาย อยูาทำาการ
จูุมทูอสายยางลงไปในนำ้ าซักลูางที่สกปรกนัน้
หรืออยูาทำาการดันทูอสายยางลงไปในนำ้ าระบาย
นัน้มากกวูาระยะ 15 เซ็นติเมตร ถูาทูอยางยาว
เกินไป ใหูตัดใหูสัน้ลง

• ปลายทูอสายยางจะตูองไมูหักงอ จะตูองไมูเป็น
ขัน้ๆ และทูอสายยางจะตูองไมูถ่กหนีบระหวูาง
ทูอนำ้ าระบายออกกับตัวเครื่องซักผูา
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• ถูาความยาวของทูอสายยางนูอยเกินไป ใหูใชู
งานโดยการเพิ่มทูอสายยางสูวนตูอขยายเขูาไป 
ความยาวของทูอสายยางไมูควรจะเกิน 3.2 
เมตร ในการหลีกเลี่ยงการรัว่ของนำ้ า การเชื่อม
ตูอระหวูางทูอสายยางสูวนตูอขยายและทูอ
สายยางระบายนำ้ าทิง้ของเครื่องซักผูาน้ีจะตูอง
เหมาะสมกันพอดีกับตัวยึดเพื่อไมูใหูเกิดการ
หลุดออกและทำาใหูนำ้ ารัว่ไหลไดู

2.6	การปรับขาตัง้ของผลิตภัณฑ์

A ค�ำเตือน: เพื่อที่จะใหูมัน่ใจวูาผลิตภัณฑ์จะ
ทำางานไดูอยูางเงียบสนิทและไมูมีการสัน่สะเทือน จะ
ตูองทำาการติดตัง้บนพื้นที่ราบเรียบและไดูสมดุลกัน
ของขาตัง้ทัง้หมดทุกดูาน ปรับสมดุลของตัวเครื่อง
โดยการปรับขาตัง้ มิฉะนัน้แลูว ผลิตภัณฑ์อาจจ
เคลื่อนที่ไปจากตำาแหนูงเดิมไดูและเป็นสาเหตุของ
ปัญหาการแตกหักและการสัน่สะเทือน

1. ทำาการคลายน็อตล็อคที่เป็นขาตัง้โดยใชูมือปรับ
2. ทำาการปรับตัง้ขาตัง้จนกระทัง่ตัวเครื่องตัง้อยู่ใน

แนวราบและไดูสมดุล
3. ทำาการขันน็อตยึดทัง้หมดใหูแนูนดูวยมืออีก

ครัง้

A ค�ำเตือน: หูามใชูเครื่องมือใดๆ ในการคลายน็อต
ล็อค มิฉะนัน้แลูว น็อตจะไดูรับความเสียหาย

2.7	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
ทำาการเชื่อมตูอผลิตภัณฑ์เขูากับระบบสายดิน
ที่มีการปูองกันการลัดวงจรดูวยฟิวส์ขนาด 
16 แอมป์ บริษทัของเราจะไมูรับรองตูอความ
เสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์น้ีถ่ก
ใชูงานโดยไมูมีการเชื่อมตูอระบบสายดินที่
เป็นไปตามขูอกำาหนดกฎหมายของทูองถิ่น
ประเทศนัน้
• การเชื่อมตูอจะตูองเป็นไปตามขูอกำาหนดของ

กฎหมายแหูงชาติ
• ปลัก๊ของสายไฟฟูาจะตูองสามารถเขูาถึงไดู

สะดวกหลังการติดตัง้แลูว
• ถูาคูากระแสไฟฟูาของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ใน

บูานนูอยกวูา16 แอมป์ ใหูทำาการหาชูางไฟฟูาที่
ไดูรับการรับรองแลูวมาทำาการติดตัง้ฟิวส์ขนาด 
16 แอมป์

• แรงดันไฟฟูาที่ระบุไวูใน "ขูอกำาหนดทาง
เทคนิค" จะตูองเทูากับแรงดันไฟฟูาหลักของ
บูานคุณ

• หูามทำาการเชื่อมตูอโดยผูานสายไฟสูวนขยาย
หรือปลัก๊แบบหลายทาง

B ค�ำเตือน: สายไฟฟูาที่เสียหายจะตูองทำาการ
เปลี่ยนใหมูโดยตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต

การขนส่งผลิตภัณฑ์
1. ทำาการถอดปลัก๊สายไฟออกกูอนทำาการขนสูง
2. ทำาการถอดทู่อระบายนำ้ าทิง้และการเชื่อมตูอ

ระบบทูอนำ้ าเขูาออก
3. ทำาการระบายนำ้ าทัง้หมดที่ยังคูางในตัวเครื่อง

ออกใหูหมด (ด่ที่ขูอ 5.5)
4. ติดตัง้สลักเพื่อความปลอดภัยในการขนสูงใน

ลำาดับตรงขูามกับกระบวนการถอดออก (ด่ 2.3)

C
หูามทำาการเคลื่อนยูายผลิตภัณฑ์โดยที่ไมูมีสลัก
ยึดเพื่อการขนสูงอยูางปลอดภัยยึดไวูในตำาแหนูงที่
เหมาะสม

A ค�ำเตือน: วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นอันตรายตูอเด็ก 
เก็บรักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไวูในสถานที่ปลอดภัยหูาง
ไกลจากการเอื้อมถึงของเด็ก
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3	 การเตรียม

3.1	การแยกประเภทเสือ้ผ้า
• คัดแยกเสื้อผูาที่จะซักตามประเภทของเสูนใย 

สี และระดับของคราบสกปรกและอุณหภ่มิของ
นำ้ าที่สามารถสัมผัสไดู

• ยึดมัน่ตามคำาแนะนำาที่ใหูไวูในปูายผูาเสมอ

3.2	การเตรียมเสือ้ผ้าสำาหรับซัก
• เสื้อผูาที่มีโลหะติดอยู่ เชูนเสื้อชัน้ในผู่หญิง หัว

เข็มขัดของสายคาดเอวหรือกระดุมโลหะ จะ
ทำาความเสียหายใหูแกูเครื่องซักผูาไดู ถอดชิน้
สูวนที่เป็นโลหะออกหรือซักเสื้อผูาโดยการนำา
เสื้อผูาประเภทน้ีใสูในถุงสำาหรับซักผูาหรือ
ปลอกใสผูา

•  นำาเอาวัสดุสิ่งของตูางๆในกระเป๋าของเสื้อผูา
ออกใหูหมด เชูน เหรียญเงิน ปากกาและที่หนีบ
กระดาษและทำาการปลิน้กระเป๋าดูานในออกมา
และทำาการปัดวัสดุออก วัตถุเหลูานัน้อาจทำาใหู
ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือเป็นสาเหตุของเสียงดัง
ไดู

• ใสูเสื้อผูาขนาดเล็ก เชูน ถุงเทูาเด็กทารกและ
ถุงเทูายาวทำาจากไนลอนลงในถุงสำาหรับซักผูา
หรือปลอกใสูผูา

• ใสูผูามูานลงไปโดยไมูตูองบีบอัดลงไป ถอด
วัตถุที่ติดกับผูามูานออก

• ร่ดซิบที่มีใหูแนูน เย็บกระดุมที่หลวมใหูแนูน
และทำาการซูอมแซมโครงเสื้อผูาและสูวนที่ฉีก
ขาดกูอน

• ทำาการซักผลิตภัณฑ์เสื้อผูาที่มีปูายกำากับวูา 
“ซักดูวยเครื่องซักผูาไดู” หรือ “ซักดูวยมือไดู” 
โดยการใชูโปรแกรมที่เหมาะสมเทูานัน้

• หูามทำาการซักผูาสีและผูาขาวดูวยกัน ผูาฝูาย
ของผูาสีมืดและใหมูจะทำาใหูสีตกออกมาไดู ใหู
ซักเสื้อผูาเหลูานัน้แยกจากกลูุมอื่น

• คราบสกปรกที่เหนอะหนะอาจจะตูองทำาการ
บรรเทาใหูเหมาะสมกูอนทำาการซักลูาง ถูาไมู
แนูใจ ใหูตรวจสอบกับผู่บริการซักแหูง

• ใชูนำ้ ายาปรับผูาสี/สียูอมและนำ้ ายาขจัดคราบ
สกปรกที่เหมาะสมกับการซักดูวยเครื่องเทูานัน้ 

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่ใหูไวูบนบรรจุภัณฑ์เสมอ
• ทำาการซักกางเกงขายาวและเสื้อผูาที่ละเอียด

อูอนโดยการกลับดูานในออกนอก
• แชูเสื้อผูาที่ทำาจากขนสัตว์ไวูในชูองแชูแข็งสัก 

2-3 ชัว่โมงกูอนทำาการซัก น่ีจะชูวยลดการหลุด
รูวงของขนสัตว์

• เสื้อผูาที่มีวัตถุเป้ือน ไดูแกู แปูง ผงป่นขาว 
ผงนม เป็นตูน จะตูองทำาการสะบัดออกอยูาง
จริงจังกูอนทำาการใสูลงไปในเครื่องซักผูา ฝูุน
และผงเหลูานัน้ที่อยู่บนเสื้อผูาอาจไปสะสมตัว
กันบนชิน้สูวนภายในเครื่องเมื่อเวลาผูานไป
และสามารถเป็นสาเหตุของความเสียหายไดู

3.3	สิ่งที่ควรทำาสำาหรับการ
ประหยัดพลังงาน

ขูอม่ลตูอไปน้ีจะชูวยคุณในการใชูงาน
ผลิตภัณฑ์น้ีไดูอยูางประหยัดคูาใชูจูายและใชู
พลังงานที่มีประสิทธิภาพ
• ใชูเครื่องใหูทำางาน ณ ความจุส่งสุดของตัว

เครื่องที่รองรับไดูในแตูละโปรแกรมที่คุณเลือก
ใชู แตูหูามใชูงานเกินกำาลังความสามารถของ
เครื่อง  ด่หัวขูอ "ตารางโปรแกรมและการ
บริโภค"

• ปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่ใหูไวูบนบรรจุภัณฑ์ของ
ผงซักฟอกเสมอ

• ซักเสื้อผูาที่มีการปนเป้ือนเล็กนูอยโดยใชู
อุณหภ่มิตำ่า

• ใชูโปรแกรมที่เร็วขึ้นสำาหรับปริมาณเสื้อผูานูอย
ที่มีการเป้ือนเล็กนูอย

• หูามทำาการใชูแบบซักเริ่มตูนและใชูอุณหภ่มิส่ง
สำาหรับเสื้อผูาที่ไมูเป้ือนมากหรือคราบสกปรก
ปริมาณมาก

• ถูาคุณวางแผนตูองการอบแหูงเสื้อผูาในเครื่อง
อบแหูง ใหูเลือกความเร็วการหมุนป่ันที่เร็วที่สุด
ที่แนะนำาไวูระหวูางกระบวนการซักลูาง 

• หูามใชูผงซักฟอกปริมาณมากกวูาที่แนะนำาไวู
บนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก
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3.4	การเริ่มต้นใช้งาน
กูอนเริ่มใชูงานผลิตภัณฑ์น้ี ตูองมัน่ใจวูา
ไดูกระทำาการเตรียมพรูอมตูางๆ แลูวตาม
ขูอแนะนำาในหัวขูอ “คำาแนะนำาดูานความ
ปลอดภัยที่สำาคัญ” และ “การติดตัง้”
ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อใชูงานสำาหรับการ
ซักลูางเสื้อผูา ใหูทำาการเริ่มใชูงานโปรแกรม
การลูางถังซักผูากูอน ถูาผลิตภัณฑ์ของคุณ
ไมูไดูติดตัง้ระบบโปรแกรมการลูางถังซักผูา
มา ใหูปฏิบัติตามขัน้ตอนการเริ่มตูนใชูงาน
ที่เป็นไปตามวิธีการทำางานที่ไดูอธิบายไวูใน
หัวขูอ “5.2 การลูางประต่ใสูเสื้อผูาและถัง
ซัก” ของคู่มือผู่ใชูงานน้ี

C
ใชูผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกที่เหมาะสมสำาหรับ
เครื่องซักผูา

C
อาจจะมีนำ้ าตกคูางอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ไดูเน่ืองจาก
กระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิต น่ีไมูเป็น
อันตรายตูอผลิตภัณฑ์

3.5	ความจุของโหลดที่ถูกต้อง
ปริมาณความจุของโหลดที่มากที่สุดขึ้นอยู่กับ
ประเภทของเสื้อผูาที่จะซัก ระดับของคราบ
สกปรกและโปรแกรมการซักที่ตูองการ
เครื่องซักผูาจะทำาการปรับปริมาณการใชูนำ้ า
อยูางอัตโนมัติตามนำ้ าหนักของเสื้อผูาที่ใสู
เขูาไป

A ค�ำเตือน: ปฏิบัติตามขูอม่ลที่ใหูไวูใน “ตาราง
โปรแกรมและการบริโภค” หากเกินกำาลังความจุ 
ประสิทธิภาพการทำางานของเครื่องซักผูาจะตำ่าลง 
ยิ่งกวูานัน้ ปัญหาเสียงดังและการสัน่สะเทือนก็อาจ
เกิดขึ้นไดู

ประเภทของ
เสือ้ผ้า

นำ ้าหนัก	(กรัม)

เสื้อคลุมอาบนำ้ า 1200
ผูากันเป้ือน 100
ผูาหูม 700
ผูาป่ที่นอน 500
ปลอกหมอน 200
ผูาคลุมโต๊ะ 250
ผูาเช็ดตัว 200
ผูาเช็ดมือ 100
เสื้อคลุมนอน 200
ชุดชัน้ใน 100
ชุดเสื้อผูาบุรุษ 600
เสื้อเชิต้บุรุษ 200
ชุดนอนบุรุษ 500
เสื้อครึ่งตัวสตรี 100

3.6	การโหลดเสือ้ผ้าเข้าเครื่อง
1. เปิดประต่สำาหรับโหลด
2. ใสูเสื้อผูาโดยหยูอนลงไปในเครื่อง
3. ดันประต่โหลดใหูปิดจนคุณไดูยินเสียงของการ

ล็อค ตูองมัน่ใจวูาไมูมีเสื้อผูาชิน้ใดเกาะติดอยู่
ตรงประต่เครื่อง

C
ประต่สำาหรับโหลดจะถ่กล็อคไวูเมื่อโปรแกรมกำาลัง
ทำางาน ประต่จะสามารถเปิดไดูเมื่อหลังจากโปรแกรม
ทำางานสิน้สุดกระบวนการแลูวเทูานัน้

A ค�ำเตือน: ในกรณีที่วางตำาแหนูงเสื้อผูาไมูลง
ตำาแหนูงในเครื่อง ปัญหาเสียงดังและการสัน่สะเทือน
อาจจะเกิดขึ้นในตัวเครื่องไดู
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3.7	การใช้ผงซักฟอกและนำ ้ายาปรับผ้านุ่ม

C
เมื่อใชูผงซักฟอก นำ้ ายาปรับผูานูุม แปูง สียูอมเสูนใย 
นำ้ ายาฟอกขาว หรือนำ้ ายาขจัดคราบ ใหูอูานคำาแนะนำา
จากผู่ผลิตที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์อยูางระมัดระวังและ
ปฏิบัติตามปริมาณการใชูงานตามขูอแนะนำา ใชูถูวย
ตวง ถูามี

ลิน้ชักใส่ผงซักฟอก
ลิน้ชักสำาหรับใสูผงซักฟอกประกอบดูวย 3 
สูวน:
– (1) สำาหรับการซักลูางขัน้ตูน
– (2) สำาหรับการซักลูางหลัก
– (3) สำาหรับนำ้ ายาปรับผูานูุม
– (*) นอกจากน้ีแลูว มีทูอถูายเทนำ้ าในสูวน
ของนำ้ ายาปรับผูานุูม

12 3

ผงซักฟอก	นำ ้ายาปรับผ้านุ่มและนำ ้ายา
ทำาความสะอาดอื่นๆ
• ใสูผงซักฟอกและนำ้ ายาปรับผูานุูมลงไปกูอน

ทำาการเริ่มโปรแกรมการซัก
• หูามเปิดลิน้ชักของผงซักฟอกทิง้ไวูในขณะที่

โปรแกรมการซักทำางาน
• ถูาใชูโปรแกรมการซักแบบไมูมีการซักขัน้ตูน 

หูามใสูผงซักฟอกลงไปในชูองที่เป็นสูวนสำาหรับ
การซักขัน้ตูน (ชูองหมายเลข "1"). 

• ในโปรแกรมที่มีการซักขัน้ตูน หูามใสูผง
ซักฟอกเหลวลงไปในชูองสำาหรับการซักขัน้ตูน 
(ชูองหมายเลข "1")

• หูามเลือกโปรแกรมที่มีการซักลูางขัน้ตูนถูา
คุณใชูผงซักฟอกแบบบรรจุถุงหรือล่กปุย วาง
ผงซักฟอกแบบถุงหรือล่กปุยลงไปตรงกลางๆ 
ระหวูางเสื้อผูาที่ใสูลงในเครื่องซักผูา

• ถูาคุณใชูผงซักฟอกเหลว อยูาลืมใสูถูวยบรรจุ
ผงซักฟอกลงในชูองสำาหรับใสูเพื่อการซักลูาง
หลัก (ชูองหมายเลข "2")

การเลือกประเภทของผงซักฟอก
ประเภทของผงซักฟอกที่จะนำามาใชูขึ้นอยู่กับ
ประเภทและสีของเสูนใยเสื้อผูา
• ใชูผงซักฟอกที่แตกตูางกันสำาหรับผูาสีและผูา

ขาว
• ซักลูางเสื้อผูาที่อูอนโยนของคุณดูวยผงซักฟอก

พิเศษเทูานัน้ (ผงซักฟอกเหลว แชมพ่สำาหรับ
ขนสัตว์ เป็นตูน) ใหูใชูเพียงอยูางเดียวอยูางใด
สำาหรับเสื้อผูาพิเศษเฉพาะ 

• เมื่อตูองการซักเสื้อผูาสีที่มีสีมืดทึมและผูานวม 
แนะนำาใหูใชูผงซักฟอกเหลว

• ซักเสื้อผูาที่ทำาจากขนสัตว์ดูวยผงซักฟอกพิเศษ
ที่ผลิตพิเศษโดยเฉพาะสำาหรับผูาขนสัตว์

A ค�ำเตือน: ใชูผงซักฟอกที่ผลิตมาใชูงานเฉพาะ
สำาหรับเครื่องซักผูาเทูานัน้

A ค�ำเตือน: หูามใชูผงสบู่

การปรับปริมาณการใช้ผงซักฟอก
ปริมาณของผงซักฟอกที่จะใชูงานขึ้นอยู่กับ
ปริมาณของเสื้อผูาที่จะซัก ระดับของการ
สกปรกและความกระดูางของนำ้ า
• หูามใชูปริมาณเกินกวูาปริมาณที่แนะนำาใหูใชู

ที่แนะนำาไวูบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาปริมาณสูวนเกินของฟอง การ
ลูางออกไมูหมด การประหยัดเงินและทูายที่สุด
เป็นการปกปูองสิ่งแวดลูอม

• ใชูปริมาณผงซักฟอกนูอยลงสำาหรับเสื้อผูา
จำานวนนูอยชิน้หรือมีคราบสกปรกนูอย
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การใช้นำ ้ายาปรับผ้านุ่ม
เทนำ้ ายาปรับผูานุูมลงไปในชูองสำาหรับนำ้ ายา
ปรับผูานูุมของลิน้ชักสำาหรับใสูผงซักฟอก
• หูามใสูเกินระดับ (>ส่งสุด<) ที่ทำาเครื่องหมาย

ไวูในชูองสำาหรับใสูนำ้ ายาปรับผูานูุม
• ถูานำ้ ายาปรับผูานุูมส่ญเสียสภาพการไหล ใหู

ทำาใหูเจือจางลงดูวยนำ้ ากูอนเทใสูลงไปในลิน้ชัก
สำาหรับผงซักฟอก

การใช้ผงซักฟอกเหลว
ถ้าผลิตภัณฑ์มีถ้วยสำาหรับใส่ผงซักฟอก
เหลว:
• ตูองมัน่ใจวูาคุณไดูวางถูวยบรรจุผงซักฟอก

เหลวลงไปในชูองหมายเลข "2"
• ถูาผงซักฟอกเหลวส่ญเสียสภาพการไหล ใหู

ทำาใหูเจือจางลงดูวยนำ้ ากูอนเทใสูลงไปในถูวย
สำาหรับผงซักฟอก

 

ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่มีถ้วยบรรจุผงซักฟอก
เหลว:
• หูามใชูผงซักฟอกเหลวสำาหรับการซักลูางขัน้ตูน

ในโปรแกรมที่มีการซักลูางขัน้ตูน
• ผงซักฟอกเหลวอาจจะทิง้คราบบนเสื้อผูาของ

คุณเมื่อใชูฟังก์ชัน่การทำางานแบบเริ่มตูนแบบมี
การหนูวง ถูาคุณตูองการใชูฟังก์ชันการทำางาน
แบบเริ่มตูนแบบมีการหน่วงแล้ว	ห้ามใช้ผง
ซักฟอกเหลว

ใช้ผงซักฟอกแบบเจลและเม็ด
ใชูขูอแนะนำาตูอไปน้ีเมื่อใชูผงซักฟอกแบบ
เม็ด เจลและร่ปแบบที่คลูายกัน
• ถูาความหนาของผงซักฟอกแบบเจลเป็นแบบ

ของไหลและเครื่องซกัผาูของคณุไมมูถูีวยพเิศษ
สำาหรับบรรจุผงซักฟอกเหลว ใหูใสูผงซักฟอก
ลงไปในชูองสำาหรับใสูผงซักฟอกเพื่อการซักลูาง
หลักในระหวูางการปลูอยนำ้ าเขูาเครื่องครัง้แรก 
ถูาเครื่องซักผูาของคุณมีถูวยใสูผงซักฟอกเหลว 
ใหูใสูผงซักฟอกลงไปในถูวยกูอนเริ่มโปรแกรม
การทำางาน

• ถูาความหนาของผงซักฟอกแบบเจลไมูเป็น
แบบของไหล หรือถูาอยู่ในร่ปแบบของเม็ด
เหลวในแคปซ่ล ใหูใสูลงไปโดยตรงในถังซักผูา
กูอนการซักไดูเลย

• ใสูผงซักฟอกแบบเม็ดลงไปในชูองสำาหรับการ
ซักลูางหลัก (ชูองหมายเลข "2") หรือใสูลงไป
โดยตรงในถังเครื่องซักผูากูอนทำาการซักไดูเลย

C
ผงซักฟอกแบบเม็ดอาจจะทิง้คราบหลงเหลือไวูในชูอง
สำาหรับใสูผงซักฟอกไดู ถูาคุณพบลักษณะดังกลูาว ใหู
วางผงซักฟอกแบบเม็ดใหูอยู่ระหวูางเสื้อผูาที่จะซัก 
ใหูใกลูกับสูวนลูางของถังเครื่องซักผูาสำาหรับการซัก
ครัง้ตูอไป

C
ใชูผงซักฟอกแบบเม็ดหรือเจลโดยไมูตูองเลือกฟังก์ชั ่
นการทำางานซักลูางขัน้ตูน

การใช้แป้งซักผ้า
• ใสูแปูงเหลว แปูงผงหรือผงยูอมผูาลงไปในชูอง

สำาหรับใสูนำ้ ่ายาปรับผูานูุม
• หูามใชูนำ้ ายาปรับผูานูุมและแปูงพรูอมกันในการ

ซักหน่ึงรอบการซัก
• เช็ดทำาความสะอาดภายในเครื่องซักผูาดูวยผูา

ชุบนำ้ าหมาดๆ และทำาความสะอาดเสื้อผูาหลัง
จากใชูแปูงซักผูาแลูว
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การใช้นำ ้ายาฟอกขาว
• เลือกโปรแกรมที่มีการซักลูางขัน้ตูนและใสู

นำ้ ายาฟอกขาวลงไป ณ ตอนเริ่มตูนการซักลูาง
ขัน้ตูน หูามใสูผงซักฟอกลงไปในชูองสำาหรับ
ใสูเพื่อการซักลูางขัน้ตูน การใชูงานแบบมีทาง
เลือก ใหูเลือกโปรแกรมที่มีการลูางนำ้ าแบบ
พิเศษและใสูนำ้ ายาฟอกขาวในขณะที่เครื่องซัก
ผูาทำาการด่ดนำ้ าจากชูองใสูผงซักฟอกในระหวูาง
ขัน้ตอนการลูางนำ้ าขัน้แรก

• หูามใชูนำ้ ายาฟอกขาวและผงซักฟอกโดยการนำา
มาผสมกัน

• ใชูเพียงแคูปริมาณเล็กนูอย (ประมาณ 50 
มิลลิลิตร) ของนำ้ ายาฟอกขาวและลูางทำาความ
สะอาดเสื้อผูาใหูดีเน่ืองจากอาจเกิดการระคาย
เคืองตูอผิวหนังไดู หูามเทนำ้ ายาฟอกขาวลงบน
เสื้อผูาและหูามใชูกับผูาสี 

• เมื่อใชูนำ้ ายาฟอกขาวที่มีอ็อกซิเจน ใหูเลือก
โปรแกรมที่ทำาการซักที่อุณหภ่มิตำ่า 

• นำ้ ายาฟอกขาวที่มีอ็อกซิเจนผสมสามารถใชูดูวย
กันกับผงซักฟอกไดู อยูางไรก็ตามถูาความหนา
ของนำ้ ายาไมูเทูากับผงซักฟอก ใหูใสูผงซักฟอก
ลงไปกูอนในชูองหมายเลข "2" ในลิน้ชัก
สำาหรับผงซักฟอกและรอจนกระทัง่ผงซักฟอก
ไหลเวียนลงไปพรูอมกับที่เครื่องกำาลังด่ดนำ้ า ใสู
นำ้ ายาฟอกขาวลงชูองใสูเดียวกันในขณะที่
เครื่องกำาลังด่ดนำ้ าเขูา

การใช้นำ ้ายาขจัดคราบ
• เมื่อจำาเป็น ใชูนำ้ ายาขจัดคราบที่ผลิตขึ้นมา

เฉพาะสำาหรับเครื่องซักผูาเทูานัน้  
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3.8	เกร็ดสำาหรับการซักที่มีประสิทธิภาพ

เสือ้ผ้า

ผ้า
สีแ

ละ
ผ้า

ขา
ว

ผ้า
สี

สีเ
ข้ม

เส
ือ้ผ

้าอ
่อน
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/
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้าจ
าก

ขน
สัต

ว์/
เส
ือ้ผ

้าจ
าก

ผ้า
ไห

ม

(ชูวงอุณหภ่มิที่แนะนำาตาม
ระดับของคราบสกปรก: 40-
90ºC)

(ชูวงอุณหภ่มิที่แนะนำาตาม
ระดับของคราบสกปรก: เย็น-
40ºC)

(ชูวงอุณหภ่มิที่แนะนำา
ตามระดับของคราบ
สกปรก: เย็น-40ºC)

(ชูวงอุณหภ่มิที่
แนะนำาตามระดับ
ของคราบสกปรก: 
เย็น-30ºC)

ระ
ด
ับ
ขอ

งค
รา
บ
สก

ป
รก

เป้ือนมาก

(คราบที่ขจัดยาก 
เชูน คราบจาก
สนามหญูา คราบ
กาแฟและคราบ
เลือด)

น่ีอาจจำาเป็นตูองทำาการขจัด
คราบเบื้องตูนหรือทำาการซัก
ลูางขัน้ตูนกูอน ผงซักฟอก
แบบผงและแบบเหลวที่
แนะนำาใหูใชูสำาหรับผูาขาว
สามารถนำามาใชูในปริมาณ
ที่แนะนำาสำาหรับเสื้อผูาที่มี
คราบสกปรกมาก แนะนำาใหู
ใชูผงซักฟอกแบบผงในการ
ทำาความสะอาดคราบสกปรก
จากดินโคลนและดินทัว่ไปที่
อาจทำาใหูสีซีดไดูงูาย 

ผงซักฟอกแบบผงและแบบ
เหลวที่แนะนำาใหูใชูสำาหรับผูา
สีสามารถนำามาใชูในปริมาณ
ที่แนะนำาสำาหรับเสื้อผูาที่มี
คราบสกปรกมาก แนะนำาใหู
ใชูผงซักฟอกแบบผงในการ
ทำาความสะอาดคราบสกปรก
จากดินโคลนและดินทัว่ไปที่
อาจทำาใหูสีซีดไดูงูาย ใชูผง
ซักฟอกโดยไมูตูองใสูนำ้ ายา
ฟอกขาว

ผงซักฟอกเหลวที่
เหมาะสำาหรับผูาสีและ
สีเขูมสามารถนำามาใชู
ในปริมาณที่แนะนำา
สำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบ
สกปรกมาก

ควรใชูผงซักฟอก
เหลวที่ผลิตมา
สำาหรับเสื้อผูาที่อูอน
นูุม เสื้อผูาจากขน
สัตว์และผูาไหมจะ
ตูองทำาการซักโดย
ใชูผงซักฟอกพิเศษ
เฉพาะผูาขนสัตว์

คราบ
สกปรก
ปรกติทั่วไป

(ตัวอยูางเชูน 
คราบที่เกิดจาก
รูางกายบริเวณคอ
ปกเสื้อและขูอมือ
เสื้อ)

ผงซักฟอกแบบผงและแบบ
เหลวที่แนะนำาใหูใชูสำาหรับ
ผูาขาวสามารถนำามาใชูใน
ปริมาณที่แนะนำาสำาหรับ
เสื้อผูาที่มีคราบสกปรกระดับ
ปรกติ

ผงซักฟอกแบบผงและแบบ
เหลวที่แนะนำาใหูใชูสำาหรับผูา
สีสามารถนำามาใชูในปริมาณ
ที่แนะนำาสำาหรับเสื้อผูาที่มี
คราบสกปรกระดับปรกติ ใชู
ผงซักฟอกโดยไมูตูองใสู
นำ้ ายาฟอกขาว

ผงซักฟอกเหลวที่
เหมาะสำาหรับผูาสีและ
สีเขูมสามารถนำามาใชู
ในปริมาณที่แนะนำา
สำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบ
สกปรกระดับปรกติ 

ควรใชูผงซักฟอก
เหลวที่ผลิตมา
สำาหรับเสื้อผูาที่อูอน
นูุม เสื้อผูาจากขน
สัตว์และผูาไหมจะ
ตูองทำาการซักโดย
ใชูผงซักฟอกพิเศษ
เฉพาะผูาขนสัตว์

คราบ
สกปรกเล็ก
น้อย

(มองไมูเห็น
คราบสกปรกดูวย
สายตา)

ผงซักฟอกแบบผงและแบบ
เหลวที่แนะนำาใหูใชูสำาหรับ
ผูาขาวสามารถนำามาใชูใน
ปริมาณที่แนะนำาสำาหรับ
เสื้อผูาที่มีคราบสกปรกระดับ
เล็กนูอย

ผงซักฟอกแบบผงและแบบ
เหลวที่แนะนำาใหูใชูสำาหรับผูา
สีสามารถนำามาใชูในปริมาณ
ที่แนะนำาสำาหรับเสื้อผูาที่มี
คราบสกปรกระดับเล็กนูอย 
ใชูผงซักฟอกโดยไมูตูองใสู
นำ้ ายาฟอกขาว

ผงซักฟอกเหลวที่
เหมาะสำาหรับผูาสีและ
สีมืดทึมสามารถนำามา
ใชูในปริมาณที่แนะนำา
สำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบ
สกปรกระดับเล็กนูอย

ควรใชูผงซักฟอก
เหลวที่ผลิตมา
สำาหรับเสื้อผูาที่อูอน
นูุม เสื้อผูาจากขน
สัตว์และผูาไหมจะ
ตูองทำาการซักโดย
ใชูผงซักฟอกพิเศษ
เฉพาะผูาขนสัตว์
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4	 การทำางานของผลิตภัณฑ์

4.1	แผงควบคุม

1 - ปุูมเลือกโปรแกรมการทำางาน (ตำาแหนูงที่อยู่ดูานบนสุด เปิด / ปิด)
2 - จอแสดงผล
3 - ปูุมเริ่มการทำางานแบบหนูวง
4 - ไฟแสดงการติดตามการทำางานของโปรแกรม
5 - ปุูมเริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ
6 - ปูุมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน
7 - ปูุมปรับความเร็วการป่ัน
8 - ปูุมปรับอุณหภ่มิ

4.2	การเตรียมเครื่องให้พร้อม
แนูใจวูาสายทูอยางไดูมีการตูอไวูอยูางแนูน 
เสียบปลัก๊สายไฟของเครื่องซักผูาของคุณ 
เปิดก๊อกนำ้ าใหูสุด ใสูเสื้อผูาที่จะซักลงไปใน
เครื่อง ใสูผงซักฟอกและนำ้ ายาปรับผูานูุมลง
ไป 
4.3	เลือกโปรแกรมการซัก
1. เลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมกับประเภท 

ปริมาณและระดับของคราบสกปรกของเสื้อผูา
ที่จะทำาการซักใหูเป็นไปตาม "ตารางโปรแกรม
และการบริโภค" และตารางอุณหภ่มิดูานลูาง

90˚C
ผูาฝูายและผูาลินินที่มีคราบสกปรกมาก (ผูาป่โต๊ะ
กาแฟ ผูาป่โต๊ะ ผูาเช็ดตัว ผูาป่ที่นอน ฯลฯ)

60˚C

ผูาลินินทีมีสีแบบสีไมูตก ผูาฝูายหรือผูาสังเคราะห์
ที่มีคราบสกปรกระดับปรกติทัว่ไป (เสื้อเชิต้ เสื้อ
คลุมนอน ชุดนอนเสื้อและกางเกง ฯลฯ) และผูา
ลินินสีขาวที่มีคราบสกปรกระดับเล็กนูอย (ชุดชัน้
ใน ฯลฯ)

40˚C-
30˚C- 
เย็น 

เสื้อผูาที่จะซักมีหลายประเภทผสมกัน ไดูแกู
ผูาเสูนใยอูอนนูุม (ผูามูานคลุมหนูา ฯลฯ) ผูา
สังเคราะห์และผูาทำาจากขนสัตว์

1 2 3

4

5

68 7
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2. เลือกโปรแกรมการซักที่ตูองการโดยใชูปูุมเลือก
โปรแกรม

C
โปรแกรมจะมีจำากัดตูอความเร็วการป่ันส่งสุดที่
เหมาะสมสำาหรับประเภทเฉพาะของผูา

C
เมื่อทำาการเลือกโปรแกรมหน่ึง พึงพิจารณาประเภท
ของเสูนใยผูา สี ระดับของคราบสกปรกและ
อุณหภ่มินำ้ าที่สามารถสัมผัสไดู

C
เลือกอุณหภ่มิตำ่าสุดทีตูองการไวูเสมอ อุณหภ่มิส่ง
ขึ้นหมายถึงการบริโภคพลังงานที่มากขึ้น

C
สำาหรับโปรแกรมการซักนอกเหนือจากน้ี ด่ใน 
"ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภค"

4.4	โปรแกรมซักผ้าหลัก	
ขึ้นอยู่กับประเภทของเสูนใย ใหูใชูโปรแกรมหลัก
ดังตูอไปน้ี
•	ผ้าฝ้าย	(Cottons)
ใชูโปรแกรมน้ีสำาหรับเสื้อผูาที่จะซักที่เป็นผูาฝูาย 
(เชูน ผูาป่ที่นอน ชุดผูานวมและปลอกหมอน 
ผูาเช็ดตัว เสื้อคลุมอาบนำ้ า ชุดชัน้ใน ฯลฯ) 
เสื้อผูาที่จะซักของคุณจะถ่กซักดูวยพลังซักที่
กระฉับกระเฉงสำาหรับวงรอบการซักที่ยาว
•	ผ้าใยสังเคราะห์	(Synthetics)
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักผูาสังเคราะห์ของคุณ 
(เสื้อเชิต้ เสื้อครึ่งตัวสตรี ผูาสังเคราะห์/ผูาฝูาย
ผสมกัน ฯลฯ) โปรแกรมน้ีจะทำาการซักอยูางน่ิม
นวลและมีวงรอบการซักที่สัน้กวูาเปรียบเทียบกับ
โปรแกรมการซักผูาฝูาย
สำาหรับผูามูานและผูาบางเน้ือละเอียด ใหูใชู
โปรแกรมสำาหรับผูาสังเคราะห์ที่ 40˚C ที่มีการซัก
ลูางขัน้ตูนและเลือกฟังก์ชัน่การตูอตูานการเกิด
รอยยับยูน เน่ืองจากลายพื้นผิวแบบตาขูายเป็น
สาเหตุใหูเกิดฟองสูวนเกิน ใหูซักผูาพวกผูาคลุม
หนูา/ผูาบางเน้ือละเอียดโดยใสูผงซักฟอกปริมาณ
นูอยในชูองใสูสำาหรับการซักลูางหลัก หูามใสูผง
ซักฟอกลงไปในชูองสำาหรับใสูเพื่อการซักลูางขัน้
ตูน
•	ผ้าขนสัตว์	(Woollens)
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาที่ทำาจากขนสัตว์
ของคุณ เลือกอุณหภ่มิที่เหมาะสมที่เป็นไปตาม
ขูอแนะนำาที่บูงบอกในปูายผูาของเสื้อผูาของคุณ 
ใชูผงซักฟอกที่เหมาะสมสำาหรับผูาขนสัตว์

“รอบการซักของผูาขนสัตว์ของเครื่องซักผูาน้ี
ไดูผูานการทดสอบและอนุมัติจากบริษทัผู่ผลิต
ผูาขนสัตว์ Woolmark Company สำาหรับการ
ใชูในการซักเสื้อผูาที่ทำาผูาขนสัตว์ที่จะมีปูาย
ระบุ “ซักดูวยเครื่องไดู” กำากับไวูใหูวูาสิ่งทอ
นัน้สามารถทำาการซักลูางไดูโดยปฏิบัติตามคำา
แนะนำาบนปูายของสิ่งทอนัน้และคำาแนะนำาที่ใหู
ไวูโดยผู่ผลิตเครื่องซักผูา” M1520 
“ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ฮูองกง และ
อินเดีย เครื่องหมายการคูา Woolmark เป็น
เครื่องหมายการคูาที่ไดูรับการรับรองแลูว”

4.5	โปรแกรมเพิ่มเติม	
สำาหรับกรณีพิเศษ โปรแกรมเพิ่มเติมมีพรูอม
มาในเครื่องซักผูา

C
โปรแกรมเพิ่มเติมอาจจะแตกตูางออกไปขึ้นอยู่กับ
รูุนของเครื่องซักผูา

•	ผ้าฝ้ายแบบประหยัด	(Cottons	Eco)
คุณอาจทำาการซักเสื้อผูาพวกผูาฝูายและ
ผูาลินินที่มีคราบฝังแนูนระดับปรกติโดยใชู
โปรแกรมน้ีดูวยการใชูพลังงานส่งสุดและ
ประหยัดการใชูนำ้ าเมื่อเปรียบเทียบกับโปร
แกรมอื่นๆ ทัง้หมดที่เหมาะสมสำาหรับผูา
ฝูาย อุณหภ่มิของนำ้ าที่เกิดขึ้นจริงอาจจะ
แตกตูางไปจากอุณหภ่มิในรอบการทำางานที่
แสดงไวู ระยะเวลาของโปรแกรมอาจจะสัน้
ลงโดยอัตโนมัติในระหวูางขัน้ตอนตูอมาของ
โปรแกรมถูาคุณทำาการซักเสื้อผูาปริมาณนูอย 
(เชูน ครึ่งหน่ึงของความจุหรือนูอยกวูา) ใน
กรณีน้ีการบริโภคพลังงานและนำ้ าจะลดลง
ซึ่งทำาใหูคุณสามารถมีโอกาสประหยัดคูาใชู
จูายในการซักผูาไดู คุณลักษณะน้ีมีพรูอมอยู่
สำาหรับเครื่องรูุนปัจจุบันที่มีหนูาจอแสดงผล
เวลาการทำางานที่เหลืออยู่
•	เสือ้พ้าเด็กทารก	(BabyProtect)
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาเด็กทารก และ
เสื้อผูาที่จะซักที่เป็นของบุคคลที่ตูองรักษา
อนามัย ระยะเวลาการใหูความรูอนที่นานขึ้น
และขัน้ตอนการลูางเพิ่มเติมจะชูวยใหูเกิดสุข
อนามัยในระดับส่ง 
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•	ซักถนอมผ้า	20°	(Gentle	Care	20°)
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาที่อูอนนูุม
ของคุณ โปรแกรมน้ีจะทำาการซักอยูางน่ิม
นวลโดยไมูตูองมีการป่ันในชูวงระหวูาง
ทำางานเปรียบเทียบกับโปรแกรมการซักผูา
สังเคราะห์
•	ซักมือ	20°	(Hand	Wash	20°)
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาทำาจากขนสัตว์/
ผูาที่อูอนนูุมที่มีปูายกำากับ “ไมูใชูเครื่อง- ใน
การซัก” และสำาหรับมีคำาแนะนำาใหูซักดูวย
มือ โปรแกรมจะทำาการซักอยูางน่ิมนวลมากๆ 
เพื่อไมูใหูเสื้อผูาไดูรับความเสียหาย
•	เร็วประจำาวัน	(Daily	Xpress)
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักแบบรวดเร็วของ
เสื้อผูาทำาจากผูาฝูายที่มีคราบสกปรกเล็กนูอย
และปริมาณผูานูอยชิน้ 
•	ซักด่วนพิเศษ	(Xpress	Super	Short)
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาทำาจากผูาฝูาย
ที่มีคราบสกปรกเล็กนูอยและปริมาณผูานูอย
ชิน้ในเวลาสัน้ๆ
•	ดูแลผ้าสีเข้ม	(Dark	Care)
ซักผ้าสีเข้ม ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูา
ใยสังเคราะห์และผ้าฝ้ายธรรมชาติสีเขูม
ของคุณ หรือเสื้อผูาสีที่คุณไมูตูองการใหูสีตก
ซีด การซักลูางจะกระทำาดูวยการเคลื่อนไหว
ทางกลที่อุณหภ่มิตำ่า แนะนำาใหูใชูผงซักฟอก
เหลวหรือแชมพ่สำาหรับขนสัตว์สำาหรับการซัก
เสื้อผูาสีเขูม
•	ผ้าผสม	40°	(Mix	40)
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาทำาจากผูาฝูาย
และผูาสังเคราะห์พรูอมกันโดยไมูตูองแยก
จากกัน
•	เสือ้เชิต้	(Shirts)
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อเชิต้ที่ทำาจากผูา
ฝูาย ผูาสังเคราะห์และเสูนใยสังเคราะห์ผสม
กัน

•	ซักชุดชัน้ใน	20°	(Hygiene	20°)
ใชูโปรแกรมน้ีสำาหรับเสื้อผูาของคุณซึ่งคุณ
ตูองการการซักลูา ณ อุณหภ่มิตำ่าพรูอมกับ
รอบการซักแบบละมุนละไมและยาวนาน 
ใชูโปรแกรมน้ีสำาหรับเสื้อผูาของคุณซึ่ง
คุณตูองการการซักลูางแบบอนามัยที่ดี ณ 
อุณหภ่มิตำ่า

4.6	โปรแกรมซักแบบพิเศษ
สำาหรับการใชูงานพิเศษ ใหูเลือกโปรแกรมดัง
ตูอไปน้ี
•	ล้างนำ ้า	(Rinse)
ใชูโปรแกรมน้ีเมื่อคุณตูองการลูางนำ้ าสะอาด
หรือลงแปูงโดยแยกกระทำา
•	ป่ันและระบายนำ ้า	(Spin+Drain)
ใชูโปรแกรมน้ีในการใชูงานวงรอบการป่ันเพิ่ม
เติมสำาหรับเสื้อผูาของคุณหรือเพื่อการระบาย
นำ้ าของเครื่องซักผูาออก
กูอนทำาการเลือกโปรแกรมน้ี ใหูเลือก
ความเร็วการป่ันที่ตูองการกูอนและกดปูุม 
เริ่มตูน/หยุดชัว่ขณะ อันดับแรก เครื่องจะ
ทำาการระบายนำ้ าที่อยู่ในเครื่องออก หลัง
จากนัน้ เครื่องจะการป่ันเสื้อผูาในถังตาม
ความเร็วที่ตัง้ไวูและระบายนำ้ าที่ออกมาจาก
เสื้อผูาออก
ถูาคุณตูองการระบายนำ้ าเทูานัน้โดยไมูตูอง
ทำาการป่ันเสื้อผูาของคุณ เลือกโปรแกรม ส่บ
นำ้ า+ป่ัน  แลูวเลือกฟังก์ชัน่ไมูตูองทำาการป่ัน  
โดยใชูปูุมการปรับความเร็วการป่ันเขูามาชูวย 
กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ

C ใชูความเร็วการป่ันตำ่าที่สุดสำาหรับเสื้อผูาที่อูอนนูุม
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4.7	เลือกอุณหภูมิ
เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหมูแลูว 
อุณหภ่มิส่งสุดสำาหรับโปรแกรมที่เลือกไวูจะ
แสดงออกมาบนไฟแสดงอุณหภ่มิ
ในการลดอุณหภ่มิ ใหูกดปุูมสำาหรับปรับ
อุณหภ่มิ อุณหภ่มิจะลดลงตามลำาดับตัวเลข 

C
ถูาโปรแกรมการซักไมูเขูาไปสู่ขัน้ตอนการใหูความ
รูอน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภ่มิโดยไมูตูอง
ปรับเปลี่ยนเครื่องซักผูาไปยังโหมดหยุดชัว่ขณะ 

4.8	การเลือกความเร็วของการป่ันแห้ง
เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหมู
แลูว ความเร็วในการป่ันแหูงที่แนะนำาของ
โปรแกรมที่เลือกไวูจะแสดงออกมาบนไฟ
แสดงความเร็วการป่ัน
ในการลดความเร็วการป่ันแหูง ใหูกดปูุม
สำาหรับปรับความเร็วการป่ัน ความเร็วการ
ป่ันแหูงจะลดลงตามลำาดับตัวเลข หลังจาก
นัน้แลูว ขึ้นอยู่กับรูุนของผลิตภัณฑ์ จะมีฟัง
ก์ชัน่ใหูเลือก "รักษานำ้ าลูาง" และ "ไมูตูองป่ัน" 
ปรากฎบนจอแสดงผล ด่หัวขูอ "การเลือกฟัง
ก์ชัน่ทำางานสนับสนุน" สำาหรับคำาอธิบายถึง
ทางเลือกเหลูาน้ี

รักษานำ ้าล้าง
ถูาคุณไมูตูองการทำาการเอาเสื้อผูาออกทันที
หลังจากโปรแกรมการซักสมบ่รณ์แลูว คุณ
อาจใชูฟังก์ชัน่การรักษานำ้ าลูางไวูเพื่อรักษา
เสื้อผูาของคุณใหูอยู่ในนำ้ าลูางทำาความ
สะอาดสุดทูายเพื่อที่จะปูองกันการเกิดรอย
ยับยูนของเสื้อผูาเมื่อตูองอยู่ในเครื่องที่
ไมูมีนำ้ า กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ หลัง
จากกระบวนการน้ีถูาคุณตูองการระบายนำ้ า
ออกโดยไมูตูองทำาการป่ันเสื้อผูาของคุณ 
โปรแกรมจะกลับมาทำางานและดำาเนินตูอใหู
สมบ่รณ์หลังจากระบายนำ้ าออกแลูว
ถูาคุณตูองการทำาการป่ันแหูงเสื้อผูาที่อยู่ในนำ้ า 
ใหูปรับความเร็วการป่ันและกดปูุม เริ่มตูน / 
หยุดชัว่ขณะ
โปรแกรมการซักกลับมาทำางานตูอ นำ้ าถ่ก
ระบายออก เสื้อผูาไดูรับการป่ันแหูงและ
โปรแกรมการซักเสร็จสมบ่รณ์

C
ถูาโปรแกรมการซักไมูเขูาไปสู่ขัน้ตอนการป่ันแหูง 
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วโดยไมูตูองปรับ
เปลี่ยนเครื่องซักผูาไปยังโหมดหยุดชัว่ขณะ 
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4.9	ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภคพลังงาน

• : สามารถเลือกไดู
* : เลือกโดยอัตโนมัติ ไมูมีการยกเลิก
** : โปรแกรมตามฉลากพลังงาน (EN 60456 )
*** : ถูาความเร็วการป่ันแหูงส่งสุดของเครื่องซักผูาตำ่ากวูาคูาน้ี คุณสามารถเลือกไดูจนถึงคูาความเร็วการป่ันส่งสุดเทูานัน้
- : ด่คำาอธิบายของโปรแกรมสำาหรับโหลดส่งสุด

TH 39 ฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน

โปรแกรม

ส่ง
สุด

 โ
หล

ด 
(ก

ก.
)

อัต
รา

กา
รบ

ริโ
ภค

นู่ำา
 (ล

ิตร
)

อัต
รา

กา
รบ

ริโ
ภค

พล
ังง

าน
 

(ก
ิโล

วัต
ต์ช

ัว่โ
มง

)

ส่ง
สุด

 ค
วา

มเ
ร็ว

**
*

ซัก
ลูา

งเ
บื้อ

งต
ูน

ซัก
เร

็ว

กำา
จัด

ขน
สัต

ว์ อุณหภ่มิ

ผูาฝูาย
90 7 66 2,25 1000 • • • เย็น-90
60 7 66 1,45 1000 • • • เย็น-90
40 7 66 0,85 1000 • • • เย็น-90

ผูาฝูายแบบประหยัด 60** 7 48 1,06 1000 40-60

เสื้อพูาเด็กทารก 90 7 85 1,90 1000 • 30-90

เร็วประจำาวัน

90 7 55 1,90 1000 เย็น-90

60 7 55 1,00 1000 เย็น-90

30 7 55 0,20 1000 เย็น-90

ซักดูวนพิเศษ 30 2 40 0,11 1000 เย็น-30

ซักชุดชัน้ใน 20° 20 2 95 0,40 1000 • • 20

ซักถนอมผูา 20° 20 3 45 0,15 600 20

ซักมือ 20° 20 1 30 0,15 600 20

ผูาขนสัตว์ 40 1,5 40 0,30 600 เย็น-40

ด่แลผูาสีเขูม 40 2,5 58 0,45 800 เย็น-40

เสื้อเชิต้ 60 2,5 55 0,90 600 • • เย็น-60

ผูาผสม 40° 40 3 45 0,50 800 • • • เย็น-40

ผูาใยสังเคราะห์
60 2,5 45 0,90 800 • • • เย็น-60
40 2,5 45 0,42 800 • • • เย็น-60
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C ฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนในตารางอาจจะแปรผันไปตามรูุนของเครื่องซักผูาของคุณ

C
การบริโภคนำ้ าและพลังงานอาจแปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของความดันนำ้ า ความกระดูางและอุณหภ่มิของนำ้ า 
อุณหภ่มิแวดลูอมภายนอก ประเภทและปริมาณของเสื้อผูาที่จะซัก การเลือกใชูฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนและความเร็ว
ในการป่ันแหูง และการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟูา

C
คุณสามารถมองเห็นเวลาในการซักของโปรแกรมที่คุณไดูเลือกไวูบนหนูาจอแสดงผลของเครื่อง เป็นเรื่องปกติที่ความแตก
ตูางเล็กนูอยอาจเกิดขึ้นไดูระหวูางเวลาที่แสดงบนจอแสดงผลและเวลาจริงในการซักผูา
“ความสามารถในการเลือกไดูของฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนอาจจมีการเปลี่ยนแปลงไดูโดยผู่ผลิต ความสามารถในการ
เลือกไดูอาจจะถ่กเพิ่มเขูามาหรือความสามารถที่มีอยู่อาจจะถ่กถอดออกไปกูไดู”
«ความเร็วในการป่ันแหูงของเครื่องซักผูาของคุณอาจแปรผันกันในแตูละโปรแกรมทัง้หมดที่มี อยูางไรก็ตามความเร็วน้ีไมู
สามารถเกินกวูาความเร็วการป่ันส่งสุดของเครื่องซักผูาไดู»

คาูบงูชีส้ำาหรบัโปรแกรมผูาสงัเคราะห์ (TH)

โห
ลด

 (ก
ก.

)

อตั
รา

กา
รบ

ริโ
ภค

นำ้า่
 

(ล
ติร

)

อตั
รา

กา
รบ

ริโ
ภค

พล
งัง

าน
 (ก

โิล
วตั

ต์
ชัว่

โม
ง)

ระ
ยะ

เว
ลา

ขอ
ง

โป
รแ

กร
ม 

(น
าที

) * ปริมาณความช้ืนทีเ่หลอื
อยู ่(%) **

ปรมิาณความช้ืนทีเ่หลอื
อยู ่(%) **

 ≤ 1000 รอบตูอนาที > 1000 รอบตูอนาที

ผูาใยสังเคราะห ์60 2,5 45 0,90 100/120 45 40

ผูาใยสังเคราะห ์40 2,5 45 0,42 90/110 45 40

* คุณสามารถมองเหน็เวลาในการซักของโปรแกรมทีคุ่ณไดเูลอืกไวบูนหนาูจอแสดงผลของเครือ่ง เปน็เรือ่ง
ปกติทีค่วามแตกตาูงเล็กนอูยอาจเกดิข้ึนไดรูะหวาูงเวลาทีแ่สดงบนจอแสดงผลและเวลาจรงิในการซกัผาู

** ปรมิาณความชืน้ทีเ่หลืออยูอ่าจจะตาูงไปสืบเนือ่งจากความเร็วการป่ันแหงูทีเ่ลอืก

การซักล้างสีเข้ม
(ดูแลผ้าสีเข้มre)

การซักล้างสีเข้ม
(ดูแลผ้าสีเข้มre)

ผ้าสังเคราะห์ ผ้าฝ้าย Prการซักล้างขั้นต้น หลัก
การซักล้าง 

ล้างน้ำ Wการซักล้าง การปั่นแห้ง ละเอียดอ่อน ขนสัตว์
rกำจัด

ประตูพร้อม

เปิด/ปิดffขนาดเล็ก 30ประจำวันด่วนres 14
ระยะสั้นมาก 

ด่วน 

ผ้าทำจากขนสั
ตว์

ผ้าฝ้ายแบบประหยั
ด 

ประหยัด

ทารกrปกป้องมือ
Wการซักล้าง 

เด็ก-
prล็อคป้องกัน

ผ้านวม
(เครื่องนอน)

ต่อต้าน- cr
รอยยับย่น

ระบายน้ำ
(ปั๊ม)

ประจำวัน ด่วน รักษาน้ำล้าง เริ่มต้น / 
หยุดชั่วขณะ

ห้ามทำการปั่นแห้ง เร็ว 
การซักล้าง

เสร็จสิ้น เย็น Tอุณหภูมิre ตัวเอง 
ทำความสะ

อาด

ชุดชั้นในสตรี ทำความสะอาดแ
บบประหยัด

ทารกrปกป้อง

ขนสัตว์
rกำจัด

ต่อต้าน-
ภูมิแพ้

แฟชั่น
ดูแลre

ละเมียดละไมTการหน่วงเวลาสปอร์ตผ้ายีนส์เสื้อเชิ้ตFrทำให้สด
ใหม่ 

การล้างน้ำพิเศษ
(ล้างน้ำเพิ่ม)

ด่วน 40ผสมกัน 40
(ผสมกัน40)
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4.10	การเลือกฟังก์ชั่นการ
ทำางานสนับสนุน

เลือกฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนกูอนทำาการ
เริ่มทำางานโปรแกรมซักผูา นอกเหนือจาก
น้ีแลูว คุณอาจจะทำาการเลือกหรือยกเลิก
ฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนที่เหมาะสมกับ
โปรแกรมที่กำาลังทำางานอยู่โดยไมูตูองกดปูุม 
เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ ในขณะที่เครื่องกำาลัง
ทำางานอยู่ก็ไดู สำาหรับกรณีน้ี เครื่องซักผูา
จะตูองอยู่ในขัน้ตอนการทำางานกูอนที่ฟังก์ชั ่
นการทำางานสนับสนุนจะถ่กเลือกหรือยกเลิก
ถูาฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนไมูสามารถ
ทำาการเลือกหรือยกเลิกแลูว แสงสวูางของไฟ
แสดงฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนที่เกี่ยวขูอง
กันจะกะพริบ 3 ครัง้เพื่อเตือนผู่ใชูงาน

C
บางฟังก์ชัน่ไมูสามารถทำาการเลือกพรูอมกันไดู 
ถูาฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนตัวที่สองขัดแยูง
กับตัวแรกที่เลือกไวูกูอนเริ่มทำาการสตาร์ทเครื่อง 
ฟังก์ชันที่เลือกไวูอันดับแรกจะถ่กยกเลิกและฟังก์ชั ่
นการทำางานสนับสนุนอันดับที่สองจะยังคงมีผลอยู่ 
ตัวอยูางเชูน ถูาคุณตูองการเลือกฟังก์ชัน่การทำางาน
แบบซักเร็ว หลังจากที่คุณไดูเลือกแบบการซักลูาง
ขัน้ตูนแลูว การซักลูางขัน้ตูนจะถ่กยกเลิกและฟัง
ก์ชัน่การทำางานแบบซักเร็ว จะยังคงมีผลอยู่

C
ฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนที่ไมูเขูากันกับ
โปรแกรมการซักจะไมูสามารถเลือกไดู (ด่ “ตาราง
โปรแกรมและอัตราการบริโภคพลังงาน”)

C
ปูุมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนอาจจะแตกตูางออก
ไปขึ้นอยู่กับรูุนของเครื่องซักผูา

•	ซักล้างเบือ้งต้น	(Prewash)
การซักลูางขัน้ตูนจะคูุมคูาสำาหรับเสื้อผูาที่มี
คราบสกปรกมากเทูานัน้ การไมูใชูฟังก์ชัน่ซัก
ลูางขัน้ตูนจะชูวยประหยัดพลังงาน นำ้ าและ
เวลาไดู

C
การซักลูางขัน้ตูนโดยปราศจากผงซักฟอกนัน้ 
แนะนำาใหูใชูสำาหรับผูาบางเน้ือละเอียดและผูามูาน

•	ซักเร็ว	(Quick	Wash)
ฟังก์ชัน่น้ีสามารถใชูในโปรแกรมการซักผูา
ฝูายและผูาสังเคราะห์ ฟังก์ชัน่น้ีจะชูวยลด
เวลาในการซักและขัน้ตอนของการลูางนำ้ าอีก
ดูวยสำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบสกปรกระดับเล็ก
นูอย

C
เมื่อคุณเลือกฟังก์ชัน่น้ี ใหูใสูเสื้อผูาที่จะซักลงไปใหู
ไดูประมาณครึ่งหน่ึงของความจุเสื้อผูาส่งสุดที่ระบุไวู
ในตารางโปรแกรมการซัก

•	กำาจัดขนสัตว์	(Pet	Hair	Removal)
ฟังก์ชัน่น้ีชูวยในการกำาจัดขนสัตว์เลีย้งที่ติด
บนเสื้อผูาไดูอยูางมีประสิทธิภาพดีขึ้น
เมื่อคุณเลือกฟังก์ชัน่น้ี ขัน้ตอนการซักลู่าง
ขัน้ตูนและการลูางนำ้ าพิเศษจะถ่กเพิ่มเขูาไป
ในโปรแกรมปกติ ดังนัน้ การซักลูางน้ีจะถ่ก
กระทำาดูวยนำ้ าที่มากขึ้น (30%) และขนสัตว์
เลีย้งจะถ่กกำาจัดออกไดูอยูางมีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น

A หูามทำาการซักลูางสัตว์เลีย้งของคุณในเครื่องซักผูา
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การเริ่มต้นแบบหน่วงเวลา
พรูอมกับฟังก์ชัน่การเริ่มตูนแบบหนูวงเวลา 
การเริ่มตูนของโปรแกรมการซักอาจจะชูาไป
ส่งสุดไดูถึง 19 ชัว่โมง เวลาการเริ่มตูนที่ชูา
ลงสามารถปรับเพิ่มขึ้นไดูครัง้ละ 1 ชัว่โมง

C
หูามใชูผงซักฟอกเหลวเมื่อคุณตัง้การทำางานเป็น
แบบเริ่มตูนแบบหนูวงเวลา นัน่เป็นความเสี่ยงของ
การเกิดคราบบนเสื้อผูาไดู

เปิดประต่สำาหรับโหลดเสื้อผูาลงไป วางเสื้อผูา
ลงไปและใสูผงซักฟอก ฯลฯ เลือกโปรแกรม
การซัก อุณหภ่มิ ความเร็วการป่ันแหูงและถูา
ตูองการ ใหูเลือกฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน 
ตัง้เวลาที่ตูองการโดยการกดปูุม การเริ่ม
ตูนแบบหนูวงเวลา กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่
ขณะ เวลาการเริ่มตูนแบบหนูวงที่คุณเลือก
ไวูจะแสดงบนหนูาจอ การเริ่มตูนแบบหนูวง
เวลา จะเริ่มนับถอยหลัง สัญลักษณ์ “_” ที่
อยู่ถัดจากเวลาแสดงการเริ่มแบบหนูวงจะ
เคลื่อนที่ขึ้นและลงบนหนูาจอแสดงผล 

C
เสื้อผูาที่จะซักเพิ่มเติมอาจใสูเขูาไปในชูวงการรอ
เวลาเริ่มตูนแบบหนูวงน้ีไดู

เมื่อสิน้สุดการนับถอยหลังแลูว ระยะเวลา
ของโปรแกรมที่เลือกไวูจะแสดงออกมา 
สัญลักษณ์ “_” จะหายไปและโปรแกรมการ
ซักที่เลือกไวูก็จะเริ่มตูนทำางาน
การเปลี่ยนแปลงคาบเวลาในการเริ่ม
ต้นแบบหน่วง
ถูาคุณตูองการเปลี่ยนแปลงเวลาที่ใชูการนับ
ถอยหลัง:
กดปูุม เริ่มการทำางานแบบหนูวง เวลาจะเพิ่ม
ขึ้นคราวละ 1 ชัว่โมงในแตูละครัง้ที่คุณกดปูุม 
ถูาคุณตูองการลดเวลาการเริ่มตูนแบบหนูวง 
กดปูุม เริ่มการทำางานแบบหนูวงซำ้ากันจน
กระทัง่เวลาการเริ่มตูนแบบหนูวงที่ตูองการ
ปรากฎขึ้นมาบนหนูาจอแสดงผล

การยกเลิกฟังก์ชั่นการเริ่มต้นแบบหน่วง
เวลา
ถูาคุณตูองการยกเลิกการนับถอยหลังการ
หนูวงเวลาและเริม่โปรแกรมการซกัโดยทนัท:ี
ตัง้เวลาเริ่มตูนแบบหนูวงใหูเป็นศ่นย์หรือ
หมุนปูุมการเลือกโปรแกรมการซักไปสู่
โปรแกรมอื่นใด เชูนนัน้แลูว ฟังก์ชัน่การ
เริ่มตูนแบบหนูวงเวลาก็จะถ่กยกเลิก ไฟ
สวูางของปูุม สิน้สุด/ยกเลิก จะสวูางว่บวาบ
อยูางตูอเน่ือง  หลังจากนัน้ เลือกโปรแกรม
ที่คุณตูองการทำางานอีกครัง้ กกดปูุม เริ่มตูน 
/ หยุดชัว่ขณะ เพื่อเริ่มตูนการทำางานของ
โปรแกรม
4.11	การเริ่มต้นทำางานของโปรแกรม
กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ เพื่อเริ่มตูนการ
ทำางานของโปรแกรม ไฟสวูางของโปรแกรม
ที่แสดงถึงการเริ่มตูนของโปรแกรมการซักจะ
ถ่กเปิดขึ้น

C
ถูาไมูมีโปรแกรมการซักถ่กทำาใหูเริ่มตูนหรือไมูมีปูุม
ใดถ่กกดภายใน 1 นาทีในระหวูางกระบวนการเลือก
โปรแกรม เครื่องก็จะปรับเปลี่ยนไปสู่โหมด หยุดชัว่
ขณะและระดับของความสวูางของไฟบอกสถานะ
ของอุณหภ่มิ ความเร็วและประต่เปิดปิดก็จะลดลง 
ไฟบอกสถานะอื่นๆและสถานะตูางๆ ก็จะถ่กปิดไป 
เมื่อปุูมการเลือกโปรแกรมการซักถ่กหมุนหรือปูุม
ใดๆ ถ่กกดแลูว ไฟบอกสถานะและตัวบอกสถานะก็
จะเปิดอีกครัง้

4.12	การล็อคป้องกันเด็ก
ใชูระบบการล็อคปูองกันเด็กเพื่อปูองกันเด็ก
มายูุงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ี เชูนนัน้แลูวคุณ
สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน
ขณะที่โปรแกรมกำาลังทำางาน

C
ถูาปูุมปรับการเลือกโปรแกรมถ่กหมุนเมื่อการล็อค
ปูองกันเด็กเล็กก็ทำางานแลูว จะปรากฎ “Con” 
แสดงบนหนูาจอแสดงผล การล็อคปูองกันเด็กจะ
ไมูยอมใหูมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโปรแกรมและ
อุณหภ่มิ ความเร็ว และฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน
ที่เลือกไวู 

C
แมูแตูถูาโปรแกรมอื่นถ่กเลือกโดยใชูปูุมหมุน
เลือกในขณะที่การล็อคปูองกันเด็กยังทำางานอยู่ 
โปรแกรมที่เลือกไวูกูอนหนูาน้ีก็จะยังคงทำางานอยู่
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การบังคับใช้ฟังก์ชั่นการล็อคป้องกันเด็ก
กดและแชูไวูที่ ปูุมฟังก์ชัน่การทำางาน
สนับสนุนที่ 1 และ 2 เป็นเวลา 3 วินาที ไฟที่
ปุูม ฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนที่ 1 และ 2 
จะสวูางว่บวาบขึ้นมา และ "C03", "C02", 
"C01" จะแสดงออกมาบนหนูาจอแสดงผล
ตามลำาดับในขณะที่คุณกดปูุมคูางไวูเป็นเวลา 
3 วินาที หลังจากนัน้ "Con" จะแสดงออก
มาบนจอแสดงผลบูงบอกวูาการล็อคปูองกัน
เด็กไดูรับการเปิดการทำางานแลูว ถูาคุณกด
ปุูมใดๆ หรือหมุนปุูมเลือกโปรแกรมในขณะ
ที่ฟังก์ชัน้การล็อคปูองกันเด็กยังมีผลอยู่ คำา
ดังกลูาวก็จะยังปรากฎอยู่บนหนูาจอแสดงผล 
ไฟสถานะของปูุมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน
ที่ 1 และ 2 ที่ใชูในการลบคำาสัง่การทำางาน
ของฟังก์ชัน่ล็อคปูองกันเด็กก็จะสวูางกระ
พริบ 3 ครัง้
การลบคำาสั่งการทำางานของฟังก์ชั่นการ
ล็อคป้องกันเด็ก
กดและแชูไวูที่ ปูุมฟังก์ชัน่การทำางาน
สนับสนุนที่ 1 และ 2 เป็นเวลา 3 วินาทีในขณะ
ที่โปรแกรมใดๆ ทำางานอยู่ ไฟที่ปูุม ฟังก์ชั ่
นการทำางานสนับสนุนที่ 1 และ 2 จะสวูาง
ว่บวาบขึ้นมา และ "C03", "C02", "C01" จะ
แสดงออกมาบนหนูาจอแสดงผลตามลำาดับ
ในขณะที่คุณกดปูุมคูางไวูเป็นเวลา 3 วินาที 
หลังจากนัน้ "COFF" จะแสดงออกมาบน
จอแสดงผลบูงบอกวูาการล็อคปูองกันเด็กถ่ก
ปิดการทำางานแลูว

C
นอกจากวิธีที่แสดงไวูดูานบนน้ีแลูว ในการปิดการ
ทำางานของฟังก์ชัน่การล็อคปูองกันเด็ก ใหูปรับ
เปลี่ยนปุูมเลือกโปรแกรมการซักไปยังตำาแหนูง 
เปิด/ปิด ในขณะที่ไมูมีโปรแกรมใดกำาลังทำางานอยู่
และทำาการเลือกโปรแกรมอื่นๆ 

C
ฟังก์ชัน่ล็อคปูองกันเด็กจะไมูถ่กปิดการทำางานหลัง
จากพลังงานไฟฟูาขัดขูองหรือเมื่อเครื่องซักผูาถ่ก
ดึงปลัก๊ไฟออก

4.13	ความคืบหน้าของโปรแกรมการซัก
ความคืบหนูาของโปรแกรมการซักโปรแกรม
หน่ึงสามารถติดตามด่ไดูจากตัวแสดงสถานะ
ติดตามการทำางานของโปรแกรม ณ จุดเริ่ม
ตูนของทุกๆ ขัน้ตอนของโปรแกรม ไฟบูง
บอกสถานะที่เกี่ยวขูองจะเปิดและไฟของขัน้
ตอนที่เสร็จสมบ่รณ์แลูวจะปิด
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตัง้ฟังก์ชัน่การ
ทำางานสนับสนุน ความเร็วและอุณหภ่มิโดย
ไมูตูองทำาการหยุดการไหลของโปรแกรม
ในขณะที่โปรแกรมกำาลังทำางานอยู่ก็ไดู ใน
การปฏิบัติเชูนน้ี การเปลี่ยนแปลงที่คุณจะ
กระทำาจะตูองเป็นในขัน้ตอนหลังจากขัน้
ตอนของโปรแกรมที่กำาลังทำางานอยู่ ถูาการ
เปลี่ยนแปลงไมูเขูากัน ไฟสถานะที่เกี่ยวขูอง
จะสวูางว่บวาบ 3 ครัง้

C
ถูาเครื่องซักผูาไมูผูานขัน้ตอนการป่ันแหูง ฟังก์ชั ่
นการรักษานำ้ าลูางจะไมูถ่กเปิดการทำางานหรือระบบ
ตรวจจับโหลดไมูสมดุลแบบอัตโนมัติก็ไมูจะถ่กเปิด
การทำางานเน่ืองจากการกระจายตัวที่ไมูสมดุลของ
เสื้อผูาในเครื่อง

4.14	การล็อคประตูใส่โหลด
มีระบบล็อคอยู่บนประต่ใสูโหลดของเครื่อง
ซักผูาที่ปูองกนการเปิดของประต่ในกรณีที่
ระดับของนำ้ าไมูเหมาะสม
ไฟสถานะของประต่โหลดจะเริ่มสวูางว่บวาบ
เมื่อเครื่องถ่กปรับเปลี่ยนไปสู่โหมด หยุดชัว่
ขณะ เครื่องจะทำาการตรวจสอบระดับของนำ้ า
ในตัวเครื่อง ถูาระดับนำ้ าเหมาะสม ไฟสถานะ
ของประต่โหลดเสื้อผูาจะสวูางขัน้มาอยูาง
คงที่ภายใน 1-2 นาทีและประต่สำาหรับโหลด
เสื้อผูาก็สามารถเปิดออกไดู 
ถูาระดับนำ้ าไมูเหมาะสม ไฟสถานะของประต่
โหลดเสื้อผูาจะปิดและประต่สำาหรับโหลด
เสื้อผูาก็จะไมูสามารถเปิดออกไดู ถูาคุณ
ทำาการบังคับเปิดประต่โหลดเสื้อผูาในขณะที่
ไฟสถานะปิดอยู่ คุณจะตูองยกเลิิกโปรแกรม
การซักที่กำาลังทำางานอยู่ ด่ที่ "การยกเลิก
โปรแกรม" 
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4.15	การเปลี่ยนแปลงการ
เลือกโปรแกรมหลังจาก
โปรแกรมเริ่มทำางานแล้ว

ปรับเปลี่ยนเครื่องไปสู่โหมด	หยุดชั่วขณะ
กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ เพื่อเปลี่ยนไป
สู่โหมด หยุดชัว่ขณะในขณะที่โปรแกรมกำาลัง
ทำางานอยู่ ไฟสถานะของขัน้ตอนซึ่งเครื่อง
เริ่มทำางานจะสวูางว่บวาบขัน้มาในตัวบูงชีก้าร
ติดตามการทำางานของโปรแกรมเพื่อแสดงใหู
รู่วูาเครื่องถ่กปรับเปลี่ยนไปสู่โหมด หยุดชัว่
ขณะแลูว 
นอกจากน้ี เมื่อประต่โหลดเสื้อผูาพรูอมที่จะ
ทำาการเปิดแลูว ไฟสถานะของประต่โหลดก็
จะสวูางขัน้อยูางตูอเน่ืองเหมือนกันนอกเหนือ
จากไฟสถานะของขัน้ตอนการทำางานของ
โปรแกรม
การเปลี่ยนแปลงการตัง้ค่าความเร็ว
และอุณหภูมิสำาหรับฟังก์ชั่นการทำางาน
สนับสนุน
ขึ้นอยู่กับวูาขัน้ตอนการทำางานของโปรแกรม
ที่ไปถึงแลูว คุณอาจทำาการยกเลิกหรือเปิด
การทำางานฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนไดู ด่ที่ 
"การเลือกฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน" 
คุณอาจทำาการเปลี่ยนแปลงการตัง้คูา
ความเร็วและอุณหภ่มิไดูอีกดูวย ด่ที่ "การ
เลือกฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน" และ "การ
เลือกอุณหภ่มิ"

C
ถูาเครื่องไมูยอมใหูมีการเปลี่ยนแปลง ไฟสถานะที่
เกี่ยวขูองจะสวูางว่บวาบ 3 ครัง้

การเพิ่มเข้าหรือนำาเสือ้ผ้าออก
กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ เพื่อเปลี่ยน
ไปสู่โหมด หยุดชัว่ขณะ ไฟสถานะของการ
ติดตามการทำางานของโปรแกรมของขัน้ตอน
ที่เกี่ยวขูองในระหวูางที่เครื่องถ่กปรับเปลี่ยน
ไปสู่โหมด หยุดชัว่ขณะ จะสวูางว่บวาบขึ้นมา 
รอจนกระทัง่ประต่โหลดเสื้อผูาสามารถเปิด
ไดู เปิดประต่โหลดเสื้อผูาและทำาการเพิ่มเขูา
หรือนำาเสื้อผูาออกมา ปิดประต่โหลดเสื้อผูา 
ทำาการเปลี่ยนแปลงการตัง้ฟังก์ชัน่การทำางาน
สนับสนุน อุณหภ่มิและความเร็วถูาจำาเป็น  
กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ เพื่อเริ่มตูนการ
ทำางานของโปรแกรม
4.16	การยกเลิกโปรแกรม
ในการยกเลิกโปรแกรม ใหูหมุนปูุมการเลือก
โปรแกรมเพื่อทำาการเลือกโปรแกรมอื่นๆ 
โปรแกรมกูอนหนูาน้ีจะถ่กยกเลิก ไฟสถานะ 
การสิน้สุด/ ยกเลิก จะสวูางว่บวาบอยูางตูอ
เน่ืองเพื่อแจูงเตือนวูาโปรแกรมถุกทำาการ
ยกเลิกแลูว 
ฟังก์ชัน่การทำางานของป๊ัมจะถุกเปิดการ
ทำางานเป็นเวลา 1-2 นาทีโดยไมูสนใจวูาอยู่
ขัน้ตอนใดของโปรแกรมและไมูวูาจะมีนำ้ าอยู่
ในเครื่องหรือไมูก็ตาม หลังจากชูวงคาบเวลา
น้ีแลูว เครื่องซักผูาของคุณจะพรูอมสำาหรับ
การเริ่มตูนกับขัน้ตอนแรกของโปรแกรมใหมู
ไดู

C
ขัน้อยู่กับขัน้ตอนการทำางานขณะที่โปรแกรมถ่ก
ทำาการยกเลิก คุณอาจจะตูองใสูผงซักฟอกและ
นำ้ ายาปรับผูานูุมอีกครัง้สำาหรับโปรแกรมที่คุณทำาการ
เลือกใหมู
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4.17	การสิน้สุดของโปรแกรม
“End” จะปรากฎบนหนูาจอแสดงผล ณ การ
สิน้สุดการทำางานของโปรแกรม 
รอจนกระทัง่ไฟสถานะของประต่โหลดเสื้อผูา
สวูางขึ้นมา กดปุูม เปิด / ปิด เพื่อทำาการปิด
เครื่อง นำาเสื้อผูาออกมาและปิดประต่โหลด
เสื้อผูา เครื่องซักผูาของคุณก็จะพรูอมสำาหรับ
การซักลูางรอบตูอไป
4.18	เครื่องซักผ้าของคุณติดตัง้

ระบบ	“โหมดเตรียมพร้อมรอ”
ในกรณีที่ไมูสามารถเริ่มการทำางานของโปร
แกรมใดๆ หรือมีการรอโดยไมูไดูทำาการเดิน
เครื่องเมื่อเครื่องถ่กเปิดโดยปูุม เปิด/ปิด แลูว
และในขณะที่เครื่องอยู่ในขัน้ตอนการเลือก
หรือถูาไมูมีการทำางานใดๆประมาณ 2 นาที
หลังจากโปรแกรมที่คุณเลือกทำางานเสร็จสิน้
กระบวนการแลูว เครื่องซักผูาของคุณก็จะ
ปรับเปลี่ยนไปสู่โหมดประหยัดพลังงานโดย
อัตโนมัติ ความสวูางของไฟบอกสถานะก็จะ
ลดลง  นอกจากน้ี ถูาผลิตภัณฑ์ของคุณมี
การติดตัง้หนูาจอแสดงผลแสดงระยะเวลา
ของโปรแกรมแลูว หนูาจอแสดงผลนัน้ก็จะ
ถ่กปิดไปดูวย ในกรณีของการหมุนปูุมเลือก
โปรแกรมหรือกดปูุมใดๆ ไฟสถานะและหนูา
จอแสดงผลก็จะกลับไปสู่สภาวะเดิมกูอน
หนูาน้ี การเลือกของคุณที่กระทำาในขณะออก
จากโหมดประหยัดพลังงานแลูวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดู ตรวจสอบความเหมาะสม
ของการเลือกของคุณกูอนเริ่มตูนการทำางาน
ของโปรแกรม ทำาการปรับใหมูถูาจำาเป็น สิ่งน้ี
ไมูใชูความผิดพลาด
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5	 การบำารุงรักษาและการทำาความสะอาด

ชูวงอายุการใชูงานของผลิตภัณฑ์จะยืดยาว
ออกไปและปัญหาที่พบเจอบูอยจะลดลงถูา
ทำาความสะอาดตามชูวงเวลาอยูางสมำ่าเสมอ
5.1	การทำาความสะอาดลิน้

ชักใส่ผงซักฟอก
ทำาความสะอาดลิน้ชักใสูผงซักฟอกตามชูวง
เวลาอยูางสมำ่าเสมอ (ทุกๆ 4-5 รอบการซัก) 
ดังที่แสดงไวูในดูานลูางน้ี เพื่อที่จะปูองกัน
การสะสมของผงซักฟอกเมื่อเวลาผูานไป

1. กดไปที่จุดเสูนประบนทูอด่ดบนชูองสำาหรับ
ใสูนำ้ ายาปรับผูานุูมและดึงลงมาหาตัวคุณจน
กระทัง่ชูองใสูนัน้ถ่กถอดออกจากเครื่อง

C
ถูามีปริมาณนำ้ ามากกวูาปกติและนำ้ ายาปรับผูานูุมผสม
กันตอนเริ่มตูนมารวมกันในชูองใสูนำ้ ายาปรับผูานูุม
แลูว ทูอด่ดนัน้จะตูองไดูรับทำาความสะอาด

2. ทำาการลูางลิน้ชักใสูผงซักฟอกและทูอด่ดนัน้
ดูวยนำ้ าอูุนในอูางลูาง สวมถุงมือปูองกันหรือใชู
แปรงที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่ง
ตกคูางในลิน้ชักที่จะสัมผัสผิวคุณเวลาทำาความ
สะอาด

3. ใสูลิน้ชักกลับเขูาไปที่เดิมในตัวเครื่องหลังจาก
ทำาความสะอาดและใหูมัน่ใจวูาติดตัง้กลับเขูาไป
ใหมูลงตำาแหนูงไดูดี

ถูาลิน้ชักสำาหรับใสูผงซักฟอกของคุณเป็นสิงห
น่ึงที่บูงบอกภาพดังตูอไปน้ี:

C
 ยกดูานหลังของทูอด่ดขึ้นเพื่อถอดออกดังแสดงใน
ภาพ หลังจากทำาความสะอาดตามขัน้ตอนที่ไดูอธิบาย
ไวูดูานบนแลูว ใหูใสูทูอด่ดกลับเขูาไปในตำาแหนูง
ของมันและดันสูวนดูานหนูาลงดูานลูางเพื่อใหูมัน่ใจ
วูาแผูนล็อคนัน้เกี่ยวไดูถึงตำาแหนูง

5.2	การทำาความสะอาดประตู
โหลดเสือ้ผ้าและถังซัก

สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโปรแกรมทำาความ
สะอาดถังซัก โปรดด่ที่ การทำางานของ
ผลิตภัณฑ์ – โปรแกรม

สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ไมูมีโปรแกรมทำาความ
สะอาดถังซัก ใหูปฏิบัติตามขัน้ตอนดูานลูาง
เพื่อทำาความสะอาดถังซัก 

เลือกที่ฟังก์ชันชูวยเหลือ นำ้ าเพิ่มเติม หรือ 
ลูางพิเศษ ใชู โปรแกรม ผูาฝูาย โดยไมูตูอง
ทำาการซักลูางเบื้องตูน ตัง้คูา อุณหภ่มิไปสู่
ระดับที่แนะนำาบนสารทำาความสะอาดถังซัก
ซึ่งใหูมาจากตัวแทนบริการที่ไดูรับการรับรอง 
ใชูขัน้ตอนน้ี โดยไมูตูองใสูเสื้อผูาในเครื่อง
ซักผูา กูอนเริ่มโปรแกรม ใหูใสูสารทำาความ
สะอาดพิเศษสำาหรับถังซัก  1 ถุง (ถูาไมูมีสาร
ทำาความสะอาดพิเศษ ใหูใสูผงตูานทานคราบ
หินป่นปริมาณส่งสุดไมูเกิน 100 กรัม) ลง
ไปในชูองใสูผงซักฟอกของถังซักหลัก (ชูอง
หมายเลข “2”) ถูาสารตูอตูานคราบหินป่นอยู่
ในร่ปแบบของเม็ด ใหูใสู 1 เม็ดลงไปในถัง
ซักหลักที่ชูองหมายเลข “2” อบแหูงภายใน
ถังดูวยเศษผูาหลังจากที่โปรแกรมทำางาน
เสร็จสิน้แลูว

C ทำาความสะอาดถังซักทุกๆ 2 เดือน

C ใชูผงตูอตูานการเกิดคราบที่เหมาะสมกับเครื่องซักผูา
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หลังจากการซักลูางทุกรอบ ทำาใหูแนูใจวูา
ไมูมีสิ่งแปลกปลอมคูางอยู่ในถัง

ถูาปากของผนังทูอในร่ปติดขัดใหูใชูไมูจิม้ฟัน
เปิดออก

C
สารแปลกปลอมจะทำาใหูเกิดคราบสนิมในถังซักไดู 
ทำาความสะอาดคราบติดแนูนบนผิวถังโดยใชูนำ้ ายา
ทำาความสะอาดเหล็กสเตนเลส หูามใชูแปรงที่เป็นขน
เหล็กหรือลวด

A ค�ำเตือน: หูามใชูวัสดุฟองนำ้ าหรือวัสดุขัดผิว น่ี
จะทำาใหูเกิดความเสียหายตูอผิวที่เคลือบสี และผิว
พลาสติกไดู

5.3	การทำาความสะอาดตัว
เครื่องและแผงควบคุม

เช็ดทำาความสะอาดตัวเครื่องดูวยนำ้ าผสมสบู่
หรือผงซักฟอกแบบเจลอูอนๆ ที่ไมูกัดผิวตาม
ที่จำาเป็น และทำาใหูแหูงดูวยผูาอูอนนูุม
ใชูผูาที่อูอนนูุมและเปียกหมาดๆ เทูานัน้ใน
การทำาความสะอาดแผงควบคุม
5.4	การทำาความสะอาดตัวกรองนำ ้าเข้า
มีตัวกรองอยู่ที่ปลายสุดของวาล์วทูอนำ้ าเขูาที่
ดูานหลังของเครื่องและที่ปลายสุดของทูอนำ้ า
เขูาที่ตูอเขูากับก๊อกนำ้ า ตัวกรองเหลูาน้ีชูวย
ปูองกันสารแปลกปลอมและสิ่งสกปรกในนำ้ าที่
อาจเขูาสู่เครื่องซักผูาไดู ควรทำาความสะอาด
ตัวกรองเมื่อเกิดความสกปรก

1. ปิดก๊อกนำ้ า
2. ถอดคลายน็อตล็อคทูอยางของทางนำ้ าเขูา

เพื่อเขูาไปยังตัวกรองที่อยู่บนวาล์วทูอนำ้ าเขูา 
ทำาความสะอาดดูวยแปรงที่เหมาะสม ถูาตัว
กรองสกปรกมาก ใหูถอดออกโดยใชูคีมและ
ทำาความสะอาด

3. ถอดตัวกรองออกมาจากดูานแบนราบของทูอ
ยางสำาหรับนำ้ าเขูาพรูอมกับแหวนปะเก็นและ
ทำาความสะอาดใหูทัว่ถึงผูานนำ้ าไหล

4. ทำาการใสูกลับแหวนปะเก็นและตัวกรองอยูาง
ระมัดระวังในที่เดิมและขันน็อตล็อคทูอยางใหู
แนูนดูวยมือ

5.5	ทำาการระบายนำ ้าที่เหลือออกและ
ทำาความสะอาดตัวกรองของป๊ัม

ระบบการกรองในเครื่องซักผูาของคุณชูวย
ปูองกันสิ่งของวัสดุแข็ง เชูน กระดุม เหรียญ 
และเสูนใย ที่อาจไปอุดตันใบพัดของป๊ัมใน
ระหวูางการระบายนำ้ าออกไดู ดังนัน้ นำ้ าจะไดู
รับการระบายออกโดยไมูมีปัญหาและอายุการ
ใชูงานของป๊ัมก็จะยืดยาวขึ้น
ถูาเครื่องซักผูาไมูสามารถทำาการระบายนำ้ า
ออกไดู ตัวกรองของป๊ัมอุดตัน ตัวกรองจะ
ตูองทำาความสะอาดเมื่อไหรูก็ตามที่มีการอุด
ตันหรือทุก 3 เดือน นำ้ าจะตูองถ่กระบายออก
กูอนเพื่อทำาความสะอาดตัวกรองของป๊ัม
นอกจากน้ี กูอนจะทำาการขนสูงเครื่องซักผูา 
(เชูน เมื่อเคลื่อนยูายไปยังอีกบูานหลังหน่ึง) 
และในกรณีของการเย็นจนแข็งตัวของนำ้ า นำ้ า
นัน้จะตูองถ่กระบายออกไปอยูางสมบ่รณ์

A ค�ำเตือน: สารแปลกปลอมที่คูางอยู่ในตัวกรอง
ของป๊ัมอาจทำาใหูเกิดความเสียหายแกูเครื่องซักผูา
หรืออาจทำาใหูเกิดเสียงดังไดู
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ในการที่จะทำาความสะอาดตัวกรองที่สกปรก
และระบายนำ้ าออก:
1. ถอดปลัก๊ไปของเครื่องเพื่อตัดพลังงานออก

A ค�ำเตือน: อุณหภ่มิของนำ้ าภายในเครื่องอาจจะ
ส่งถึง 90 ºC. เพื่อที่จะหลักเลี่ยงความเสี่ยงการถ่กนำ้ า
รูอนลวก ตัวกรองจะตูองทำาความสะอาดหลังจากนำ้ า
ในเครื่องเย็นลงแลูว

2. เปิดฝาของตัวกรอง
 ถูาฝาครอบตัวกรองประกอบดูวย 2 ชิน้ ใหูกด

แถบบนฝาตัวกรองลงดูานลูางและดึงชิน้สูวน
ออกมาในทิศทางเขูาไปหาตัวคุณ

C
คุณสามารถถอดตัวครอบตัวกรองออกโดยการกดผลัก
เล็กนูอยทิศทางลงดูานลูางพรูอมโดยใชูแทูงพลาสติก
บางผูานชูองวูางเหนือฝาครอบ หูามใชูแทูงเหล็กบาง
ในการถอดฝาครอบออกมา

3. บางผลิตภัณฑ์ของเรามีทูอยางระบายนำ้ าฉุกเฉิน 
และบางผลิตภัณฑ์ก็ไมูมี ปฏิบัติตามขัน้ตอน
ดูานลูางในการระบายนำ้ าออก

การระบายนำ้ าออกเมื่อผลิตภัณฑ์ไมูมีทูอยาง
ระบายนำ้ าฉุกเฉิน:

a. วางภาชนะบรรจุขนาดใหญูไวูดูานหนูาตัวกรอง
เพื่อรองรับนำ้ าจากตัวกรอง

b. คลายตัวกรองของป๊ัมออก (ทิศทวนเข็ม
นาฬิกา) จนกระทัง่นำ้ าเริ่มไหลออกมา ปลูอยนำ้ า
ไหลลงไปในภาชนะบรรจุที่คุณวางไวูดูานหนูา
ตัวกรอง หาเศษผูาไวูใกลูๆ มือเพื่อด่ดซับนำ้ า
หากมีนำ้ าหกออกมา

c. เมื่อนำ้ าในเครื่องออกมาหมดแลูว นำาตัวกรอง
ออกมาโดยการหมุนออก

4. ทำาความสะอาดสิ่งตกคูางขูางในตัวกรองรวมถึง
เสูนใยเสื้อผูา ถูามี รอบๆใบพัดของป๊ัม

5. การติดตัง้ตัวกรอง
6. ถูาฝาครอบตัวกรองประกอบดูวย 2 ชิน้ ใหู

ปิดฝาครอบตัวกรองโดยการกดบนแผูนฝา ถูา
ประกอบดูวยชิน้เดียว วางแผูนฝาบนตำาแหนูง
ดูานลูางในตำาแหนูงที่ตัง้ครัง้แรก และกดสูวน
ดูานบนลงไปเพื่อปิด
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6	 	ข้อกำาหนดทางด้านเทคนิค

ช่ือผู่สูงมอบหรือเคร่ืองหมายการคูา Beko
ช่ือรุูน WMB 71032 Y
ความจุท่ีจัดระดับไวู (กก.) 7
ความเร็วการป่ันแหูงส่งสุด (รอบตูอนาที) 1000
ความส่ง (ซม.) 84
ความกวูาง (ซม.) 60
ความลึก (ซม.) 45
นูำาหนักสุทธิ (±4 กก.) 57
ทางเขูาของนูำาแบบเด่ียว / ทางเขูาของนูำาแบบคู่

• / -
• มีอยู่

พลังงานไฟฟูาเขูา (โวล์ต/เฮิรตซ์) 220-240 V / 50Hz
กระแสไฟฟูารวม (แอมป์) 10
พลังงานทัง้หมด (วัตต์) 2000-2350
รหัสรุูนหลัก 9217
ขูอกำาหนดทางดูานเทคนิคอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมูตูองแจูงใหูทราบลูวงหนูาเพ่ือท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
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7	 การแก้ไขปัญหา

โปรแกรมไม่เริ่มต้นทำางานหลังจากปิดประตูเครื่อง
• ไมูไดูกดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ / ยกเลิก >>> กดปุ่ม เริ่มต้น / หย่ดชัว่ขณะ / ยกเลิก

โปรแกรมไม่สามารถเริ่มทำางานหรือเลือกได้	
• เครื่องซักผูาปรับเปลี่ยนไปสู่โหมดปูองกันตัวเองเน่ืองจากปัญหาการจูายพลังงาน (แรงดันไฟฟูาของสายไฟ แรงดันนำ้ า ฯลฯ) >>> ใน

การยกเลิกโปรแกรม ให้หม่นปุ่มการเลือกโปรแกรมเพื่อท�าการเลือกโปรแกรมอื่นๆ โปรแกรมกุอนหน้าน้ีจะถูกยกเลิก 

(ดูที่ "การยกเลิกโปรแกรม")

นำ ้าอยู่ในเครื่อง
• อาจจะมีนำ้ าตกคูางอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ไดูเน่ืองจากกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิต>>> น่ีไมุใชุความผิดพลาด น�้ าดัง

กลุาวไมุเป็นอันตรายตุอเครื่อง

เครื่องซักผ้าสั่นและมีเสียงดัง
• เครื่องอาจจะถ่กติดตัง้ไมูสมดุล >>> ท�าการปรับขาตัง้เพื่อปรับระดับเครื่อง

• สารแข็งอาจจะเขูาไปในตัวกรองป๊ัมนำ้ าไดู >>> ท�าความสะอาดตัวกรองป๊ัมน�้ า

• สกร่ยึดเพื่อการขนสูงปลอดภัยไมูไดูถ่กถอดออก >>> ท�าการถอดสกรูยึดเพื่อการขนสุงปลอดภัยออก

• ปริมาณเสื้อผูาที่ซักในเครื่องอาจนูอยเกินไป >>> เพิ่มปริมาณเสื้อผ้าที่จะซักเข้าไปในเครื่อง

• เครื่องอาจจะทำางานหนักเกินไปกับปริมาณเสื้อผูาที่ใสูเขูาไป >>> ท�าการเอาเสื้อผ้าบางชิ้้นออกจากเครื่องและกระจายน�้ า

หนักของเสื้อผ้าด้วยมือให้สมด่ลดูเป็นเน้ือเดียวกันในเครื่อง

• เครืองอาจจะพิงอยู่ติดกับสิ่งของที่เป็นวัตถุแข็ง >>> ต้องมัน่ใจวุาเครื่องไมุได้พิงกับวัตถ่ใด

เครื่องหยุดการทำางานระยะสัน้ๆ	หลังจากโปรแกรมเริ่มทำางาน
• เครื่องอาจหยุดชัว่คราวเน่ืองจากแรงดันไฟฟูาตก >>> เครื่องจะกลับมาท�างานปกติเมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับมาระดับปกติ

เวลาของโปรแกรมไม่มีการนับถอยหลัง	(บนรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผล)
• ตัวจับเวลาอาจจะหยุดระหวูางการด่ดนำ้ าเขูาเครื่อง >>> ตัวบุงบอกการจับเวลาจะไมุนับถอยหลังจนกวุาเครื่องจะมีปริมาณ

น�้ าอยุางเพียงพอแล้ว เครื่องจะรอจนกระทัง่มีปริมาณน�้ าที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงผลการซักที่ไมุดีเน่ืองจากมีน�้ าน้อย

เกินไป ตัวจับเวลาจะกลับมาท�างานนับถอยหลังหลังจากนัน้

• ตัวจับเวลาอาจจะหยุดระหวูางขัน้ตอนการทำาใหูรูอน >>> ตัวบุงบอกการตัง้เวลาจะไมุนับถอยหลังจนกวุาเครื่องจะไปถึง

อ่ณหภูมิที่ตัง้ไว้

• ตัวจับเวลาอาจจะหยุดระหวูางการป่ันแหูง >>> ระบบตรวจจับโหลดไมุสมด่ลแบบอัตโนมัติอาจจะถูกเปิดใช้งานเน่ืองจาก

การกระจายตัวที่ไมุสมด่ลของเสื้อผ้าในถังซัก
• เครื่องไมูปรับไปสู่ขัน้ตอนการป่ันแหูงเมื่อเสื้อผูาที่ซักมีการกระจายตัวไมูสมดุลในถังซักเพื่อปูองกันความเสียหายใดๆ ตูอเครื่องและ
ตูอสิ่งแวดลูอมรอบๆ ตัวเครื่อง เสื้อผูาที่ซักตูองทำาการจัดเรียงใหมูและทำาการป่ันแหูงใหมู
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ฟองไหลออกมากเกินไปจากลิน้ชักใส่ผงซักฟอก
• ใชูผงซักฟอกมากเกินไป >>> ผสมน�้ ายาปรับผ้านุ่ม 1 ช้อนโต๊ะกับน�้ า ½ ลิตรและเทลงในชุองใสุ่ส�าหรับการซักล้างหลัก

ของลิน้ชักใสุผงซักฟอก
• ใสูผงซักฟอกลงในเครื่องใหูเหมาะสมกับโปรแกรมและขนาดของโหลดส่งสุดที่ระบุไวูใน “ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภค” 
เมื่อคุณใชูสารเคมีเพิ่มเติม (นำ้ ายาขจัดคราบฝังแนูน นำ้ ายาฟอกขาว และ ฯลฯ) ใหูลดปริมาณของผงซักฟอกลง

เสือ้ผ้ายังคงเปียกอยู่	ณ	การสิน้สุดการทำางานของโปรแกรม
• ฟองสูวนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบการด่ดซับฟองอัตโนมัติมีการเปิดการทำางานเน่ืองจากมีการใชูผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใช้

ปริมาณของผงซักฟอกตามที่แนะน�าไว้
• เครื่องไมูปรับไปสู่ขัน้ตอนการป่ันแหูงเมื่อเสื้อผูาที่ซักมีการกระจายตัวไมูสมดุลในถังซักเพื่อปูองกันความเสียหายใดๆ ตูอเครื่องและ
ตูอสิ่งแวดลูอมรอบๆ ตัวเครื่อง เสื้อผูาที่ซักตูองทำาการจัดเรียงใหมูและทำาการป่ันแหูงใหมู

A ค�ำเตือน: ถูาคุณไมูสามารถขจัดปัญหาไดูแมูวูาไดูปฏิบัติตามคำาแนะนำาในบทน้ีแลูว ใหูปรึกษากับตัวแทนจำาหนูายของ
คุณหรือตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต อยูาพยายามซูอมแซมผลิตภัณฑ์ที่ไมูทำางานตามฟังก์ชัน่ดูวยตัวเอง
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1 Important instructions for safety and environment
This section contains safety instructions that will help protect from risk of perso-
nal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any 
warranty.

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

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

•	If	the	product	has	a	failure,	it	should	not	be	operated	unless	it	is	repaired	by	the	
Authorized Service Agent. There is the risk of electric shock!

•	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.

•	Connect	the	product	to	a	grounded	outlet	protected	by	a	16	A	fuse.	Do	not	ne-
glect	to	have	the	grounding	installation	made	by	a	qualified	electrician.	Our	com-
pany	shall	not	be	liable	for	any	damages	that	will	arise	when	the	product	is	used	
without grounding in accordance with the local regulations.

•	The	water	supply	and	draining	hoses	must	be	securely	fastened	and	remain	un-
damaged.	Otherwise,	there	is	the	risk	of	water	leakage.

•	Never	open	the	loading	door	or	remove	the	filter	while	there	is	still	water	in	the	
drum.	Otherwise,	risk	of	flooding	and	injury	from	hot	water	will	occur.

•	Do	not	force	open	the	locked	loading	door.	The	loading	door	will	be	ready	to	open	
just	a	few	minutes	after	the	washing	cycle	comes	to	an	end.	In	case	of	forcing	
the loading door to open, the door and the lock mechanism may get damaged.

•	Unplug	the	product	when	not	in	use.

This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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•	Never	wash	the	product	by	spreading	or	pouring	water	onto	it!	There	is	the	risk	of	
electric shock!

•	Never	touch	the	plug	with	wet	hands!	Never	unplug	by	pulling	on	the	cable,	
always	pull	out	by	grabbing	the	plug.

•	Use	detergents,	softeners	and	supplements	suitable	for	automatic	washing	ma-
chines only.

•	Follow	the	instructions	on	the	textile	tags	and	on	the	detergent	package.
•	The	product	must	be	unplugged	during	installation,	maintenance,	cleaning	and	

repairing procedures.
•	Always	have	the	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.

•	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.

•	Place	the	product	on	a	rigid,	flat	and	level	surface.
•	Do	not	place	it	on	a	long-pile	rug	or	similar	surfaces.
•	Do	not	place	the	product	on	a	high	platform	or	near	the	edge	on	a	cascaded	sur-

face.
•	Do	not	place	the	product	on	the	power	cable.
•	Never	use	sponge	or	scrub	materials.	These	will	damage	the	painted,	chrome	

plated and plastic surfaces.
1.2 Intended use

•	This	product	has	been	designed	for	domestic	use.	It	is	not	suitable	for	commer-
cial	use	and	it	must	not	be	used	out	of	its	intended	use.

•	The	product	must	only	be	used	for	washing	and	rinsing	of	laundry	that	are	mar-
ked accordingly.

•	The	manufacturer	waives	any	responsibility	arisen	from	incorrect	usage	or	trans-
portation.

1.3 Children's safety
•	Packaging	materials	are	dangerous	to	children.	Keep	packaging	materials	in	a	

safe place away from reach of the children.
•	Electrical	products	are	dangerous	for	the	children.	Keep	children	away	from	the	
product	when	it	is	in	use.	Do	not	let	them	to	tamper	with	the	product.	Use	child	
lock to prevent children from intervening with the product. 

•	Do	not	forget	to	close	the	loading	door	when	leaving	the	room	where	the	product	
is located.

•	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.

While washing the laundry at high temperatures, the loading 
door	glass	becomes	hot.	Therefore,	keep	especially	the	children	
away from the loading door of the machine while the washing 
operation is in progress.
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1.4 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.

1.5 Disposing of the waste product
•	This	product	has	been	manufactured	with	high	quality	parts	and	materials	which	
can	be	reused	and	are	suitable	for	recycling.	Therefore,	do	not	dispose	the	pro-
duct with normal domestic waste at the end of its service life. Take it to a collec-
tion	point	for	the	recycling	of	electrical	and	electronic	equipment.	Please	consult	
your local authorities to learn the nearest collection point. Help protect the envi-
ronment	and	natural	resources	by	recycling	used	products.	For	children's	safety,	
cut	the	power	cable	and	break	the	locking	mechanism	of	the	loading	door	so	that	
it	will	be	non-functional	before	disposing	of	the	product.

1.6 Compliance with WEEE Directive
This	product	complies	with	EU	WEEE	Directive	(2012/19/EU).		This	pro-
duct	bears	a	classification	symbol	for	waste	electrical	and	electronic	
equipment	(WEEE).
This	product	has	been	manufactured	with	high	quality	parts	and	mate-
rials	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	authori-
ties	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.
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2 Installation
Refer to the nearest Authorised Service Agent for installation 
of the product. To make the product ready for use, review 
the information in the user manual and make sure that the 
electricity, tap water supply and water drainage systems are 
appropriate	before	calling	the	Authorized	Service	Agent.	If	
they	are	not,	call	a	qualified	technician	and	plumber	to	have	
any necessary arrangements carried out.

C 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.

B warning: Installation	and	electrical	connections	of	
the	product	must	be	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.

A warning: 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.

2.1 Appropriate installation location
•	 Place	the	machine	on	a	rigid	floor.	Do	not	place	it	on	a	

long pile rug or similar surfaces.
•	 Total	weight	of	the	washing	machine	and	the	dryer	-with	

full load- when they are placed on top of each other 
reaches	to	approx.	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	at	places	where	temperature	
may	fall	below	0ºC.

•	 Place	the	product	at	least	1	cm	away	from	the	edges	of	
other furniture.

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

2.3 Removing the transportation locks

A warning: Do	not	remove	the	transportation	locks	before	
taking out the packaging reinforcement.

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

1.	Loosen	all	the	bolts	with	a	suitable	spanner	until	they	
rotate freely (C).

2.	Remove	transportation	safety	bolts	by	turning	them	
gently.

3.	Attach	the	plastic	covers	supplied	in	the	User	Manual	bag	
into the holes on the rear panel. (P)

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

Never move the product without the transportation safety 
bolts	properly	fixed	in	place!

2.4 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.

A warning: 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.

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

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

	 Open	the	taps	completely	after	making	the	hose	
connection to check for water leaks at the connection 
points.	If	any	leaks	occur,	turn	off	the	tap	and	remove	the	
nut. Retighten the nut carefully after checking the seal. To 
prevent	water	leakages	and	damages	caused	by	them,	
keep the taps closed when the machine is not in use.
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2.5 Connecting to the drain
•	 The	end	of	the	drain	hose	must	be	directly	connected	to	
the	wastewater	drain	or	to	the	washbasin.	

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

•	 The	hose	should	be	attached	to	a	height	of	at	least	40	
cm,	and	100	cm	at	most.

•	 In	case	the	hose	is	elevated	after	laying	it	on	the	floor	
level	or	close	to	the	ground	(less	than	40	cm	above	the	
ground),	water	discharge	becomes	more	difficult	and	the	
laundry may come out excessively wet. Therefore, follow 
the	heights	described	in	the	figure.

10
0c

m

40
cm

•	 To	prevent	flowing	of	dirty	water	back	into	the	machine	
and to allow for easy discharge, do not immerse the hose 
end into the dirty water or do not drive it in the drain 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.

2.6 Adjusting the feet

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

1.	Loosen	the	lock	nuts	on	the	feet	by	hand.
2. Adjust the feet until the product stands level and 
balanced.

3.	Tighten	all	lock	nuts	again	by	hand.

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

2.7 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 warning: Damaged	power	cables	must	be	replaced	by	
the Authorized Service Agents.

Transportation of the product
1.	Unplug	the	product	before	transporting	it.
2. Remove water drain and water supply connections.
3.	Drain	all	water	that	has	remained	in	the	product.	(SEE	
5.5)

4.	 Install	transportation	safety	bolts	in	the	reverse	order	of	
removal	procedure;	(SEE	2.3)

C Never move the product without the transportation safety 
bolts	properly	fixed	in	place!

A
warning: Packaging	materials	are	dangerous	to	children.	
Keep	packaging	materials	in	a	safe	place	away	from	
reach of the children.
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3 Preparation
3.1 Sorting the laundry
•	 Sort	laundry	according	to	type	of	fabric,	colour,	and	
degree	of	soiling	and	allowable	water	temperature.

•	 Always	obey	the	instructions	given	on	the	garment	tags.

3.2 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.

•	 Use	only	dyes/colour	changers	and	limescale	removers	
suitable	for	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.

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

•	 Always	follow	the	instructions	on	the	detergent	
packaging.

•	 Wash	slightly	soiled	laundry	at	low	temperatures.
•	 Use	faster	programmes	for	small	quantities	of	lightly	

soiled laundry.
•	 Do	not	use	prewash	and	high	temperatures	for	laundry	

that is not heavily soiled or stained.
•	 If	you	plan	to	dry	your	laundry	in	a	dryer,	select	the	

highest spin speed recommended during washing 
process. 

•	 Do	not	use	detergent	in	excess	of	the	amount	
recommended on the detergent package.

3.4 Initial use
Before	starting	to	use	the	product,	make	sure	that	all	
preparations are made in accordance with the instructions in 
sections	“Important	safety	instructions”	and	“Installation”.
To prepare the product for washing laundry, perform first 
operation	in	Drum	Cleaning	programme.	If	your	product	
is	not	equipped	with	Drum	Cleaning	programme,	perform	
the	Initial	Use	procedure	in	accordance	with	the	methods	
described	under	“5.2	Cleaning	the	loading	door	and	the	
drum”	section	of	the	user	manual.

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.

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

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.

3.6 Loading the laundry
1.	Open	the	loading	door.
2.	Place	laundry	items	loosely	into	the	machine.
3.	Push	the	loading	door	to	close	until	you	hear	a	locking	

sound. Ensure that no items are caught in the door.

C
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.

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

3.7 Using detergent and softener

C
When	using	detergent,	softener,	starch,	fabric	dye,	bleach	
or	limescale	remover	read	the	manufacturer's	instructions	
on the package carefully and follow the suggested dosage 
values.	Use	measuring	cup	if	available.
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Detergent Drawer
The detergent drawer is composed of three compartments:
–	(1)	for	prewash
–	(2)	for	main	wash
–	(3)	for	softener
–	(*)	in	addition,	there	is	siphon	piece	in	the	softener	
compartment.

132

Detergent, softener and other cleaning agents
•	 Add	detergent	and	softener	before	starting	the	washing	

programme.
•	 Never	leave	the	detergent	drawer	open	while	the	washing	

programme is running!
•	 When	using	a	programme	without	prewash,	do	not	

put any detergent into the prewash compartment 
(compartment	nr.	"1").	

•	 In	a	programme	with	prewash,	do	not	put	liquid	detergent	
into	the	prewash	compartment	(compartment	nr.	"1").

•	 Do	not	select	a	programme	with	prewash	if	you	are	using	
a	detergent	bag	or	dispensing	ball.	Place	the	detergent	
bag	or	the	dispensing	ball	directly	among	the	laundry	in	
the machine.

•	 If	you	are	using	liquid	detergent,	do	not	forget	to	place	
the	liquid	detergent	cup	into	the	main	wash	compartment	
(compartment	nr.	"2").

Choosing the detergent type
The	type	of	detergent	to	be	used	depends	on	the	type	and	
colour	of	the	fabric.
•	 Use	different	detergents	for	coloured	and	white	laundry.
•	 Wash	your	delicate	clothes	only	with	special	detergents	
(liquid	detergent,	wool	shampoo,	etc.)	used	solely	for	
delicate clothes. 

•	 When	washing	dark	coloured	clothes	and	quilts,	it	is	
recommended	to	use	liquid	detergent.

•	 Wash	woolens	with	special	detergent	made	specifically	
for woolens.

A warning: Use	only	detergents	manufactured	specifically	
for washing machines.

warning: 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	marking	in	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:
•	 Make	sure	that	you	have	placed	the	liquid	detergent	cup	
in	compartment	nr.	"2".

•		If	the	liquid	detergent	has	lost	its	fluidity,	dilute	it	with	
water	before	putting	in	the	detergent	cup.

 
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.



39 / EN Washing Machine / User’s Manual

Using gel and tablet detergent
Apply	the	following	instructions	when	using	tablet,	gel	and	
similar detergents.
•	 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.

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

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

Using starch
•	 Add	liquid	starch,	powder	starch	or	the	fabric	dye	into	the	

softener compartment.
•	 Do	not	use	softener	and	starch	together	in	a	washing	

cycle.
•	 Wipe	the	inside	of	the	machine	with	a	damp	and	clean	

cloth after using starch.
Using bleaches
•	 Select	a	programme	with	prewash	and	add	the	bleaching	
agent	at	the	beginning	of	the	prewash.	Do	not	put	
detergent in the prewash compartment. As an alternative 
application, select a programme with extra rinse and add 
the	bleaching	agent	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	bleaching	agent	onto	the	clothes	and	do	
not use it for coloured clothes. 

•	 When	using	oxygen	based	bleaches,	select	a	programme	
that washes at a lower temperature. 

•	 Oxygen	based	bleaches	can	be	used	together	with	
detergents; however, if its thickness is not the same 
with the detergent, put the detergent first into the 
compartment	nr.	“2”	in	the	detergent	drawer	and	wait	
until the detergent flows while the machine is taking 
in	water.	Add	the	bleaching	agent	from	the	same	
compartment while the machine is still taking in water.

Using limescale remover
•		When	required,	use	limescale	removers	manufactured	

specifically for washing machines only.

3.8 Tips for efficient washing
Clothes

Light	colours	and	whites
(Recommended	temperature	range	based	
on	soiling	level:	40-90	°C)

So
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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.	

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.

Lightly	Soiled
(No	visible	stains	
exist.)

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

Colours
(Recommended	temperature	range	based	
on	soiling	level:	cold	-40	°C)

So
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ng
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Heavily	Soiled

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

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

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

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

So
ili

ng
 L

ev
el

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

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

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

Delicates/Woollens/Silks
(Recommended	temperature	range	based	
on	soiling	level:	cold	-30	°C)

So
ili

ng
 L

ev
el

Heavily	Soiled
Prefer	liquid	detergents	produced	for	
delicate clothes. Woollen and silk clothes 
must	be	washed	with	special	woollen	
detergents.

Normally	Soiled
Prefer	liquid	detergents	produced	for	
delicate clothes. Woollen and silk clothes 
must	be	washed	with	special	woollen	
detergents.

Lightly	Soiled
Prefer	liquid	detergents	produced	for	
delicate clothes. Woollen and silk clothes 
must	be	washed	with	special	woollen	
detergents.
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4 Operating the product
4.1 Control panel

1	-	Programme	Selection	knob	(Uppermost	position	On	/	Off)
2	-	Display
3	-	Delayed	Start	button
4	-	Programme	Follow-up	indicator

5	-	Start	/	Pause	button
6	-	Auxiliary	Function	buttons
7	-	Spin	Speed	Adjustment	button
8	-	Temperature	Adjustment	button

1 2 3

4

5

68 7

4.2 Preparing the machine
Make	sure	that	the	hoses	are	connected	tightly.	Plug	in	your	
machine.	Turn	the	tap	on	completely.	Place	the	laundry	in	the	
machine.	Add	detergent	and	fabric	softener.	

4.3 Programme selection
1.	Select	the	programme	suitable	for	the	type,	quantity	

and soiling degree of the laundry in accordance with 
the	"Programme	and	consumption	table"	and	the	
temperature	table	below.

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

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

40˚C-
30˚C-	
Cold	

Blended	laundry	including	delicate	textile	(veil	curtains,	
etc.),	synthetics	and	woolens.

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

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

C
When selecting a programme, always consider the type 
of	fabric,	colour,	degree	of	soiling	and	permissible	water	
temperature.

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

C For	further	programme	details,	see	"Programme	and	
consumption	table"

4.4 Main programmes 
Depending	on	the	type	of	fabric,	use	the	following	main	
programmes.
• Cottons
Use	this	programme	for	your	cotton	laundry	(such	as	bed	
sheets,	duvet	and	pillowcase	sets,	towels,	bathrobes,	
underwear,	etc.).	Your	laundry	will	be	washed	with	vigorous	
washing action for a longer washing cycle.
• Synthetics
Use	this	programme	to	wash	your	synthetic	clothes	(shirts,	
blouses,	synthetic/cotton	blends,	etc.).	It	washes	with	a	
gentle action and has a shorter washing cycle compared to 
the	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	this	programme	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. 
M1520.”	
“In	UK,	Eire,	Hong	Kong	and	India	the	
Woolmark	trade	mark	is	a	Certification	trade	
mark.”
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4.5 Additional programmes 
For	special	cases,	additional	programmes	are	available	in	
the machine.

C
Additional programmes may differ according to the 
model of the machine.

• Cottons Eco
You	may	wash	your	normally	soiled	durable	cotton	and	
linen laundry in this programme with the highest energy 
and water saving compared to all other wash programmes 
suitable	for	cottons.	Actual	water	temperature	may	differ	
from	the	declared	cycle	temperature.	Programme	duration	
may	automatically	be	shortened	during	later	stages	of	the	
programme	if	you	wash	less	amount	(e.g.	½	capacity	or	
less)	of	laundry.	In	this	case	energy	and	water	consumption	
will	be	further	decreased	giving	you	the	opportunity	for	a	
more	economical	wash.	This	feature	is	available	for	certain	
models having remaining time display.
• BabyProtect
Use	this	programme	to	wash	baby	laundry,	and	the	laundry	
that	belongs	to	allergic	persons.	Longer	heating	time	and	an	
additional rinsing step provide a higher level of hygiene. 
• Gentle Care 20°
Use	this	programme	to	wash	your	delicate	clothes.	It	washes	
with a gentle action without any interim spin compared to 
the Synthetics programme.
• Hand Wash 20
Use	this	programme	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	quickly	wash	your	little	amount	of	
lightly soiled cotton clothes. 
• Xpress Super Short
Use	this	programme	to	wash	your	little	amount	of	lightly	
soiled cotton clothes in a short time.
• Dark Care
Use	this	programme	to	wash	your	dark	coloured	cotton 
and synthetic laundry or the laundry that you do not want 
it get faded. Washing is performed with gentle actions and at 
low	temperatures.	It	is	recommended	to	use	liquid	detergent	
or woolen shampoo for dark coloured laundry.
• 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.
• Mix 40
Use	this	programme	to	wash	your	cotton	and	synthetic	
clothes together without sorting them.
• Shirts
Use	this	programme	to	wash	the	shirts	made	of	cotton,	
synthetic	and	synthetic	blended	fabrics	together.

4.6 Special programmes
For specific applications, select any of the following 
programmes.
• Rinse
Use	this	programme	when	you	want	to	rinse	or	starch	
separately.
• Spin+Drain
Use	this	programme	to	apply	an	additional	spin	cycle	for	
your laundry or to drain the water in the machine.
Before	selecting	this	programme,	select	the	desired	spin	
speed	and	press	Start	/	Pause	button.	First,	the	machine	will	
drain the water inside of it. Then, it will spin the laundry with 
the set spin speed and drain the water coming out of them.
If	you	wish	to	drain	only	the	water	without	spinning	your	
laundry,	select	the	Pump+Spin	programme	and	then	select	
the No Spin function with the help of Spin Speed Adjustment 
button.	Press	Start	/	Pause	button.

C Use	a	lower	spin	speed	for	delicate	laundries.

4.7 Temperature selection
Whenever a new programme is selected, the maximum 
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.

4.8 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 may 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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4.9 Programme and consumption table

•	:	Selectable
*	:	Automatically	selected,	no	canceling.

***	:	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.

EN 2 Auxiliary functions
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Temperature

Cottons

90 7 66 2,25 1000 • • • Cold-90

60 7 66 1,45 1000 • • • Cold-90

40 7 66 0,85 1000 • • • Cold-90

Cottons	Eco 60 7 48 1,06 1000 40-60

BabyProtect 90 7 85 1,90 1000 • 30-90

Daily	Xpress

90 7 55 1,90 1000 Cold-90

60 7 55 1,00 1000 Cold-90

30 7 55 0,20 1000 Cold-90

Xpress	Super	Short 30 2 40 0,11 1000 Cold-30

Hygiene	20° 20 2 95 0,40 1000 • • 20

Gentle	Care	20° 20 3 45 0,15 600 20

Hand	Wash	20° 20 1 30 0,15 600 20

Woollens 40 1,5 40 0,30 600 Cold-40

Dark	Care 40 2,5 58 0,45 800 Cold-40

Shirts 60 2,5 55 0,90 600 • • Cold-60

Mix	40 40 3 45 0,50 800 • • • Cold-40

Synthetics
60 2,5 45 0,90 800 • • • Cold-60

40 2,5 45 0,42 800 • • • Cold-60
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C The	auxiliary	functions	in	the	table	may	vary	according	to	the	model	of	your	machine.

C 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.

C
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.
“Selectability	of	auxiliary	functions	might	be	changed	by	the	manufacturer.	New	selectabilities	might	be	added	or	existing	ones	
might	be	removed.”
«The spin speed of your machine may vary among the programmes, however this speed cannot exceed the max. spin speed of 
your machine.»

Indicative values for Synthetics programmes (EN)
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Content (%) **
Remaining Moisture 

Content (%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Synthetics 60 2,5 45 0,90 100/120 45 40

Synthetics 40 2,5 45 0,42 90/110 45 40

* 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.

** Remaining moisture content values may differ according to the selected spin speed.

Dark wash
(Darkcare)

Dark wash
(Darkcare)
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BabyProtect Cotton 
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Daily

Lingerie
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Daily 
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Rinse hold Start/
Pause

No spin Quick 
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Finished Cold Self 
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Temperature

Super 40 Extra rinse
(Rinse Plus)
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Jeans Time delay Intensive Fasihon
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Mixed 40
(Mix40)

Shirts Sport

mini 30

Eco Clean

Anti-
allergic
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Door Ready

PHR + Hygiene 20

BabyProtect +
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Woollens
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4.10 Auxiliary function selection
Select	the	desired	auxiliary	functions	before	starting	
the programme. Furthermore, you may also select or 
cancel	auxiliary	functions	that	are	suitable	to	the	running	
programme	without	pressing	the	Start	/	Pause	button	when	
the	machine	is	operating.	For	this,	the	machine	must	be	in	
a	step	before	the	auxiliary	function	you	are	going	to	select	
or cancel.
If	the	auxiliary	function	cannot	be	selected	or	canceled,	light	
of	the	relevant	auxiliary	function	will	blink	3	times	to	warn	
the user.

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 
Prewash,	Prewash	will	be	canceled	and	Quick	Wash	
will remain active.

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

C Auxiliary	Function	buttons	may	vary	according	to	the	
model of the machine.

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

C
Prewash	without	detergent	is	recommended	for	tulle	
and curtains.

• 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.

• Pet Hair Removal
This function helps to remove pet hair that remain on your 
garments more effectively.
When	you	select	this	function,	Prewash	and	Extra	Rinse	
steps are added to the normal programme. Thus, washing 
is	performed	with	more	water	(30%)	and	the	pet	hair	is	
removed more effectively.

A Never wash your pets in the washing machine.

Delayed Start
With	the	Delayed	Start	function	the	startup	of	the	
programme	may	be	delayed	up	to	19	hours.	Delayed	start	
time	can	be	increased	by	increments	of	1	hour.

C
Do	not	use	liquid	detergents	when	you	set	Delayed	
Start! There is the risk of staining of the clothes.

Open	the	loading	door,	place	the	laundry	and	put	detergent,	
etc. Select the washing programme, temperature, spin 
speed	and,	if	required,	the	auxiliary	functions.	Set	the	
desired	time	by	pressing	the	Delayed	Start	button.	Press	
Start	/	Pause	button.	The	delayed	start	time	you	have	set	is	
displayed.	Delayed	start	countdown	starts.	“_”	symbol	next	
to the delayed start time moves up and down on the display. 

C
Additional	laundry	may	be	loaded	during	the	delayed	
start period.

At the end of the countdown, duration of the selected 
programme	will	be	displayed.	“_”	symbol	will	disappear	and	
the selected programme will start.
Changing the Delayed Start period
If	you	want	to	change	the	time	during	countdown:
Press	Delayed	Start	button.	Time	will	increase	by	1	hour	
each	time	you	press	the	button.	If	you	want	to	decrease	the	
delayed	start	time,	press	Delayed	Start	button	repeatedly	
until the desired delayed start time appears on the display.
Canceling the Delayed Start function
If	you	want	to	cancel	the	delayed	start	countdown	and	start	
the programme immediately:
Set	the	Delayed	Start	period	to	zero	or	turn	the	Programme	
Selection	knob	to	any	programme.	Thus,	Delayed	Start	
function	will	be	canceled.	The	End/Cancel	light	flashes	
continuously.  Then, select the programme you want to run 
again.	Press	Start	/	Pause	button	to	start	the	programme.

4.11 Starting the programme
Press	Start	/	Pause	button	to	start	the	programme.	
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	minute	during	programme	selection	process,	the	
machine	will	switch	to	Pause	mode	and	the	illumination	
level of the temperature, speed and loading door 
indicator	lights	will	decrease.	Other	indicator	lights	and	
indicators	will	turn	off.	Once	the	Programme	Selection	
knob	is	rotated	or	any	button	is	pressed,	indicator	lights	
and indicators will turn on again.
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4.12 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
If	the	Programme	Selection	knob	is	turned	when	the	
Child	Lock	is	active,	“Con”	appears	on	the	display.	
The	Child	Lock	does	not	allow	any	change	in	the	
programmes and the selected temperature, speed and 
auxiliary functions. 

C
Even if another programme is selected with the 
Programme	Selection	knob	while	the	Child	Lock	is	
active, previously selected programme will continue 
running.

To activate the Child Lock:
Press	and	hold	1st and 2nd	Auxiliary	Function	buttons	for	
3	seconds.	The	lights	on	the	1st and 2nd Auxiliary Function 
buttons	will	flash,	and	"C03",	"C02",	"C01"	will	appear	on	
the	display	respectively	while	you	keep	the	buttons	pressed	
for	3	seconds.	Then,	"Con"	will	appear	on	the	display	
indicating	that	the	Child	Lock	is	activated.	If	you	press	any	
button	or	turn	the	Programme	Selection	knob	when	the	Child	
Lock	is	active,	same	phrase	will	appear	on	the	display.	The	
lights	on	the	1st	and	2nd	auxiliary	function	buttons	that	are	
used	to	deactivate	the	Child	Lock	will	blink	3	times.
To deactivate the Child Lock:
Press	and	hold	1st and 2nd	auxiliary	function	buttons	for	3	
seconds while any programme is running. The lights on the 
1st and 2nd	Auxiliary	Function	buttons	will	flash,	and	"C03",	
"C02",	"C01"	will	appear	on	the	display	respectively	while	
you	keep	the	buttons	pressed	for	3	seconds.	Then,	"COFF"	
will	appear	on	the	display	indicating	that	the	Child	Lock	is	
deactivated.

C
In	addition	to	the	method	above,	to	deactivate	the	Child	
Lock,	switch	the	Programme	Selection	knob	to	On	/	
Off	position	when	no	programme	is	running,	and	select	
another programme. 

C Child	Lock	is	not	deactivated	after	power	failures	or	
when the machine is unplugged.

4.13 Progress of programme
Progress	of	a	running	programme	can	be	followed	from	the	
Programme	Follow-up	indicator.	At	the	beginning	of	every	
programme step, the relevant indicator light will turn on and 
light of the completed step will turn off.
You can change the auxiliary functions, speed and 
temperature settings without stopping the programme flow 
while the programme is running. To do this, the change 
you	are	going	to	make	must	be	in	a	step	after	the	running	
programme	step.	If	the	change	is	not	compatible,	relevant	
lights will flash for 3 times.

C
If	the	machine	does	not	pass	to	the	spinning	step,	
Rinse	Hold	function	might	be	active	or	the	automatic	
unbalanced	load	detection	system	might	be	activated	
due	to	the	unbalanced	distribution	of	the	laundry	in	the	
machine.

4.14 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.
Loading	door	light	will	start	flashing	when	the	machine	
is	switched	to	Pause	mode.	Machine	checks	the	level	of	
the	water	inside.	If	the	level	is	suitable,	Loading	Door	light	
illuminates	steadily	within	1-2	minutes	and	the	loading	door	
can	be	opened.	
If	the	level	is	unsuitable,	Loading	Door	light	turns	off	and	the	
loading	door	cannot	be	opened.	If	you	are	obliged	to	open	
the	Loading	Door	while	the	Loading	Door	light	is	off,	you	
have	to	cancel	the	current	programme;	see	"Canceling	the	
programme".	

4.15 Changing the selections after 
programme has started
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 of 
the step which the machine is in starts flashing in the 
Programme	Follow-up	indicator	to	show	that	the	machine	
has	been	switched	to	the	pause	mode.	
Also,	when	the	loading	door	is	ready	to	be	opened,	Loading	
Door	light	will	also	illuminate	continuously	in	addition	to	the	
programme step light.
Changing the speed and temperature settings for 
auxiliary functions
Depending	on	the	step	the	programme	has	reached,	you	
may	cancel	or	activate	the	auxiliary	functions;	see,	"Auxiliary	
function	selection".	
You may 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.

Adding or taking out laundry
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.	Wait	until	the	Loading	Door	can	be	opened.	
Open	the	Loading	Door	and	add	or	take	out	the	laundry.	
Close	the	Loading	Door.	Make	changes	in	auxiliary	functions,	
temperature	and	speed	settings	if	necessary.		Press	Start	/	
Pause	button	to	start	the	machine.	
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4.16 Canceling the programme
To	cancel	the	programme,	turn	the	Programme	Selection	
knob	to	select	another	programme.	Previous	programme	
will	be	canceled.	End	/	Cancel	light	will	flash	continuously	to	
notify	that	the	programme	has	been	canceled.	
Pump	function	is	activated	for	1-2	minutes	regardless	of	the	
programme step, and whether there is water in the machine 
or	not.	After	this	period,	your	machine	will	be	ready	to	start	
with the first step of the new programme.

C
Depending	on	the	step	where	the	programme	was	
canceled in, you may have to put detergent and 
softener again for the programme you have selected 
anew.

4.17 End of programme
“End”	appears	on	the	display	at	the	end	of	the	programme.	
Wait	until	the	loading	door	light	illuminates	steadily.	Press	On	
/	Off	button	to	switch	off	the	machine.	Take	out	your	laundry	
and close the loading door. Your machine is ready for the 
next washing cycle.

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

5 Maintenance and cleaning
Service	life	of	the	product	extends	and	frequently	faced	
problems	decrease	if	cleaned	at	regular	intervals.

5.1 Cleaning the detergent drawer
Clean	the	detergent	drawer	at	regular	intervals	(every	
4-5	washing	cycles)	as	shown	below	in	order	to	prevent	
accumulation of powder detergent in time.

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

C If	more	than	normal	amount	of	water	and	softener	
mixture starts to gather in the softener compartment, the 
siphon	must	be	cleaned.

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

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

If	your	detergent	drawer	is	the	one	indicated	in	the	following	
figure:

C 	Lift	the	rear	part	of	the	siphon	to	remove	it	as	illustrated.	
After	performing	the	above	mentioned	cleaning	
procedures,	replace	the	siphon	back	to	its	seating	and	
push its front section downwards to make sure that the 
locking	tab	engages.
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5.3 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.

5.4 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,	take	them	out	
by	means	of	pliers	and	clean	them.

3. Take out the filters on the flat ends of the water intake 
hoses together with the gaskets and clean thoroughly 
under running water.

4. Replace the gaskets and filters carefully in their places 
and	tighten	the	hose	nuts	by	hand.

5.2 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.

C 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.

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

A warning: Never	use	sponge	or	scrub	materials.	These	
will damage the painted and plastic surfaces.
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5.5 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 warning: Foreign	substances	left	in	the	pump	filter	may	
damage	your	machine	or	may	cause	noise	problem.

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

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

2.	Open	the	filter	cap.
 If	the	filter	cap	is	composed	of	two	pieces,	press	the	
tab	on	the	filter	cap	downwards	and	pull	the	piece	out	
towards yourself.

C
You	can	remove	the	filter	cover	by	slightly	pushing	
downwards with a thin plastic tipped tool, through the 
gap	above	the	filter	cover.	Do	not	use	metal	tipped	tools	
to remove the cover.

3. Some of our products have emergency draining hose and 
some	does	not	have.	Follow	the	steps	below	to	discharge	
the water.

Discharging	the	water	when	the	product	does	not	have	an	
emergency draining hose:

a.	 Place	a	large	container	in	front	of	the	filter	to	catch	water	
from the filter.

b.	 Loosen	pump	filter	(anticlockwise)	until	water	starts	to	
flow. 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.	 Install	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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6 Technical specifications

Supplier name or trademark Beko

Model name WMB	71032	Y

Rated	capacity	(kg)	 7

Maximum	spin	speed	(rpm) 1000

Height	(cm) 84

Width	(cm) 60

Depth	(cm) 45

Net	weight	(±4	kg.) 57

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 9217

Technical	specifications	may	be	changed	without	prior	notice	to	improve	the	quality	of	the	product.
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7 Troubleshooting
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.).	>>>	To cancel the 
programme, turn the Programme Selection knob to select another programme. Previous programme will be cancelled. (See “Canceling 
the programme”)
Water in the machine.
•	Some	water	might	have	remained	in	the	product	due	to	the	quality	control	processes	in	the	production.	>>>	This is not a failure; water is 
not harmful to the machine.
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.
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.
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. 
•	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.

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.

A warning: 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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