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กรุณาอ่านค่่มือผ้่ใช้เล่มนีก้่อน!
เรียน ทูานล่กคูา
ขอบคุณส�าหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Beko เราหวังวูาคุณจะไดูรับประสิทธิภาพการใขูงาน
ที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ซึ่งไดูรับการผลิตดูวยคุณภาพระดับส่งและเทคโนโลยีอันทันสมัย ขอ
ใหูทูานอูานท�าความเขูาใจในคู่มือผู่ใชูเลูมน้ีและเอกสารที่ใหูมาทัง้หมดอยูางระมัดระวังกูอน
การใชูงานผลิตภัณฑ์และเก็บรักษาไวูส�าหรับการอูางอิงในการใชูงานในอนาคต หากคุณ
มอบผลิตภัณฑ์ใหูผู่อื่น โปรดมอบคู่มือผู่ใชูเลูมน้ีไปพรูอมกัน ปฏิบัติตามค�าเตือนและขูอม่ล
ทัง้หมดในคู่มือผู่ใชูน้ี 
ตลอดทัง้คู่มือเลูมน้ีสัญลักษณ์ที่ใชูไดูแกู:

B
 อันตราย!

ค�าเตือนส�าหรับไฟฟ้าด่ด

 อันตราย!

ค�าเตือนน� ้าหนักของผลิตภัณฑ์

A
ข้อระวัง

• ค�าเตือนส�าหรับสถานะที่มีอันตรายให้ระมัดระวังต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

A
ข้อระวังเบือ้งต้น

• ขูอระวังเบื้องตูนที่ตูองด�าเนินการ

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการผลิตโดยใชเทคโนโลยีอันทันสมัยในสภาวะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม



C
ข้อม่ล

•	 ข้อมูลที่ส�ำคัญและเคล็ดลับที่มีประโยชน์เกี่ยวกับกำรใช้งำน

•	 อ่ำนคู่มือผู้ใช้

•	 วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ีจะถูกผลิตมำจำกวัสดุน�ำกลับ
มำท�ำใหม่ได้ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยข้อก�ำหนด

•	 อย่ำก�ำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่ำน้ีไปกับขยะภำยในบ้ำนหรือ
กำกของเสียอื่นๆ	ให้แยกทิง้วัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่ำน้ี	ณ	จุดรวม
ที่ก�ำหนดไว้โดยหน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจดูแลด้ำนน้ีของท้องถ่ิน
ประเทศนัน้

•	 Allergy	 UK	 เป็นชื่อในวงกำรท�ำงำนของ	 “สถำบันกำร
แพทย์ด้ำนภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษ	 หรือ	 British	 Allergy	
Foundation”	 กำรรับรองหลักคือ	 "ตรำผนึกกำรรับรอง"	 เมื่อ
คุณเห็นผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้น้ีบนตัวผลิตภัณฑ์	 คุณได้รับกำร
รับประกันในตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์
เพื่ อพิสูจน์ถึงประสิทธิภำพในกำรลด/กำรขจัดภูมิแพ้จำก
สภำพแวดล้อมของสำรก่อภูมิแพ้	 และผู้ได้รับควำมทุกข์จำก
กำรหำยใจไม่สะดวกหรือผลิตภัณฑ์ได้รับกำรลดปริมำณของ
สำรก่อภูมิแพ้/สำรเคมีได้อย่ำงเห็นได้ชัด

“รอบการซักของผูาขนสัตว์ของเครื่องซักผูาน้ีไดูผูานการทดสอบและอนุมัติจาก
บริษทัผู่ผลิตผูาขนสัตว์ Woolmark Company ส�าหรับการใชูในการซักเสื้อผูาดูวย
เครื่องไดูของเสื้อผูาจากขนสัตว์ที่จะใหูวูาสิ่งทอนัน้สามารถท�าการซักลูางไดูโดย
ปฏิบัติตามค�าแนะน�าบนปูายของสิ่งทอนัน้และค�าแนะน�าที่ใหูไวูโดยผู่ผลิตเครื่องซัก
ผูา M1527”
“ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ฮูองกง และอินเดีย เครื่องหมายการคูา Woolmark 
เป็นเครื่องหมายการคูาที่ไดูรับการรับรองแลูว”
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1 ค�าแนะน�าที่ส�าคัญส�าหรับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
บทน้ีจะประกอบดูวยค�าแนะน�าดูานความปลอดภัยที่จะชูวยปูองกันความเส่ียงจากการบาด
เจ็บของบุคคลหรือความเสียหายของทรัพย์สิน ความลูมเหลวในการปฏิบัติตามค�าแนะน�าน้ี
จะถือวูาไมูอยู่ในการรับประกัน

1.1 ความปลอดภัยทั่วไป

A

ข้อระวัง
• ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานได้กับเด็กเล็กที่มีอายุที่ระดับ

และมากกว่า 8 ปีและกับบุคคลทั่วไปผ้่ซึ่งขาดการพัฒนา
ความสามารถทางกายภาพ ด้านประสาทสัมผัสหรือด้าน
จิตใจอย่างเต็มที่หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความ
ร้่ที่มีให้ที่พวกเขาต้องอย่่ในความควบคุมด่แลหรือผ่าน
การอบรมในด้านการใช้งานอย่างปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ได้ เด็กเล็กจะต้องไม่เล่นกับ
ผลิตภัณฑ์นี ้ การท�าความสะอาดและการซ่อมบ�ารุงไม่ควร
กระท�าโดยเด็กถ้าพวกเขาไม่มีคนคอยควบคุมด่แล เด็ก
อายุต�่ากว่า 3 ปี จะต้องด่แลให้ห่างจากเครื่องหากไม่การ
ควบคุมด่แลอย่างต่อเน่ือง

A
ขูอระวังเบื้องตูน

• อยูาวางผลิตภัณฑ์น้ีบนพื้นที่ป่ดูวยพรม มิฉะนัน้แลูว การขาด
อากาศหมุนเวียนใตูอุปกรณ์เครื่องมือน้ีจะท�าใหูเกิดความรูอน
มากเกินไปตูอชิน้สูวนทางไฟฟูาไดู น่ีจะเป็นสาเหตุของปัญหากับ
ผลิตภัณฑ์ของคุณไดู

C
ข้อม่ล

•	 จัดให้มีกำรติดตัง้ที่กระท�ำโดย	 ตัวแทนบริกำรที่ได้รับอนุญำต
เสมอ	 ผู้ผลิตจะไม่ท�ำกำรรับรองต่อควำมเสียหำยใดๆ	 ที่เกิดจำก
กระบวนกำรที่กระท�ำโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญำต

1.1.1 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 

B

 อันตราย!
หากผลิตภัณฑ์มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึน้ ไม่ควรจะใช้

งานผลิตภัณฑ์ถ้ายังไม่มีการซ่อมบ�ารุงโดยตัวแทนบริการ
ที่ได้รับอนุญาตแล้ว น่ีเป็นความเสี่ยงของไฟฟ้าด่ด!

ห้ามล้างท�าความสะอาดตัวเครื่องโดยการพ่นน� ้าหรือสาด
น� ้าไปบนตัวเครื่อง! น่ีเป็นความเสี่ยงของไฟฟ้าด่ด!
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A
ข้อระวัง

• ถ้าสายไฟฟ้าของตัวเครื่องมีความเสียหายแล้ว จะต้อง
ท�าการเปลี่ยนใหม่โดยผ้่ผลิต ผ้่ให้บริการหลังการขายหรือ
บุคคลที่ได้รับการรับรองแล้ว(ควรจะเป็น ช่างไฟฟ้า) หรือ
บุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้โดยผ้่น� าเข้าเพื่ อที่จะหลีกเล่ียง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ได้

A

ขูอระวังเบื้องตูน
• ถอดปลัก๊ของผลิตภัณฑ์เมื่อไมูไดูใชูงาน
• หูามสัมผัสปลัก๊ไฟในขณะมือเปียก! หูามท�าการดึงปลัก๊ออกโดย

การดึงที่ตัวสายไฟ ใหูดึงโดยการจับที่ตัวปลัก๊
• ผลิตภัณฑ์จะตูองอยู่ในสภาพที่ไมูไดูเสียบปลั๊กไฟในระหวูาง

กระบวนการของการติดตัง้ การซูอมบ�ารุง การท�าความสะอาด
และการซูอมแซม

• หูามท�าการเชื่ อมตูอโดยผูานสายไฟสูวนขยายหรือปลั๊กแบบ
หลายทาง

C
ข้อม่ล

•	 ผลิตภัณฑ์น้ีถูกออกแบบมำให้สำมำรถกลับมำท�ำงำนได้ปกติเม่ือ
ท�ำกำรเปิดกำรจ่ำยพลังงำนอีกครัง้หลังจำกเกิดกำรขัดข้องทำง
ไฟฟ้ำ	 ถ้ำคุณต้องกำรยกเลิกโปรแกรม	 ให้ดูในบท	 "กำรยกเลิก
โปรแกรม"

1.1.2 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

A
 อันตราย!

ห้ามเปิดประต่ตัวเครื่องหรือถอดตัวกรองออกในขณะท่ียังมี
น� ้าอย่่ในถัง มิฉะนัน้แล้ว มีความเสี่ยงของน� ้าท่วมและได้รับ
บาดเจ็บจากน� ้าร้อนเกิดขึน้ได้

A
ข้อระวัง

• ท่อส�าหรับน� ้าเข้าและระบายน� ้าออกจะต้องมีการรัดแน่น
อย่างปลอดภัยและอย่่ในสภาพที่ไม่มีความเสียหาย มิฉะนัน้
แล้ว จะมีความเสี่ยงของน� ้ารั่วไหลได้
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C

ข้อม่ล
•	 ห้ำมใช้แรงไปดันเพื่อเปิดประตูเครื่องที่ก�ำลังถูกล็อคอยู่	 ประตู

สำมำรถเปิดได้ในไม่กี่นำทีหลังจำกรอบกำรซักผ้ำสิน้สุด	 หำก
ตัวเครื่องยังไม่เย็นตัวเพียงพอหลังจำกสิน้สุดโปรแกรม	 จะไม่
สำมำรถเปิดประตูโหลดได้	 อย่ำบังคับให้ประตูโหลดเปิด	 จะต้อง
ทิง้ให้เย็นตัวตำมธรรมชำติ	 ประตูโหลดและกลไกกำรล็อคอำจได้
รับควำมเสียหำยได้

•	 ในสถำนที่ติดตัง้ผลิตภัณฑ์น้ี	 จะต้องไม่มีประตูที่ล็อคได้	 เลื่อน
ไปมำ	 หรือประตูแบบบำนพับที่จะไปขัดขวำงกำรเปิดประตูโหลด
ออกให้สุดได้	

•	 ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำที่มีอยู่บนป้ำยของเสื้อผ้ำเคร่ืองนุ่งห่มและ
บนภำชนะบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก

•	 ใช้สบู่	น�้ ำยำปรับผ้ำนุ่มและน�้ ำยำปรุงแต่งที่เหมำะสมกับเครื่องซัก
ผ้ำแบบอัตโนมัติเท่ำนัน้

•	 อย่ำติดตัง้หรือทิ้งผลิตภัณฑ์น้ีในสถำนที่ที่มันจะเสี่ยงต่อสภำวะ
ของสภำพอำกำศ

•	 ไม่ควรไปแกะแผงควบคุมออก
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1.1.3 ค�าเตือนส�าหรับการอบแห้ง

 อันตราย!
เสือ้ผ้าที่ซักล้าง ท�าความสะอาด ปนเป้ือน หรือมีคราบติด

แน่นของน� ้ามันเชือ้เพลิง/น� ้ามันเบนซิน ตัวท�าละลายเพื่อ
ท�าความสะอาดแบบแห้ง หรือสารติดไฟได้หรือระเบิดได้
อื่น ๆ จะต้องไม่ท�าการอบแห้งในเครื่องนี ้เน่ืองจากเครื่องนี้
จะให้ไอน� ้าที่ติดไฟได้หรือเกิดการระเบิดได้ อาจเป็นสาเหตุ
ความเสี่ยงต่อไฟไหม้

เสือ้ผ้าที่ปนเป้ือนด้วยน� ้ามันเหลวส�าหรับปรุงอาหาร อะซีโตน 
น� ้ามันเบนซิน น� ้ามันก๊าด สารขจัดคราบสกปรกฝังแน่น 
ยางสน ขีผ้ึง้หรือสารขจัดแบบขีผ้ึง้จะต้องท�าการซักล้างด้วย
น� ้าร้อนและผงซักฟอกมากเพียงพอก่อนท่ีจะท�าการอบแห้ง 
อาจเป็นสาเหตุความเสี่ยงต่อไฟไหม้

ยางโฟม (โฟมลาเท็กซ์) หมวกคลุมอาบน� ้า ผ้ากันน� ้า ผ้า หรือ
ปลอกหมอนที่มียางรองรับ หรือแผ่นโฟมยาง จะต้องไม่น�า
มาอบแห้งด้วยฟังก์ชันการอบแห้ง อาจเป็นสาเหตุความ
เสี่ยงต่อไฟไหม้

หากคุณใช้ล่กบอลซักล้าง เม็ดผงซักฟอก และเม็ดท�าความ
สะอาดในเครื่องของคุณ สารเหล่านัน้จะหลอมละลายใน
ระหว่างการอบแห้ง อย่าใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านีถ้้าจะเลือกที่
ตัวเลือกท�าการอบแห้ง อาจเป็นสาเหตุความเสี่ยงต่อไฟ
ไหม้

เมื่อคุณใช้สารเคมีอุตสาหกรรมส�าหรับท�าคามสะอาด อย่าใช้
ฟังก์ชันการอบแห้ง อาจเป็นสาเหตุความเสี่ยงต่อไฟไหม้

A

 อันตราย!
ห้ามสัมผัสกับประต่แก้วด้วยมือเปล่าหลังจากการอบแห้ง มี

ความเสี่ยงของผิวหนังไหม้ได้
ส�าหรับการรักษาเสื้อผ้าในอุณหภ่มิที่ป้องกันจากการได้รับ

ความเสียหายได้อย่างต่อเน่ือง จะต้องท�าตามัน้ตอนการ
หล่อเย็นเป็นขัน้ตอนสุดท้าย คุณอาจมีสภาพความเสี่ยงต่อ
ไอน� ้าร้อน หากคุณเปิดประต่ก่อนการเย็นตัวลงสมบ่รณ์ น่ี
เป็นความเสี่ยงของน� ้าร้อนลวก

หากโปรแกรมการอบแห้งถ่กขัดจังหวะ (เน่ืองจากการยกเลิก
โปรแกรมหรือไฟฟ้าดับ) เสือ้ผ้าในเครื่องจะมีความร้อน 
โปรดระมัดระวัง
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A

ข้อระวัง
• อย่าหยุดเครื่องก่อนที่โปรแกรมการอบแห้งจะเสร็จสมบ่รณ์ 

หากคุณจ�าเป็นต้องหยุดเครื่อง ให้น�าเสือ้ผ้าออกมา และวาง
ในที่ที่เหมาะสมเพื่อให้เสือ้ผ้าเย็นตัวลง

• ผลิตภัณฑ์ของคุณเหมาะในการท�างานภายใต้อุณหภ่มิ
แวดล้อมระหว่าง 0°C และ +35°C

• อุณหภ่มิแวดล้อมระหว่าง 15°C และ +25°C เป็นอุณหภ่มิ
การท�างานในอุดมคติส�าหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

• อย่าให้สัตว์เลีย้งเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบด้านใน
ของเครื่องก่อนใช้งาน

• อย่าใส่เสื ้อผ้ามากเกินไปในเครื่ องส�าหรับการอบแห้ง 
สังเกตด่ปริมาณส่งสุดของเสื้อผ้าที่โหลดเข้าได้ที่ระบุไว้
ส�าหรับการอบแห้ง

A

ขูอระวังเบื้องตูน
• อยูาอบแหูงเสื้อผูาท่ีท�าจากหนังสัตว์หรือเสื้อผูาท่ีมีสูวนประกอบ

ของหนังสัตว์ (เชูน ปูายก�ากับจากหนังสัตว์ของยีนส์) สีจากชิน้
สูวนหนังสัตว์สามารถลอกไปสู่เสูนใยอื่น ๆ ไดู 

• หากไมูสามารถซูอมแซมโดยใชูขูอม่ลท่ีใหูมาในสูวนค�าแนะน�า
ความปลอดภัย ใหูปิดเครื่องซักผูา ถอดปลัก๊ไฟออกและติดตูอ
ตัวแทนบริการที่ไดูรับการรับรอง

• คุณสามารถซักเสื้อผูาอยูางเดียว อบแหูงเสื้อผูาอยูางเดียว หรือ
ทัง้ซักและอบแหูงเสื้อผูาในเครื่องซักผูาและอบแหูงน้ี จะตูองไมู
ใชูงานเครื่องซักผูาเพ่ืออบแหูงโหลดเสื้อผูาเปียกเป็นเวลานาน 
เมื่อเครื่องถ่กใชูส�าหรับการอบแหูงอยูางเดียว จะตูองใหูท�างาน
แบบไมูมีเสื้อผูาเขูาไปในโปรแกรมซักระยะสัน้หลังจากการใชูทุก 
15 ครัง้

• ตรวจสอบเสื้อผูาทัง้หมดกูอนโหลดเขูาไปในเครื่อง และใหูแนูใจ
วูาเสื้อผูาเหลูานัน้ไมูมีวัตถุอยูางเชูน ไฟแช็ค เหรียญ ชิน้โลหะ 
เข็ม อยู่ในกระเป๋าหรือดูานในของเสื้อผูา

• ชุดชั้นในที่มีสูวนของโลหะจะตูองไมูท�าการอบแหูงในเครื่ อง 
สูวนของโลหะที่รองรับอาจจะหลุดออกมาในระหวูางการอบแหูง
และท�าความเสียหายใหูเครื่องซักผูา ใสูลงไปในถุงหรือปลอก

• อยูาอบแหูงเสื้อผูาขนาดใหญู เชูน ผูามูานบาง ผูามูาน ผูาเครื่อง
นอน ผูาหูม ผูาพรม เสื้อผูาของคุณอาจไดูรับความเสียหาย
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C

ข้อม่ล
•	 อย่ำอบแห้งเสื้อผ้ำที่ยังไม่ได้ซักในเครื่อง
•	 อย่ำใช้น�้ ำยำปรับผ้ำนุ่มเส้นใยหรือผลิตภัณฑ์ต้ำนทำนไฟฟ้ำสถิต

ในเครื่องซักผ้ำนอกจำกสำรเหล่ำนั้นได้รับกำรแนะน�ำให้ใช้โดยผู้
ผลิตแต่ละสำร

•	 ผลิตภัณฑ์อย่ำงเช่น	น�้ ำยำปรับผ้ำนุ่มจะต้องใช้งำนตำมค�ำแนะน�ำ
ของผู้ผลิต

•	 อย่ำอบแห้งเสื้อผ้ำที่มีควำมละเอียดอ่อน	เช่น	ผ้ำไหม	ผ้ำขนสัตว์	
ฯลฯ	 ในเครื่อง	 มิฉะนัน้แล้ว	 เสื้อผ้ำจำกขนสัตว์อำจจะหดตัวและ
เสื้อผ้ำที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ	อำจจะเสียหำยได้

•	 ตรวจสอบสัญลักษณ์บนป้ำยก�ำกับเสื้อผ้ำก่อนกำรซักและอบแห้ง
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ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญส�ำหรับควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
1.2 การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์

C

ข้อม่ล
•	 ผลิตภัณฑ์น้ีได้รับกำรออกแบบมำส�ำหรับกำรใช้ภำยในบ้ำน	

ผลิตภัณฑ์น้ีไม่เหมำะสมท่ีจะน�ำไปใช้เพื่อเชิงกำรค้ำและจะต้อง
ไม่น�ำไปใช้นอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้

•	 ผลิตภัณฑ์น้ีจะต้องท�ำกำรใช้ส�ำหรับกำรซัก	 กำรล้ำง	 และกำรอบ
แห้งเสื้อผ้ำเครื่องนุ่งห่มตำมที่ได้ระบุไว้เท่ำนัน้

•	 ผู้ผลิตจะเพิกถอนควำมรับผิดชอบใดๆ		ที่เกิดจำกกำรใช้งำนหรือ
กำรขนส่งที่ไม่ถูกต้อง

•	 อำยุกำรใช้งำนส�ำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณคือ	10	ปี	ในระหว่ำงช่วง
เวลำน้ี	 ชิน้ส่วนอะไหล่ดัง้เดิมจะมีพร้อมส�ำหรับกำรท�ำงำนขอว
ผลิตภัณฑ์อย่ำงเหมำะสม

1.3 ความปลอดภัยส�าหรับเด็ก

A

ข้อระวัง
• เด็กอายุต�่ากว่า 3 ปีจะต้องด่แลให้ห่างจากเครื่อง ยกเว้นมีผ้่

ควบคุมด่แลอย่างต่อเน่ือง
• วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นอันตรายต่อเด็ก เก็บรักษาวัสดุบรรจุ

ภัณฑ์ไว้ในสถานที่ปลอดภัยห่างไกลจากการเอือ้มถึงของ
เด็ก.

• ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อเด็ก พยามให้เด็ก
อย่่ห่างจากเครื่องใช้นีเ้มื่อท�าการใช้งาน ห้ามปล่อยให้เด็ก
มายุ่งเกี่ยวใดๆ กับผลิตภัณฑ์นี ้ ใช้ระบบการล็อคป้องกัน
เด็กเพื่อป้องกันเด็กมายุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี ้

• อย่าลืมปิดประต่ตัวเครื่องเมื่อออกไปจากห้องท่ีผลิตภัณฑ์
นีต้ิดตัง้ไว้

• เก็บผงซักฟอกและสารเติมแต่งในสถานที่ปลอดภัยจากการ
เอือ้มถึงของเด็ก โดยการปิดฝาบรรจุภัณฑ์หรือซีลปิดผนึก
ภาชนะบรรจุผงซักฟอกไว้



14 / TH เครื่องซักผ้า - เครื่องอบแห้ง / คู่มือผ้่ใช้งาน

ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญส�ำหรับควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสอดคล้องกับข้อก�าหนดการคัดแยกขยะทางไฟฟ้า
และอิเล็คทรอนิกส์ (WEEE) และการก�าจัดผลิตภัณฑ์ไม่ใช้แล้ว
•  ผลิตภัณฑ์น้ีไมูมีวัสดุที่เป็นอันตรายและตูองหูามที่ไดูอธิบายไวูใน "กฎระเบียบในการ

ควบคุมขยะเครื่องใชูไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์" สอดคลูองกับขูอก�าหนด WEEE 

ผลิตภัณฑ์นี้ได้ ถ่กผลิตขึ ้นมาด้วยชิ น้ส่วนและวัสดุ ท่ีมี
คุณภาพส่งซึ่งสามารถท�าการน� ากลับมาใช้ใหม่ได้และ
เหมาะส�าหรับการเข้ากระบวนการน�ากลับมาท�าใหม่ ดัง
นัน้ อย่าก�าจัดผลิตภัณฑ์นีไ้ปกับขยะภายในบ้านเมื่อถึง
จุดที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้น�าไปยังจุดรวบรวมขยะ
ส�าหรับการน�ากลับมาใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ โปรดท�าการปรึกษากับเจ้าหน้าท้องถิ่น
ประเทศของคุณเพื่อเรียนร่้เกี่ยวกับจุดรวบรวมที่ใกล้ที่สุด 
โปรดช่วยกันปกป้องส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการน�าผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล
กลับมาใช้ใหม่ ส�าหรับความปลอดภัยต่อเด็ก ให้ตัดสาย
ไฟฟ้าและท�าลายกลไกการล็อคของประต่ตัวเครื่องทิง้เพื่อ
ที่จะไม่สามารถท�างานได้ก่อนท�าการก�าจัดผลิตภัณฑ์นี ้

การเป็นไปตามข้อก�าหนดของการควบคุมสารเคมีอันตราย 
หรือ RoHS Directive:

ผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซื ้อไปนี้เป็นไปตามข้อก�าหนดด้านการ
ควบคุมสารเคมีอันตรายของสหภาพยุโรป หรือ EU RoHS 
Directive (2011/65/EU)  ผลิตภัณฑ์นีไ้ม่มีวัสดุที่
ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายหรือสารต้องห้ามตามข้อ
ก�าหนด

1.5 ข้อม่ลด้านบรรจุภัณฑ์
วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ีจะถ่กผลิตมาจากวัสดุน� ากลับมาท�าใหมูไดูซ่ึงเป็นไปตาม
กฎหมายขูอก�าหนดของหนูวยงานสิ่งแวดลูอมแหูงชาติของเรา อยูาแยกก�าจัดขยะบรรจุ
ภัณฑ์พรูอมกับขยะในครัวเรือน ใหูแยกทิง้วัสดุบรรจุภัณฑ์เหลูาน้ี ณ จุดรวมที่ก�าหนดไวูโดย
หนูวยงานที่มีอ�านาจด่แลดูานน้ีของทูองถิ่นประเทศนัน้
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2. เครื่องซักผ้าและอบผ้าแห้ง
2.1 ภาพรวม

1

2

3

4

5

6

7

8

1- สายไฟ
2- แผงดูานบน
3- แผงควบคุม
4- ทูอยางระบายน�้ าออก
5- ประต่โหลด
6- ฝาครอบตัวกรอง
7- ขาตัง้แบบปรับไดู
8- ลิน้ชักส�าหรับผงซักฟอก
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เครื่องซักผ้าและอบผ้าแห้ง

สายไฟ

ทูอยางระบายน�้ าออก

 

สลักยึดเพื่อการขนสูง

ทูอน�้ าเขูาหลัก

 

กลูองส�าหรับใสูผงซักฟอกเหลว 
(*)

คู่มือผู่ใชู

กลูุมปลัก๊พลาสติก

 
หมายเหตุ

•  ภาพตูางๆ ในคู่มือฉบับน้ีเป็นแผนภาพแบบรูางและอาจไมูตรงกับตัวผลิตภัณฑ์อยูาง
แมูนย�า

(*) รายการน้ีอาจใหูมาพรูอมกับผลิตภัณฑ์ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับรูุนผลิตภัณฑ์ของคุณ

2.2 รายการในบรรจุภัณฑ์
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เครื่องซักผ้าและอบผ้าแห้ง
2.3ข้อม่ลจ�าเพาะด้านเทคนิค
ชื่อผู่สูงมอบหรือเครื่องหมายการคูา Beko

ชื่อรูุน WDW85143

ความเร็วการปั่นแหูงส่งสุด (รอบตูอนาที) 1400

ความจุที่แสดงพิกัดไวู - การซัก (กก.) 8

ความจุที่แสดงพิกัดไวู - การอบแหูง (กก.) 5

ความส่ง (ซม.) 84

ความกวูาง (ซม.) 60

ความลึก (ซม.) 54

น�้าหนักสุทธิ (±4 กก.) 70

ทางเขูาของน�้าแบบเดี่ยว / ทางเขูาของน�้าแบบคู่
• / -

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

กระแสไฟฟูารวม (แอมป์) 10

พลังงานทั้งหมด (วัตต์) 2000-2350

VDE 9620

ขูอก�าหนดทางดูานเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมูตูองแจูงใหูทราบลูวงหนูาเพื่อที่จะปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
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3 การติดตัง้
เพื่อใหูผลิตภัณฑ์น้ีพรูอมในการใชูงาน โปรดท�าการทบทวนขูอม่ลในคู่มือผู่ใชูงานและท�าใหู
มัน่ใจวูาระบบไฟฟูา ระบบการจูายน�้ าและการระบายน�้ าออกมีความเหมาะสมกูอนที่จะท�าการ
เรียกตัวแทนบริการผู่ไดูรับอนุญาต ถูาระบบเหลูานัน้ยังไมูพรูอม เรียกใชูบริการชูางเทคนิค
และชูางทูอน�้ าเพื่อใหูมีความพรูอมในการติดตัง้

B
 อันตราย!

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตัง้และการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
ของผลิตภัณฑ์ถ่กด�าเนินการโดยบุคคลที่มีความเช่ียวชาญ 
ผ้่ผลิตจะไม่ท�าการรับรองต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
กระบวนการที่กระท�าโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

 อันตราย!
ผลิตภัณฑ์ของคุณมีน� ้าหนักมากท่ีไม่สามารถให้บุคคลเดียว

ล�าเลียงได้ 

A
ข้อระวัง

• ก่อนท�าการติดตัง้ ให้ท�าการตรวจสอบด้วยสายตาว่า
ผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องบนตัวเครื่องหรือไม่ ถ้ามี ไม่ต้อง
ท�าการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียหายเป็นสาเหตุของ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณได้

A

ขูอระวังเบื้องตูน
• การเตรียมความพรูอมดูานสถานที่ติดตัง้และระบบไฟฟูา ระบบ

ทูอประปา และการติดตัง้ระบบระบายน�้ าทิง้ ณ สถานที่ที่จะ
ท�าการติดตัง้เป็นความรับผิดชอบของล่กคูา

• ตรวจใหูมัน่ใจวูาทูอน�้ าเขูาและทูอน�้ าระบายออกรวมถึงสายไฟฟูา
ของตัวเครื่องจะตูองไมูพับงอ โดนหนีบ ถ่กบีบอัดในขณะท�าการ
ดันตัวผลิตภัณฑ์เขูาไปอยู่ในต�าแหนูงการวางหลังจากการติดตัง้
หรือการท�าความสะอาดแลูว

3.1 ต�าแหน่งการติดตัง้ที่เหมาะสม
• วางผลิตภัณฑ์ไวูบนพื้นที่แข็งและไดูระดับ อยูาวางไวูบนพรมที่มาทับซูอนกันส่งหรือพื้นผิว

อื่นที่คลูายกัน
• อยูาวางผลิตภัณฑ์ใกลูกับขอบ หากพื้นหูองมีขัน้บันได และอยูาวางผลิตภัณฑ์บนแทูนระดับ

ดูวย
• หูามวางผลิตภัณฑ์ทับบนสายไฟฟูา
• อยูาติดตัง้ผลิตภัณฑ์น้ีสภาพแวดลูอมที่อุณหภ่มิต�่ากวูา  0 ºC (ด่ที่ การแจูงเตือนส�าหรับการ

อบแหูง)
• วางผลิตภัณฑ์ใหูหูางจากขอบของเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ อยูางนูอย 1.5 เซ็นติเมตร
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การติดตัง้
 ในสถานที่ติดตัง้ผลิตภัณฑ์น้ี จะตูองไมูมีประต่ที่ล็อคไดู เลื่อนไปมา หรือประต่แบบบานพับ

ที่จะไปขัดขวางการเปิดประต่โหลดออกใหูสุดไดู 
 ใชูงานผลิตภัณฑ์น้ีในสภาพแวดลูอมที่มีการระบายอากาศไดูดีแะลปลอดจากฝูุนละออง

3.2 การถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์

เอียงตัวเครื่องไปดูานหลังเพื่อท่ีจะท�าการถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ออก 
ถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ที่ติดยึดกับสายรัดออก

 อันตราย!
ผลิตภัณฑ์มีน� ้าหนักมาก ถอดส่วนเสริมแรงบรรจุภัณฑ์ออก 

ดังแสดงในร่ป 
พึงระมัดระวังโดยไม่ใช้มือของคุณโอบด้านใต้ของเครื่องใน

ระหว่างขัน้ตอนนี้
3.3 การถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งออก

A

ขูอระวังเบื้องตูน
• หูามท�าการถอดตัวล็อคเพ่ือการขนสูงออกกูอนท�าการถอดชุด

เสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ออก
• ถอดสลักยึดที่ใชูยึดส�าหรับการขนสูงอยูางปลอดภัยกูอนที่จะ

ท�าการใชูงานเครื่องซักผูา! มิฉะนัน้ ผลิตภัณฑ์อาจไดูรับความ
เสียหายไดู

1 2 3

  
1 ใชูเครื่องมือเพื่อคลายสลักยึดทัง้หมดออกจนกระทัง่หมุนไดูอยูางอิสระ (C)
2 ถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนสูงโดยการหมุนคลายออกอยูางนูุมนวล
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การติดตัง้
3 ติดตัวครอบที่ท�าจากพลาสติกที่ใหูมาในถุงบรรจุคู่มือผู่ใชูงานเขูาไปในชูองบนแผงหลังของ

เครื่อง (P)

C

ข้อม่ล
•	 เก็บรักษำสลักยึดเพ่ือกำรขนส่งอย่ำงปลอดภัยเอำไว้ในสถำนที่

เก็บที่ปลอดภัยเพื่อน� ำกลับมำใช้ใหม่ได้เมื่อมีควำมจ�ำเป็นต้อง
ย้ำยสถำนที่ติดตัง้อีกครัง้ในอนำคต

•	 ห้ำมท�ำกำรเคลื่ อนย้ำยผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่มีสลักยึดเพ่ือกำร
ขนส่งอย่ำงปลอดภัยยึดไว้ในต�ำแหน่งที่เหมำะสม

3.4 การต่อระบบน� ้าเข้า

C

ข้อม่ล
•	 แรงดันของระบบน�้ ำจ่ำยเข้ำเพื่ อให้เครื่ องซักผ้ำท�ำงำนจะอยู่

ระหว่ำง	1	ถึง	10	bar	(0.1	–	1	MPa)	มันจ�ำเป็นที่จะต้องใช้น�้ ำ	
10	-	80	ลิตรในกำรหมุนเวียนจำกท่อน�้ ำที่เปิดเต็มที่ในหน่ึงนำที
ไปสู่เครื่องซักผ้ำเพื่อให้เครื่องซักผ้ำท�ำงำนได้อย่ำงรำบรื่น	 ติดตัง้
วำล์วลดแรงดันน�้ ำไว้ถ้ำระดับแรงดันน�้ ำมำกเกินไป

A

ข้อระวัง
• รุ่นของผลิตภัณฑ์ท่ีมีทางเข้าของน� ้าทางเดียวไม่ควรน�าไป

ต่อเข้ากับท่อน� ้าร้อน ในกรณีดังกล่าว เสือ้ผ้าจะได้รับความ
เสียหายหรือตัวผลิตภัณฑ์จะท�าการปรับเปลี่ยนไปส่่โหมด
การท�างานเชิงป้องกันและจะไม่ท�างาน

• ห้ามใช้ท่อสายยางส�าหรับน� ้าเข้าที่เก่าหรือใช้แล้วมาใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เอี่ยม อาจท�าให้เกิดคราบบนเสือ้ผ้าของคุณ
ได้

1 2 3

  
1 เชื่อมตูอทูอยางส�าหรับน�้ ้าเขูาแบบพิเศษที่ใหูมากับผลิตภัณฑ์ไปสู่ทูอน�้ าเขูาของตัวเครื่อง 
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การติดตัง้

A
ข้อระวัง

• ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการต่อระบบท่อน� ้าเย็นได้กระท�า
อย่างถ่กต้องเมื่อท�าการติดตัง้ผลิตภัณฑ์ มิฉะนัน้แล้ว 
เ สื้อผ้าของคุณจะได้รับความร้อนออกมาเมื่ อสิ น้สุด
กระบวนการซักและเกิดการเสื่อมสภาพได้

2 ท�าการขันน็อตยึดทูอทัง้หมดใหูแนูนดูวยมือ หูามใชูเครื่องมือใดๆ ในการขันยึดแนูนน็อต
3 เปิดก๊อกจูายน�้ าใหูสุดหลังจากท�าการเช่ือมตูอกับทูอของตัวเคร่ืองแลูวเพ่ือตรวจสอบหาจุด

รัว่ของน�้ า ณ จุดใดๆ ของจุดเชื่อมตูอ ถูามีการรัว่ไหลเกิดขึ้น ใหูท�าการปิดทูอจูายน�้ าและ
ถอดน็อตออก ท�าการขันน็อตใหมูอีกครัง้ใหูแนูนอยูางระมัดระวังหลังจากตรวจสอบการ
ผนึกรอยตูอแลูว เพื่อที่จะปูองกันการรัว่ของน�้ าและผลของความเสียหายที่ตามมา ใหูรักษา
ก็อกน�้ าใหูปิดเมื่อไมูไดูใชูงานผลิตภัณฑ์

3.5 การต่อระบบระบายน� ้าออก
• ติดปลายของทูอยางระบายน�้ าเขูาไปยังทูอระบายน�้ าเสีย หูองสุขาหรือหูองอาบน�้ าโดยตรง 

A

ข้อระวัง
• บ้านของคุณอาจน� ้าท่วมได้ ถ้าท่อยางส�าหรับระบายน� ้า

ทิง้ของเครื่องหลุดออกมาจากเรือนหุ้มของมันในระหว่าง
การระบายน� ้า ยิ่งไปกว่านัน้ ยังมีความเสี่ยงของการถ่กน� ้า
ร้อนลวกเน่ืองจากอุณหภ่มิส่งของน� ้าในการซักผ้า ในการ
ป้องกันสภาวะดังกล่าวและให้มั่นใจว่าระบบน� ้าเและการ
ระบายน� ้าออกเป็นไปอย่างราบรื่น  ให้ท�าการยึดปลายสุด
ของท่อน� ้าทิง้ของตัวเครื่องให้แน่นเพื่อไม่ให้ท่อสามารถ
หลุดออกได้

90 cm

40

 90

40

90 cm

min. 40

• เชื่อมตูอทูอยางระบายน�้ าเขูาที่ระดับความส่งอยูางนูอย 40 ซม. และความส่งส่งสุด 90 ซม.
• หากทูอยางถ่กเดินสายไปตามพื้นหูอง (หรืออยูางนูอย 40 ซม. เหนือพื้นหูอง) และยกระดับ

ขึ้นภายหลัง การระบายน�้ าจะพบกับความยูุงยากและเสื้อผูาจะออกมาโดยที่ยังเปียกอยู่ ดัง
นัน้ ใหูสังเกตด่ใหูไดูความส่งที่ไดูแนะน�าไวู

• ในการปูองกันการไหลเวียนของน�้ าช�าระลูางท่ีสกปรกแลูวกลับเขูามาในเครื่องซักผูาอีก
และท�าใหูมีการระบายน�้ าทิง้ออกไดูงูาย อยูาท�าการจูุมทูอสายยางลงไปในน�้ าซักลูางที่
สกปรกนัน้หรืออยูาท�าการดันทูอสายยางลงไปในน�้ าระบายนัน้มากกวูาระยะ 15 เซ็นติ
เมตร ถูาทูอยางยาวเกินไป ใหูตัดใหูสัน้ลง
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การติดตัง้
• ปลายทูอสายยางจะตูองไมูหักงอ จะตูองไมูเป็นขัน้ๆ และทูอสายยางจะตูองไมูถ่กหนีบ

ระหวูางทูอน�้ าระบายออกกับตัวเครื่องซักผูา
•  ถูาความยาวของทูอสายยางนูอยเกินไป ใหูใชูงานโดยการเพิ่มทูอสายยางสูวนตูอขยาย

เขูาไป ความยาวของทูอสายยางไมูควรจะเกิน 3.2 เมตร ในการหลีกเลี่ยงการรัว่ของน�้ า 
การเช่ือมตูอระหวูางทูอสายยางสูวนตูอขยายและทูอสายยางระบายน�้ าทิ้งของเครื่องซักผูา
น้ีจะตูองเหมาะสมกันพอดีกับตัวยึดเพื่อไมูใหูเกิดการหลุดออกและท�าใหูน�้ ารัว่ไหลไดู

3.6 การปรับขาตัง้ของผลิตภัณฑ์

A

ข้อระวัง
• ปรับขาตัง้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้สมดุลบนต�าแหน่งที่จะใช้งาน
• ปรับสมดุลของตัวเครื่องโดยการปรับขาตัง้
• ตรวจสอบการเคลื่อนตัวใด ๆ โดยการกดตัวเครื่องจาก

ขอบแนวทะแยงส่วนบน
• มิฉะนัน้แล้ว ผลิตภัณฑ์อาจจเคลื่อนที่ไปจากต�าแหน่ง

เดิมได้และเป็นสาเหตุของปัญหาการแตกหักและการสั่น
สะเทือน

• ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ ในการคลายน็อตล็อค มิฉะนัน้ น็อต
ล็อคอาจได้รับความเสียหาย

a)  ท�าการคลายน็อตล็อคที่เป็นขาตัง้โดยใชูมือปรับ
b)  ท�าการปรับตัง้ขาตัง้จนกระทัง่ตัวเครื่องตัง้อยู่ในแนวราบและไดูสมดุล
c)  ท�าการขันน็อตยึดทัง้หมดใหูแนูนดูวยมืออีกครัง้

3.7 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
ท�าการเชื่อมตูอผลิตภัณฑ์เขูากับระบบสายดินที่มีการปูองกันการลัดวงจรดูวยฟิวส์ขนาด 16 
แอมป์ บริษทัของเราจะไมูรับรองตูอความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์น้ีถ่กใชูงาน
โดยไมูมีการเชื่อมตูอระบบสายดินที่เป็นไปตามขูอก�าหนดกฎหมายทูองถิ่นของประเทศนัน้
• การเชื่อมตูอจะตูองเป็นไปตามขูอก�าหนดของกฎหมายแหูงชาติ
• ปลัก๊ของสายไฟฟูาจะตูองสามารถเขูาถึงไดูสะดวกหลังการติดตัง้แลูว
• ถูาคูากระแสไฟฟูาของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ในบูานนูอยกวูา16 แอมป์ ใหูท�าการหาชูางไฟฟูา

ที่ไดูรับการรับรองแลูวมาท�าการติดตัง้ฟิวส์ขนาด 16 แอมป์
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การติดตัง้
• แรงดันไฟฟูาที่ระบุไวูใน "ขูอก�าหนดทางเทคนิค" จะตูองเทูากับแรงดันไฟฟูาหลักของบูาน

คุณ

B
 อันตราย!

สายไฟฟ้าที่เสียหายจะต้องท�าการเปลี่ยนใหม่โดยตัวแทน
บริการที่ได้รับอนุญาต

3.8 การขนส่งผลิตภัณฑ์
1 ท�าการถอดปลัก๊สายไฟออกกูอนท�าการขนสูง
2 ท�าการถอดทู่อระบายน�้ าทิง้และการเชื่อมตูอระบบทูอน�้ าเขูาออก
3 ท�าการระบายน�้ าทัง้หมดที่ยังคูางในตัวเครื่องออกใหูหมด ด่ที่ 6.5
4 ติดตัง้สลักยึดเพื่อความปลอดภัยในทิศทางยูินกลับของขัน้ตอนการถอดประกอบ ด่ที่ 3.3

 อันตราย!
ผลิตภัณฑ์ของคุณมีน� ้าหนักมากท่ีไม่สามารถให้บุคคลเดียว

ล�าเลียงได้
ผลิตภัณฑ์ของคุณมีน� ้าหนักมาก จะต้องใช้ 2 บุคคลเพื่อ

ล�าเลียงและใช้ความระมัดระวังพิเศษเวลาน�าขึน้บันได หาก
ผลิตภัณฑ์ของคุณร่วงล้มลงบนตัวคุณ จะท�าให้ได้รับบาด
เจ็บได้

A
ข้อระวัง

• วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นอันตรายต่อเด็ก เก็บรักษาวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ไว้ในสถานที่ปลอดภัยห่างไกลจากการเอือ้มถึงของ
เด็ก.

C
ข้อม่ล

•	 ห้ำมท�ำกำรเคลื่ อนย้ำยผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่มีสลักยึดเพ่ือกำร
ขนส่งอย่ำงปลอดภัยยึดไว้ในต�ำแหน่งที่เหมำะสม
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สัญลักษณ์การซักลูางเส้ือผูา
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การฟอกขาวทัง้หมดสามารถท�าไดู

 
นู�ายาฟอกขาว
(โซเดียมไฮ
โปคลอไรท์) 
สามารถใชูไดู

ไมูอนุญาตใหู
ท�าการฟอกขาว

 
อนุญาตการฟอกขาว
แบบไมูใชูคลอรียน

เทูานัน้
การใชู

นู�ายาฟอก
ขาว

4 การเตรียม
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4.1 การแยกประเภทเสือ้ผ้า
*  คัดแยกเสื้อผูาที่จะซักตามประเภทของเสูนใย สี และระดับของคราบสกปรกและอุณหภ่มิ

ของน�้ าที่สามารถสัมผัสไดู
* ด่ตามค�าแนะน�าที่ใหูไวูในปูายผูาเสมอ

4.2 การเตรียมเสือ้ผ้าส�าหรับซัก
• เสื้อผูาที่มีโลหะติดอยู่ เชูนเสื้อชัน้ในผู่หญิง หัวเข็มขัดของสายคาดเอวหรือกระดุมโลหะ 

จะท�าความเสียหายใหูแกูเครื่องซักผูาไดู ถอดชิน้สูวนที่เป็นโลหะออกหรือซักเสื้อผูาโดย
การน�าเสื้อผูาประเภทน้ีใสูในถุงส�าหรับซักผูาหรือปลอกใสูผูา นอกจากน้ีเสื้อผูาประเภทน้ี
สามารถเกิดความรูอนไดูมากในระหวูางการอบแหูงและท�าความเสียหายแกูเสื้อผูาของคุณ 
อยูาอบแหูงเสื้อผูาเหลูาน้ีในเครื่อง

• ใสูเสื้อผูาขนาดเล็ก เชูน ถุงเทูาเด็กทารกและถุงเทูายาวท�าจากไนลอนลงในถุงส�าหรับซัก
ผูาหรือปลอกใสูผูา

• ใสูผูามูานลงไปโดยไมูตูองบีบอัดลงไป ถอดวัตถุที่ติดกับผูามูานออก อยูาอบแหูงผูามูาน
อูอนบางในเครื่อง

• ร่ดซิบที่มีใหูแนูน เย็บกระดุมที่หลวมใหูแนูนและท�าการซูอมแซมโครงเสื้อผูาและสูวนที่ฉีก
ขาดกูอน

• ท�าการซักผลิตภัณฑ์เสื้อผูาที่มีปูายก�ากับวูา “ซักดูวยเครื่องซักผูาไดู” หรือ “ซักดูวยมือ
ไดู” โดยการใชูโปรแกรมที่เหมาะสมเทูานัน้ อบแหูงเสื้อผูาประเภทน้ีโดยแขวนตากหรือผึ่ง
ใหูแหูง อยูาอบแหูงเสื้อผูาเหลูานัน้ในเครื่อง

• หูามท�าการซักผูาสีและผูาขาวดูวยกัน ผูาฝูายของผูาสีมืดและใหมูจะท�าใหูสีตกออกมาไดู 
ใหูซักเสื้อผูาเหลูานัน้แยกจากกลูุมอื่น

• ใชูสียูอม/สารยูอมสีและสารลูางของแข็งสีขาวที่เหมาะสมกับการซักดูวยเครื่องเทูานั้น 
ปฏิบัติตามค�าแนะน�าที่ใหูไวูบนบรรจุภัณฑ์เสมอ
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C

ข้อม่ล
•	 เสื้อผ้ำที่อำจมีกำรเกำะติดของวัสดุหนัก	 เช่น	 แป้ง	 ละอองฝุ่น

หินปูน	 ผงนม	 เป็นต้น	 จะต้องสะบัดออกก่อนวำงลงไปในเครื่อง
ซักผ้ำ	 ฝุ่นและผงเหล่ำนัน้ที่อยู่บนเสื้อผ้ำอำจไปสะสมตัวกันบน
ชิน้ส่วนภำยในเครื่องเมื่อเวลำผ่ำนไปและสำมำรถเป็นสำเหตุของ
ควำมเสียหำยได้

•	 แช่เสื้อผ้ำที่ท�ำจำกขนสัตว์ไว้ในช่องแช่แข็งสัก	 2-3	 ชัว่โมงก่อน
ท�ำกำรซัก	น่ีจะช่วยลดกำรหลุดร่วงของขนสัตว์

•	 ท�ำกำรซักกำงเกงขำยำวและเสื้อผ้ำที่ละเอียดอ่อนโดยกำรกลับ
ด้ำนในออกนอก

•	 ครำบสกปรกท่ีเหนอะหนะอำจจะต้องท�ำกำรบรรเทำให้เหมำะสม
ก่อนท�ำกำรซักล้ำง	ถ้ำไม่แน่ใจ	ให้ตรวจสอบกับผู้บริกำรซักแห้ง

•	 น�ำเอำวัสดุสิ่งของต่ำงๆในกระเป๋ำของเสื้อผ้ำออกให้หมด	 เช่น	
เหรียญเงิน	 ปำกกำและที่หนีบกระดำษและท�ำกำรปลิน้กระเป๋ำ
ด้ำนในออกมำและท�ำกำรปัดวัสดุออก	 วัตถุเหล่ำนัน้อำจท�ำให้
ผลิตภัณฑ์เสียหำยหรือเป็นสำเหตุของเสียงดังได้

4.3 เกร็ดส�าหรับการประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพพลังงานจะดีขึ้นโดยการใชูโปรแกรมซักที่อุณหภ่มิตาและสารซักฟอกทีเหมาะ
สม
• ใชูเครื่องใหูท�างาน ณ ความจุส่งสุดของตัวเครื่องที่รองรับไดูในแตูละโปรแกรมที่คุณเลือก

ใชู แตูหูามใชูงานเกินก�าลังความสามารถของเครื่อง  ด่หัวขูอ "ตารางโปรแกรมและการ
บริโภค" (ด่ “ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภคพลังงาน”)

• ปฏิบัติตามค�าแนะน�าที่ใหูไวูบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอกเสมอ
• ซักเสื้อผูาที่มีการปนเป้ือนเล็กนูอยโดยใชูอุณหภ่มิต�่า
• ใชูโปรแกรมที่เร็วขึ้นส�าหรับปริมาณเสื้อผูานูอยที่มีการเป้ือนเล็กนูอย
• หูามท�าการใชูแบบซักเริ่มตูนและใชูอุณหภ่มิส่งส�าหรับเสื้อผูาที่ไมูเป้ือนมากหรือคราบ

สกปรกปริมาณมาก
• ถูาคุณวางแผนตูองการอบแหูงเสื้อผูาในเครื่องอบแหูง ใหูเลือกความเร็วการหมุนป่ันที่เร็ว

ที่สุดที่แนะน�าไวูระหวูางกระบวนการซักลูาง 
• อยูาใชูสารซักฟอกมากเกินไปกวูาที่แนะน�าบนบรรจุภัณฑ์ผงซักฟอก

4.4 การเริ่มต้นใช้งาน
กูอนเริ่มใชูงานผลิตภัณฑ์ ใหูตรวจสอบใหูแนูใจวูาไดูปฏิบัติใหูสอดคลูองกับ "ค�าแนะน�าดูาน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลูอมที่ส�าคัญ" และค�าแนะน�าในบทของ "การติดตัง้"
ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อใชูงานส�าหรับการซักลูางเสื้อผูา ใหูท�าการเริ่มใชูงานโปรแกรม
การลูางถังซักผูากูอน ถูาหากโปรแกรมน้ีไมูมีในเครื่องซักผูาของคุณ ใหูใชูวิธีการที่ไดูอธิบาย
ไวูในบทที่ 6.2
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C
ข้อม่ล

•	 ใช้ผงต่อต้ำนกำรเกิดครำบที่เหมำะสมกับเครื่องซักผ้ำ
•	 อำจจะมีน�้ ำตกค้ำงอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ได้เน่ืองจำกกระบวนกำร

ควบคุมคุณภำพในกำรผลิต	น่ีไม่เป็นอันตรำยต่อผลิตภัณฑ์
4.5 ความจุของโหลดที่ถ่กต้อง
ปริมาณความจุของโหลดที่มากที่สุดขึ้นอยู่กับประเภทของเสื้อผูาที่จะซัก ระดับของคราบ
สกปรกและโปรแกรมการซักที่ตูองการ
ผลิตภัณฑ์น้ีจะท�าการปรับปริมาณน�้ าโดยอัตโนมัติใหูสอดคลูองกับน�้ าหนักของเสื้อผูาที่ซักที่
ใสูเขูาไปในเครื่อง

A

ข้อระวัง
• ปฏิบัติตามข้อม่ลที่ให้ไว้ใน “ตารางโปรแกรมและการ

บริโภค” หากเกินก�าลังความจุ ประสิทธิภาพการท�างานของ
เครื่องซักผ้าจะต�่าลง ยิ่งกว่านัน้ ปัญหาเสียงดังและการสั่น
สะเทือนก็อาจเกิดขึน้ได้ ส�าหรับเพื่อสมรรถนะการอบแห้ง
อย่างประสบผลส�าเร็จ อย่าอบแห้งเสือ้ผ้ามากกว่าที่ก�าหนด
ไว้

ชนิดของเสือ้ผา้ น� ้าหนัก (กรมั) ชนิดของเสือ้ผา้ น� ้าหนัก (กรมั)
เสื้อคลุมอาบน�้ า 1200 ผูาเช็ดมือ 100

ผูากันเป้ือน 100 ชุดคลุ มกล า งคื น
ของสตรี 200

ผูาป่ที่นอน 700 ชุดชัน้ใน 100
ผูาป่ที่นอน 500 ชุดเสื้อผูาบุรุษ 600
ปลอกหมอน 200 เสื้อเชิต้บุรุษ 200
ผูาคลุมโต๊ะ 250 ชุดนอนบุรุษ 500
ผูาเช็ดตัว 200 เสื้อครึ่งตัวสตรี 100
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4.6 การโหลดเสือ้ผ้าเข้าเครื่อง
1. เปิดประต่ส�าหรับโหลด
2. ใสูเสื้อผูาที่จะซักเขูาไปในตัวเครื่องในลักษณะใหูหลวมๆ
3. ดันประต่โหลดใหูปิดจนคุณไดูยินเสียงของการล็อค ตูองมัน่ใจวูาไมูมีเสื้อผูาชิน้ใดเกาะติดอยู่

ตรงประต่เครื่อง

C

ข้อม่ล
•	 ประตูส�ำหรับโหลดจะถูกล็อคไว้เมื่อโปรแกรมก�ำลังท�ำงำน	 ประตู

โหลดจะปลดล็อคหลังจำกที่โปรแกรมซักถึงจุดสิ้นสุดกำรท�ำงำน
เล็กน้อย	 หำกส่วนด้ำนในของเครื่องซักผ้ำยังร้อนอยู่เมื่อสิน้สุด
โปรแกรมกำรซัก	 ประตูโหลดจพไม่เปิดออกจนกว่ำอุณหภูมิจะ
ลดลง

A
ข้อระวัง

• ในกรณีที่วางต�าแหน่งเสือ้ผ้าไม่ลงต�าแหน่งในเครื่อง ปัญหา
เสียงดังและการสั่นสะเทือนอาจจะเกิดขึน้ในตัวเครื่องได้

4.7 การใช้ผงซักฟอกและน� ้ายาปรับผ้านุ่ม

C
ข้อม่ล

•	 เมื่อใช้ผงซักฟอก	น�้ ำยำปรับผ้ำนุ่ม	ผงแป้ง	สีย้อม	น�้ ำยำฟอกขำว
และสำรฟอกสี	 สำรขจัดครำบแข็ง	 ให้อ่ำนค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตที่
เขียนไว้บนบรรจุภัณฑ์และปฏิบัติตำมปริมำณกำรใช้ที่ระบุไว้	 ใช้
ถ้วยตวง	ถ้ำมี

4.7.1 ลิน้ชักส�าหรับผงซักฟอก
ลิน้ชักส�าหรับใสูผงซักฟอกประกอบดูวย 3 สูวน:

132

– (1) ส�าหรับการซักลูางขัน้ตูน
– (2) ส�าหรับการซักลูางหลัก
– (3) ส�าหรับน�้ ายาปรับผูานูุม
– ( )  นอกจากน้ีแลูว มีทูอถูายเทน�้ าในสูวนของน�้ ายาปรับผูานูุม
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4.7.2 ผงซักฟอก น้�ายาปรับผ้านุ่มและน้�ายาท�าความสะอาดอ่ืน ๆ

• ใสูผงซักฟอกและน�้ ายาปรับผูานูุมลงไปกูอนท�าการเริ่มโปรแกรมการซัก
• หูามเปิดลิน้ชักของผงซักฟอกทิง้ไวูในขณะที่โปรแกรมการซักท�างาน
• ถูาใชูโปรแกรมการซักแบบไมูมีการซักขัน้ตูน หูามใสูผงซักฟอกลงไปในชูองที่เป็นสูวน

ส�าหรับการซักขัน้ตูน (ชูองหมายเลข "1") 
• ในโปรแกรมที่มีการซักขัน้ตูน หูามใสูผงซักฟอกเหลวลงไปในชูองส�าหรับการซักขัน้ตูน 

(ชูองหมายเลข "1")
• หูามเลือกโปรแกรมที่มีการซักลูางขัน้ตูนถูาคุณใชูผงซักฟอกแบบบรรจุถุงหรือล่กปุย วาง

ผงซักฟอกแบบถุงหรือล่กปุยลงไปตรงกลางๆ ระหวูางเสื้อผูาที่ใสูลงในเครื่องซักผูา ใหูน�า
สารเหลูาน้ีออกหากท�าการอบแหูง

• ถูาคุณใชูผงซักฟอกเหลว อยูาลืมใสูถูวยบรรจุผงซักฟอกลงในชูองส�าหรับใสูเพื่อการซักลูาง
หลัก (ชูองหมายเลข "2").

• เมื่อเครื่องอยู่ในขัน้ตอนการอบแหูง อยูาใสูสารเคมีเพื่อการซักเขูาไป (ผงซักฟอกเหลว 
น�้ ายาปรับผูานุูม เป็นตูน)

4.7.3 การเลือกผงซักฟอก
ประเภทของผงซักฟอกที่ใชูจะขึ้นอยู่กับชนิดของเสูนใยและสี
• ใชูผงซักฟอกที่แตกตูางกันส�าหรับผูาสีและผูาขาว
• ซักลูางเสื้อผูาที่อูอนโยนของคุณดูวยผงซักฟอกพิเศษเทูานัน้ (ผงซักฟอกเหลว แชมพ่

ส�าหรับขนสัตว์ เป็นตูน) ใหูใชูเพียงอยูางเดียวอยูางใดส�าหรับเสื้อผูาพิเศษเฉพาะ 
• เมื่อตูองการซักเสื้อผูาสีที่มีสีมืดทึมและผูานวม แนะน�าใหูใชูผงซักฟอกเหลว
• ซักเสื้อผูาที่ท�าจากขนสัตว์ดูวยผงซักฟอกพิเศษที่ผลิตพิเศษโดยเฉพาะส�าหรับผูาขนสัตว์

A
ข้อระวัง

• ใช้ผงซักฟอกที่ผลิตมาใช้งานเฉพาะส�าหรับเครื่องซักผ้า
เท่านัน้

• อย่าใช้สบ่่แบบผงมากเกินไป

4.7.4 การปรับปริมาณของผงซักฟอก
ปริมาณของผงซักฟอกที่จะใชูงานขึ้นอยู่กับปริมาณของเสื้อผูาที่จะซัก ระดับของการสกปรก
และความกระดูางของน�้ า
• หูามใชูปริมาณเกินกวูาปริมาณท่ีแนะน�าใหูใชูท่ีแนะน�าไวูบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก 

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาปริมาณสูวนเกินของฟอง การลูางออกไมูหมด การประหยัดเงินและ
ทูายที่สุดเป็นการปกปูองสิ่งแวดลูอม

• ใชูปริมาณผงซักฟอกนูอยลงส�าหรับเสื้อผูาจ�านวนนูอยชิน้หรือมีคราบสกปรกนูอย

4.7.5 การใช้น้�ายาปรับผ้านุ่ม
เทน�้ ายาปรับผูานุูมลงไปในชูองส�าหรับน�้ ายาปรับผูานูุมของลิน้ชักส�าหรับใสูผงซักฟอก
• หูามใสูเกินระดับ (>ส่งสุด<) ที่ท�าเครื่องหมายไวูในชูองส�าหรับใสูน�้ ายาปรับผูานูุม
• ถูาน�้ ายาปรับผูานูุมส่ญเสียสภาพการไหล ใหูท�าใหูเจือจางลงดูวยน�้ ากูอนเทใสูลงไปในลิน้

ชักส�าหรับผงซักฟอก
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4.7.6 การใช้ผงซักฟอกเหลว

4.7.6.1 ถ้าผลิตภัณฑ์มีถ้วยส�าหรับใส่ผงซักฟอกเหลว

 
• ใสูภาชนะบรรจุผงซักฟอกเหลวลงไปในชูองหมายเลข “2”
• Iถูาน�้ ายาปรับผูานุูมส่ญเสียสภาพการไหล ใหูท�าใหูเจือจางลงดูวยน�้ ากูอนเทใสูลงไปในลิน้

ชักส�าหรับผงซักฟอก
4.7.6.2 ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่มีถ้วยบรรจุผงซักฟอกเหลว

•  หูามใชูผงซักฟอกเหลวส�าหรับการซักลูางขัน้ตูนในโปรแกรมที่มีการซักลูางขัน้ตูน
• ผงซักฟอกเหลวอาจจะทิง้คราบบนเสื้อผูาของคุณเมื่อใชูฟังก์ชัน่การท�างานแบบเร่ิมตูนแบบ

มีการหนูวง ถูาคุณตูองการใชูฟังก์ชันการท�างานแบบเริ่มตูนแบบมีการหนูวงแลูว หูามใชู
ผงซักฟอกเหลว

4.7.7 การใช้ผงซักฟอกแบบเจลและเม็ด
• ถูาความหนาของผงซักฟอกแบบเจลเป็นแบบของไหลและเคร่ืองซักผูาของคุณไมูมีถูวย

พิเศษส�าหรับบรรจุผงซักฟอกเหลว ใหูใสูผงซักฟอกลงไปในชูองส�าหรับใสูผงซักฟอกเพื่อ
การซักลูางหลักในระหวูางการปลูอยน�้ าเขูาเครื่องครัง้แรก ถูาเครื่องซักผูาของคุณมีถูวยใสู
ผงซักฟอกเหลว ใหูใสูผงซักฟอกลงไปในถูวยกูอนเริ่มโปรแกรมการท�างาน

• ถูาความหนาของผงซักฟอกแบบเจลไมูเป็นแบบของไหล หรือถูาอยู่ในร่ปแบบของเม็ด
เหลวในแคปซ่ล ใหูใสูลงไปโดยตรงในถังซักผูากูอนการซักไดูเลย

• ใสูผงซักฟอกแบบเม็ดลงไปในชูองส�าหรับการซักลูางหลัก (ชูองหมายเลข "2") หรือใสูลงไป
โดยตรงในถังเครื่องซักผูากูอนท�าการซักไดูเลย

C

ข้อม่ล
•	 ผงซักฟอกแบบเม็ดอำจจะทิ้งครำบหลงเหลือไว้ในช่องส�ำหรับใส่

ผงซักฟอกได้	 ถ้ำคุณพบลักษณะดังกล่ำว	 ให้วำงผงซักฟอกแบบ
เม็ดให้อยู่ระหว่ำงเสื้อผ้ำที่จะซัก	 ให้ใกล้กับส่วนล่ำงของถังเครื่อง
ซักผ้ำส�ำหรับกำรซักครัง้ต่อไป

•	 ใช้ผงซักฟอกแบบเม็ดหรือเจลโดยไม่ต้องเลือกฟังก์ชั ่นกำร
ท�ำงำนซักล้ำงขัน้ต้น

•	 พึงระลึกว่ำถ้วยพลำสติกส�ำหรับบรรจุผงซักฟอก	ถ้วย	เป็นต้น	ใน
ถังซัก	จะต้องน�ำออกมำก่อนกำรอบแห้ง
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4.7.8 การใช้แป้งส�าหรับเสือ้ผ้า

• ใสูแปูงเหลว แปูงผงหรือผงยูอมผูาลงไปในชูองส�าหรับใสูน�้ ่ายาปรับผูานูุม
• หูามใชูน�้ ายาปรับผูานุูมและแปูงพรูอมกันในการซักหน่ึงรอบการซัก
• เช็ดท�าความสะอาดภายในเครื่องซักผูาดูวยผูาชุบน�้ าหมาดๆ และท�าความสะอาดเสื้อผูาหลังจาก

ใชูแปูงซักผูาแลูว

4.7.9 การใช้น้�ายาฟอกขาว
• เลือกโปรแกรมที่มีการซักลูางขัน้ตูนและใสูน�้ ายาฟอกขาวลงไป ณ ตอนเริ่มตูนการซักลูางขัน้

ตูน หูามใสูผงซักฟอกลงไปในชูองส�าหรับใสูเพื่อการซักลูางขัน้ตูน ในการใชูงานอีกทางเลือก
หน่ึง ใหูเลือกโปรแกรมที่มีการลูางน�้ าพิเศา ใสูน�้ ายาฟอกขาวลงไปในสูวนลิน้ชักผงซักฟอกที่
วูาง และใสูน�้ าบงไป 1 แกูวที่ชูองเดียวกันเมื่อคุณพบขัน้ตอนการลูางน�้ าบนจอแสดงผลเป็นครัง้
แรก

•  หูามใชูน�้ ายาฟอกขาวและผงซักฟอกโดยการน�ามาผสมกัน
• ใชูเพียงแคูปริมาณเล็กนูอย (ประมาณ 50 มิลลิลิตร) ของน�้ ายาฟอกขาวและลูางท�าความสะอาด

เสื้อผูาใหูดีเน่ืองจากอาจเกิดการระคายเคืองตูอผิวหนังไดู หูามเทน�้ ายาฟอกขาวลงบนเสื้อผูา
และหูามใชูกับผูาสี 

• เมื่อใชูสารฟอกสีที่มีองค์ประกอบหลักของอ็อกซิเจน ใหูเลือกโปรแกรมที่ท�าการซักเสื้อผูาที่
อุณหภ่มิต�่า 

• สารฟอกสีที่มีองค์ประกอบหลักของอ็อกซิเจนสามารถใชูไดูกับผงซักฟอก อยูางไรก็ตามถูาไมูมี
อยู่ในระดับที่สม�่าเสมอแลูว อันดับแรกใหูใสูผงซักฟอกลงในชูองหมายเลข "2” ในตัวจูายผง
ซักฟอกและรอเวลาใหูเครื่องท�าการลูางสวนออกมาของผงซักฟอกเมื่อน�าออกมาผสมกับน�้ า ใน
ขณะที่เครื่องซักผูาด�าเนินการด่ดน�้ าอยูางตูอเน่ือง ใหูเพิ่มสารฟอกสีในชูองเดียวกันไดู

4.7.10 การใช้น้�ายาขจัดคราบหินป่น
• เมื่อจ�าเป็น ใชูน�้ ายาขจัดคราบที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะส�าหรับเครื่องซักผูาเทูานัน้ 
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4.8 เกร็ดส�าหรับการซักที่มีประสิทธิภาพ
เสือ้ผา้

ผา้สีและผา้ขาว ผา้สี ผา้สดี�า/สทีบึ
เสือ้ผา้ออ่นนุ่ม/
เสือ้ผ้าจากขน
สตัว/์เสือ้ผา้
จากผา้ไหม

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

(ชูวงอุณหภ่มิที่
แนะน�าตามระดับของ
คราบสกปรก:เย็น 
-40 oC)

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

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

ระ
ดบั

ขอ
งค

รา
บ

สก
ป

รก

เป้ือนมาก

(คราบที่ขจัด
ยาก เชูน 
คราบจาก
สนามหญูา 
คราบกาแฟ
และคราบ
เลือด)

น่ีอาจจ�าเป็นตูองท�าการ
ขจัดคราบเบื้องตูน
หรือท�าการซักลูางขัน้
ตูนกูอน ผงซักฟอก
แบบผงและแบบเหลว
ที่แนะน�าใหูใชูส�าหรับ
ผูาขาวสามารถน�ามา
ใชูในปริมาณที่แนะน�า
ส�าหรับเสื้อผูาที่มีคราบ
สกปรกมาก แนะน�าใหู
ใชูผงซักฟอกแบบผง
ในการท�าความสะอาด
คราบสกปรกจากดิน
โคลนและดินทัว่ไปที่
อาจท�าใหูสีซีดไดูงูาย 

ผงซักฟอกแบบผง
และแบบเหลวที่
แนะน�าใหูใชูส�าหรับ
ผูาสีสามารถน�ามาใชู
ในปริมาณที่แนะน�า
ส�าหรับเสื้อผูาที่มี
คราบสกปรกมาก 
แนะน�าใหูใชูผง
ซักฟอกแบบผงใน
การท�าความสะอาด
คราบสกปรกจากดิน
โคลนและดินทัว่ไปที่
อาจท�าใหูสีซีดไดูงูาย 
ผงซักฟอกที่ไมูมีองค์
ประกอบสารฟอกขาว
สามารถใชูไดู

ผงซักฟอกเหลวที่
เหมาะส�าหรับผูาสี
และสีเขูมสามารถ
น�ามาใชูในปริมาณ
ที่แนะน�าส�าหรับ
เสื้อผูาที่มีคราบ
สกปรกมาก

ควรใชูผงซักฟอก
เหลวที่ผลิตมา
ส�าหรับเสื้อผูาที่
อูอนนูุม เสื้อผูา
จากขนสัตว์และ
ผูาไหมจะตูอง
ท�าการซักโดยใชู
ผงซักฟอกพิเศษ
เฉพาะผูาขนสัตว์

คราบสกปรก
ปรกตทิั่วไป

(ตัวอยูางเชูน 
คราบที่เกิดจาก
รูางกายบริเวณ
คอปกเสื้อและ
ขูอมือเสื้อ)

ผงซักฟอกแบบผง
และแบบเหลวที่
แนะน�าใหูใชูส�าหรับ
ผูาขาวสามารถน�ามา
ใชูในปริมาณที่แนะน�า
ส�าหรับเสื้อผูาที่มีคราบ
สกปรกระดับปรกติ

ผงซักฟอกแบบผง
และแบบเหลวที่
แนะน�าใหูใชูส�าหรับ
ผูาสีสามารถน�ามาใชู
ในปริมาณที่แนะน�า
ส�าหรับเสื้อผูาที่มี
คราบสกปรกระดับ
ปรกติ ผงซักฟอก
ที่ไมูมีองค์ประกอบ
สารฟอกขาวสามารถ
ใชูไดู

ผงซักฟอกเหลวที่
เหมาะส�าหรับผูาสี
และสีเขูมสามารถ
น�ามาใชูในปริมาณ
ที่แนะน�าส�าหรับ
เสื้อผูาที่มีคราบ
สกปรกระดับ
ปรกติ 

ควรใชูผงซักฟอก
เหลวที่ผลิตมา
ส�าหรับเสื้อผูาที่
อูอนนูุม เสื้อผูา
จากขนสัตว์และ
ผูาไหมจะตูอง
ท�าการซักโดยใชู
ผงซักฟอกพิเศษ
เฉพาะผูาขนสัตว์

คราบสกปรก
เลก็น้อย

(มองไมูเห็น
คราบสกปรก
ดูวยสายตา)

ผงซักฟอกแบบผง
และแบบเหลวที่
แนะน�าใหูใชูส�าหรับ
ผูาขาวสามารถน�ามา
ใชูในปริมาณที่แนะน�า
ส�าหรับเสื้อผูาที่มีคราบ
สกปรกระดับเล็กนูอย

ผงซักฟอกแบบผง
และแบบเหลวที่
แนะน�าใหูใชูส�าหรับ
ผูาสีสามารถน�ามาใชู
ในปริมาณที่แนะน�า
ส�าหรับเสื้อผูาที่มี
คราบสกปรกระดับ
เล็กนูอย ผงซักฟอก
ที่ไมูมีองค์ประกอบ
สารฟอกขาวสามารถ
ใชูไดู

ผงซักฟอกเหลว
ที่เหมาะส�าหรับ
ผูาสีและสีมืดทึม
สามารถน�ามา
ใชูในปริมาณที่
แนะน�าส�าหรับ
เสื้อผูาที่มีคราบ
สกปรกระดับเล็ก
นูอย

ควรใชูผงซักฟอก
เหลวที่ผลิตมา
ส�าหรับเสื้อผูาที่
อูอนนูุม เสื้อผูา
จากขนสัตว์และ
ผูาไหมจะตูอง
ท�าการซักโดยใชู
ผงซักฟอกพิเศษ
เฉพาะผูาขนสัตว์
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การเตรียม
4.9 เกร็ดส�าหรับการอบแห้งอย่างถ่กต้อง

โปรแกรมการซัก
การอบแหง้

ผา้ฝ้าย
การอบแหง้ผ้า

สงัเคราะห์
ปกป้องเดก็

ทารก+ ซกัและอบแหง้ ซกัและสวมใส่

ป
ระ

เภ
ท

ขอ
งเ

สือ้
ผา้

เสื้อผูาที่
ทนทาน
ที่มีสูวน
ประกอบ
ของผูาฝูาย

ผูาป่เตียง เครื่อง
นอน เสื้อผูา
ทารก เสื้อที-เชิต้ 
เสื้อกันหนาว 
เสื้อผูาถักที่
ทนทาน ผูาเดนิ
ม กางเกงขายาว
ผูาใบ เสื้อเชิต้ 
ถุงเทูาผูาฝูาย 
เป็นตูน

ไมูแนะน�า!

ซักและอบแหูง
อยูางตูอเน่ืองกัน 
ผูาป่เตียง เครื่อง
นอน เสื้อผูาทารก 
เสื้อที-เชิต้ เสื้อ
กันหนาว เสื้อผูา
ถักที่ทนทาน ผูา
เดนิม กางเกงขา
ยาวผูาใบ เสื้อเชิต้ 
ถุงเทูาผูาฝูาย 
เป็นตูน

ซักและอบแหูง
อยูางตูอเน่ืองกัน 
ผูาป่เตียง เครื่อง
นอน เสื้อผูาทารก 
เสื้อที-เชิต้ เสื้อ
กันหนาว เสื้อผูา
ถักที่ทนทาน ผูา
เดนิม กางเกง
ขายาวผูาใบ เสื้อ
เชิต้ ถุงเทูาผูา
ฝูาย เป็นตูน

 เสื้อผูาที่สึกหรอ
ในเวลาอันสัน้ 
เสื้อผูาที่ไมูมี
คราบปนเป้ือน 
เชูน เสื้อที-เชิต้ 
เสื้อกันหนาว 
เป็นตูน ใหูโหลด
เสื้อผูาใหูนูอย
ที่สุด

ผูา
สังเคราะห์ 
(โพลีเอสเท
อร์ ไนลอน 
ฯลฯ):

ไมูแนะน�า!

 แนะน�าส�าหรับ
ผูาโพลีเอสเท
อร์ ไนลอน โพ
ลีอครีเลต ผูาที่มี
สูวนผสมจากอค
ริลิก การอบแหูง
ไมูแนะน�าส�าหรับ
เสื้อผูาเสูนใยผสม
ที่มีความหนืด จะ
ตูองพิจารณาด่
ค�าอธิบายส�าหรับ
การอบแหูงในปูาย
ก�ากับการด่แล
รักษา

แนะน�าส�าหรับ
ผูาโพลีเอสเท
อร์ ไนลอน โพ
ลีอซีเตท ผูาที่มี
สูวนผสมของโพ
ลีอคริลิค ใหูซักที่
อุณหภ่มิต�่าและ
พิจารณาถึงค�า
เตือนการอบแหูง
ที่ใหูไวูในปูาย
ก�ากับการด่แล
รักษา

แนะน�าส�าหรับ
ผูาโพลีเอสเท
อร์ ไนลอน โพ
ลีอซีเตท ผูาที่มี
สูวนผสมของโพ
ลีอคริลิค ใหูซักที่
อุณหภ่มิต�่าและ
พิจารณาถึงค�า
เตือนการอบแหูง
ที่ใหูไวูในปูาย
ก�ากับการด่แล
รักษา

เสื้อเชิต้ เสื้อที-
เชิต้ และเสื้อผูา
ที่มีสูวนผสมของ
ผูาสังเหคราะห์ที่
มีความสกปรก
และปนเป้ือน
นูอยมาก ใหู
โหลดเสื้อผูาใหู
นูอยที่สุด

ผูาอูอนนูุม 
(ผูาไหม ผูา
ขนสัตว์ ผูา
ขนแกะ ผูา
ขนสัตว์
อังโกลา 
เป็นตูน)

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

 เสือผูาที่มี
เน้ือผูาเยอะ 
เชูน ผูานวม 
ผูาคลุม ผูา
มูาน เป็นตูน

 ไมูแนะน�า! ไมู
เหมาะในการ
อบแหูงผูาที่มี
เน้ือผูาเยอะใน
เครื่องซักผูาน้ี 
ใหูท�าการอบแหูง
โดยการแขวน
ตากไวูหรือวาง
ผึ่งใหูแหูง

 ไมูแนะน�า! ไมู
เหมาะในการอบ
แหูงผูาที่มีเน้ือผูา
เยอะในเครื่องซัก
ผูาน้ี ใหูท�าการอบ
แหูงโดยการแขวน
ตากไวูหรือวางผึ่ง
ใหูแหูง

ไมูแนะน�า! ไมู
เหมาะในการอบ
แหูงผูาที่มีเน้ือผูา
เยอะในเครื่องซัก
ผูาน้ี ใหูท�าการ
อบแหูงโดยการ
แขวนตากไวูหรือ
วางผึ่งใหูแหูง

 ไมูแนะน�า! ไมู
เหมาะในการอบ
แหูงผูาที่มีเน้ือผูา
เยอะในเครื่องซัก
ผูาน้ี ใหูท�าการ
อบแหูงโดยการ
แขวนตากไวูหรือ
วางผึ่งใหูแหูง

 ไมูแนะน�า! ไมู
เหมาะในการ
อบแหูงผูาที่มี
เน้ือผูาเยอะใน
เครื่องซักผูาน้ี 
ใหูท�าการอบแหูง
โดยการแขวน
ตากไวูหรือวาง
ผึ่งใหูแหูง
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5 การท�างานของผลิตภัณฑ์
5.1 แผงควบคุม

1 2 3 4 5 6

789101112
13

1- ปูุมเลือกโปรแกรม
2- ไฟสถานะเลือกอุณหภ่มิ 
3 - ไฟสถานะเลือกความเร็วการป่ันแหูง 
4 - จอแสดงผล
5- ไฟสถานะโปรแกรมการอบแหูง
6- ปูุม เปิด / ปิด
7 - ปูุมเริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ
8 - ปูุมการปรับคูาเวลาสิน้สุด
9 - ปูุมการปรับระดับการอบแหูง
10 - ปูุมฟังก์ชัน่การท�างานสนับสนุน
11 - ปูุมปรับความเร็วการป่ัน
12 - ปูุมปรับอุณหภ่มิ
13- ไฟสถานะการเลือกโปรแกรม
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การทำางานของผลิตภัณฑ์

5.2 สัญลักษณ์บนหน้าจอแสดงผล
a b c d e

f

g

h

i

a-  ไฟสถานะของการซัก 
b- ไฟสถานะของการลูางน�้ า 
c- ไฟสถานะของการป่ัน
d-  ไฟสถานะของการอบแหูง
e-  ไฟสถานะของการสิน้สุด
f-  ไฟสถานะบอกการไมูมีน�้ า
g-  จอแสดงผลขูอม่ลระยะเวลา
h-  ไฟสถานะการล็อคประต่โหลด
i-  ไฟสถานะการล็อคปูองกันเด็ก

5.3 การเตรียมเครื่องให้พร้อม
1. ตรวจสอบวูาทูอยางถ่กเชื่อมตูออยูางแนูน 
2. เสียบปลัก๊ไฟของเครื่องซักผูาของคุณ
3. เปิดก๊อกน�้ าใหูสุด
4. ใสูเสื้อผูาที่จะซักลงไปในเครื่อง 
5. ใสูผงซักฟอกและน�้ ายาปรับผูานูุมลงไป 
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การทำางานของผลิตภัณฑ์

5.4 การเลือกโปรแกรมการซัก 
1.  เลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมกับประเภท ปริมาณและระดับของคราบสกปรกของ

เสื้อผูาที่จะท�าการซักใหูเป็นไปตาม "ตารางโปรแกรมและการบริโภค" และตารางอุณหภ่มิ
ดูานลูาง

2. เลือกโปรแกรมการซักที่ตูองการโดยใชูปูุมเลอืกโปรแกรม

C

ข้อม่ล
•	 โปรแกรมจะถูกจ�ำกัดด้วยควำมเร็วกำรป่ันสูงสุดที่เหมำะสม

ส�ำหรับประเภทเฉพำะของผ้ำ
•	 เมื่อท�ำกำรเลือกโปรแกรมหน่ึง	 พึงพิจำรณำประเภทของเส้นใย

ผ้ำ	สี	ระดับของครำบสกปรกและอุณหภูมิน�้ ำที่สำมำรถสัมผัสได้
•	 เลือกอุณหภูมิต�่ำสุดทีต้องกำรไว้เสมอ	 อุณหภูมิสูงขึ้นหมำยถึง

กำรบริโภคพลังงำนไฟฟ้ำที่มำกขึ้น
5.5 โปรแกรมการซัก 
ขึ้นอยู่กับประเภทของเสูนใย ใหูใชูโปรแกรมหลักดังตูอไปน้ี

C

ข้อม่ล
•	 คุณสำมำรถตัง้ค่ำเครื่องซักผ้ำให้สลับไปขัน้ตอนกำรอบแห้งเมื่อ

สิน้สุดรอบกำรซักแล้ว	 โดยกำรกดปุ่มกำรอบแห้งหลังจำกที่คุณ
ได้เลือกโปรแกรมกำรซักส�ำหรับเสื้อผ้ำของคุณแล้ว	 แต่ละครัง้ที่
คุณกดปุ่ม	บรรทัดข้อมูลจะแสดงผลขัน้ตอนของกระบวนกำรอบ
แห้งที่ก�ำลังท�ำงำน	และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องจะสว่ำงขึ้นมำ	หำก
คุณต้องกำร	 ให้กดปุ่มอย่ำงต่อเน่ือง	 คุณสำมำรถท�ำงำนกำรอบ
แห้งเป็นระยะเวลำสูงสุดที่เครื่องอนุญำตให้ท�ำกำรอบแห้งได้

•	 สัญลักษณ์ต่ำงๆ	 ในคู่มือฉบับน้ีเป็นแผนภำพแบบร่ำงและอำจไม่
ตรงกับตัวผลิตภัณฑ์อย่ำงแม่นย�ำ

•	 เมื่อคุณจะท�ำงำนกำรซักและกำรอบแห้งโดยใช้ฟังก์ชันกำรอบ
แห้งของเครื่อง	 ให้โหลดเสื้อผ้สสูงสุดไม่เกิน	 5	 กก.	 เข้ำไปใน
เครื่องซักผ้ำ	 ถ้ำหำกใส่เสื้อผ้ำมำกเกินไป	 เสื้อผ้ำจะไม่แห้งและ
เครื่องจะท�ำงำนเป็นเวลำนำนและบริโภคพลังงำนเพิ่มมำกขึ้น



37 / TH เครื่องซักผ้า - เครื่องอบแห้ง / คู่มือผ้่ใช้งาน

การทำางานของผลิตภัณฑ์
• ผ้าฝ้าย (Cottons)
ใชูโปรแกรมน้ีส�าหรับเสื้อผูาที่จะซักที่เป็นผูาฝูาย (เชูน ผูาป่ที่นอน ชุดผูานวมและปลอกหมอน 
ผูาเช็ดตัว เสื้อคลุมอาบน�้ า ชุดชัน้ใน ฯลฯ) เสื้อผูาที่จะซักของคุณจะถ่กซักดูวยพลังซักที่
กระฉับกระเฉงส�าหรับวงรอบการซักที่ยาว  

C

ข้อม่ล
•	 คุณสำมำรถท�ำกำรอบแห้งเสื้อผ้ำได้ทันทีหลังจำกกำรซักแล้ว	

(สำมำรถท�ำกำรอบแห้งโดยอัตโนมัติหรือตำมเวลำท่ีตัง้ไว้หลัง
จำกกำรซัก)	ส�ำหรับกำรท�ำงำนน้ี	คุณจะต้องเลือกฟังก์ชันกำรอบ
แห้งด้วย	ก่อนที่จะเริ่มต้นโปรแกรมกำรซักผ้ำ	

•	 สืบเน่ืองจำกกำรเลือกท�ำกำรอบแห้งซึ่ งคุณจะเพิ่มเข้ำไปใน
โปรแกรมกำรซัก	 คุณจะมองเห็นได้เมื่อโปรแกรมจะสิน้สุดบน
จอแสดงผลของเครื่อง	

•	 หำกคุณไม่ต้องกำรให้กำรอบแห้งเกิดขึ้นหลัจำกโปรแกรมที่คุณ
ได้เลือกไว้	 ให้กดปุ่มและแช่ไว้ที่ปุ่มฟังก์ชันกำรท�ำงำนสนับสนุน
กำรอบแห้งจนกว่ำไฟสถำนะของกำรอบแห้งจะดับลง

• ผ้าใยสังเคราะห์ (Synthetics)
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักผูาสังเคราะห์ของคุณ (เสื้อเชิต้ เสื้อครึ่งตัวสตรี ผูาสังเคราะห์/ผูา
ฝูายผสมกัน ฯลฯ) เสื้อผูาของคุณจะไดูรับการซักอยูางน่ิมนวลและมีวงรอบการซักที่สัน้กวูา
เปรียบเทียบกับโปรแกรมการซักผูาฝูาย
ส�าหรับผูามูานและผูาบางเน้ือละเอียด ใหูใชูโปรแกรมส�าหรับผูาสังเคราะห์ที่ 40˚C ที่มีการ
ซักลูางขัน้ตูนและเลือกฟังก์ชัน่การตูอตูานการเกิดรอยยับยูน เน่ืองจากลายพื้นผิวแบบ
ตาขูายเป็นสาเหตุใหูเกิดฟองสูวนเกิน ใหูซักผูาพวกผูาคลุมหนูา/ผูาบางเน้ือละเอียดโดยใสูผง
ซักฟอกปริมาณนูอยในชูองใสูส�าหรับการซักลูางหลัก หูามใสูผงซักฟอกลงไปในชูองส�าหรับใสู
เพื่อการซักลูางขัน้ตูน 

C

ข้อม่ล
•	 คุณสำมำรถท�ำกำรอบแห้งเสื้อผ้ำได้ทันทีหลังจำกกำรซักแล้ว	

(สำมำรถท�ำกำรอบแห้งโดยอัตโนมัติหรือตำมเวลำที่ตัง้ไว้หลัง
จำกกำรซัก)	ส�ำหรับกำรท�ำงำนน้ี	คุณจะต้องเลือกฟังก์ชันกำรอบ
แห้งด้วย	ก่อนที่จะเริ่มต้นโปรแกรมกำรซักผ้ำ	

•	 สืบเน่ืองจำกกำรเลือกท�ำกำรอบแห้งซึ่ งคุณจะเพิ่มเข้ำไปใน
โปรแกรมกำรซัก	 คุณจะมองเห็นได้เมื่อโปรแกรมจะสิน้สุดบน
จอแสดงผลของเครื่อง	

•	 หำกคุณไม่ต้องกำรให้กำรอบแห้งเกิดขึ้นหลัจำกโปรแกรมที่คุณ
ได้เลือกไว้	 ให้กดปุ่มและแช่ไว้ที่ปุ่มฟังก์ชันกำรท�ำงำนสนับสนุน
กำรอบแห้งจนกว่ำไฟสถำนะของกำรอบแห้งจะดับลง
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• ผ้าขนสัตว์ (Woollens)
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาจากผูาขนสัตว์ของคุณ เลือกอุณหภ่มิที่เหมาะสมที่เป็นไปตาม
ขูอแนะน�าที่บูงบอกในปูายผูาของเสื้อผูาของคุณ ใชูผงซักฟอกที่เหมาะสมส�าหรับผูาขนสัตว์

C
ข้อม่ล

•	 ฟังก์ชันกำรอบแห้งไม่สำมำรถเลือกได้ส�ำหรับโปรแกรมกำรซัก
ผ้ำขนสัตว์

• ผ้าฝ้ายแบบประหยัด (Cottons Eco)
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักผูาฝูาย ผูาลินินที่ทนทานที่สกปรกระดับปกติของคุณ แมูวูาการซักจะ
นานกวูาโปรแกรมอื่นทัง้หมด แตูมันใหูการประหยัดพลังงานและน�้ าอยูางเห็นไดูชัด อุณหภ่มิ
ของน�้ าที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกตูางไปจากอุณหภ่มิในรอบการท�างานที่แสดงไวู เมื่อคุณโหลด
เสื้อผูาเขูาไปในเครื่องนูอยลง (เชูน ครึ่งหน่ึงของความจุหรือนูอยกวูา) เวลาของโปรแกรม
การซักอาจจะสัน้ลงโดยอัตโนมัติ ในกรณีน้ี อัตราการบริโภคพลังงานและน�้ าจะลดลงมากกวูา 
ท�าใหูเป็นการซักที่คูุมคูาเชิงเศรษฐศาสตร์มากขึ้น โปรแกรมน้ีมีใหูเลือกในรูุนที่มีไฟบูงชีเ้วลา
ที่เหลืออยู่

C

ข้อม่ล
•	 คุณสำมำรถท�ำกำรอบแห้งเสื้อผ้ำได้ทันทีหลังจำกกำรซักแล้ว	

(สำมำรถท�ำกำรอบแห้งโดยอัตโนมัติหรือตำมเวลำที่ตัง้ไว้หลัง
จำกกำรซัก)	ส�ำหรับกำรท�ำงำนน้ี	คุณจะต้องเลือกฟังก์ชันกำรอบ
แห้งด้วย	ก่อนที่จะเริ่มต้นโปรแกรมกำรซักผ้ำ	

•	 สืบเน่ืองจำกกำรเลือกท�ำกำรอบแห้งซ่ึงคุณจะเพ่ิมเข้ำไปใน
โปรแกรมกำรซัก	 คุณจะมองเห็นได้เมื่อโปรแกรมจะสิน้สุดบน
จอแสดงผลของเครื่อง	

•	 หำกคุณไม่ต้องกำรให้กำรอบแห้งเกิดข้ึนหลัจำกโปรแกรมที่คุณ
ได้เลือกไว้	 ให้กดปุ่มและแช่ไว้ที่ปุ่มฟังก์ชันกำรท�ำงำนสนับสนุน
กำรอบแห้งจนกว่ำไฟสถำนะของกำรอบแห้งจะดับลง

• ผ้าบาง (Delicates)
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาอูอนนุมของคุณ เสื้อผูาของคุณจะไดูรับการซักที่อูอนโยนมาก
ขึ้นเปรียบเทียบกับโปรแกรมผูาสังเคราะห์

• ซักมือ (Hand Wash)
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาท�าจากขนสัตว์/ผูาที่อูอนนูุมที่มีปูายก�ากับ “ไมูใชูเครื่อง- ใน
การซัก” และส�าหรับมีค�าแนะน�าใหูซักดูวยมือ เสื้อผูาของคุณจะไดูรับการซักอยูางอูอนโยน
เพื่อที่จะไมูท�าความเสียหายแกูเสื้อผูา
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• เร็วประจ�าวัน (Daily Xpress)
ใชูในการซักเสื้อผูาผูาฝูายที่มีความสกปรกเล็กนูอยและไมูมีคราบฝังแนูนในเวลาสัน้ๆ

C

ข้อม่ล
•	 คุณสำมำรถท�ำกำรอบแห้งเสื้อผ้ำได้ทันทีหลังจำกกำรซักแล้ว	

(สำมำรถท�ำกำรอบแห้งโดยอัตโนมัติหรือตำมเวลำที่ตัง้ไว้หลัง
จำกกำรซัก)	 ส�ำหรับกำรท�ำงำนน้ี	คุณจะต้องเลือกฟังก์ชันกำรอบ
แห้งด้วย	ก่อนที่จะเริ่มต้นโปรแกรมกำรซักผ้ำ	

•	 สืบเน่ืองจำกกำรเลือกท�ำกำรอบแห้งซึ่ งคุณจะเพิ่มเข้ำไปใน
โปรแกรมกำรซัก	 คุณจะมองเห็นได้เมื่อโปรแกรมจะสิน้สุดบน
จอแสดงผลของเครื่อง	

•	 หำกคุณไม่ต้องกำรให้กำรอบแห้งเกิดขึ้นหลัจำกโปรแกรมที่คุณ
ได้เลือกไว้	 ให้กดปุ่มและแช่ไว้ที่ปุ่มฟังก์ชันกำรท�ำงำนสนับสนุน
กำรอบแห้งจนกว่ำไฟสถำนะของกำรอบแห้งจะดับลง

• ซักด่วนพิเศษ (Xpress Super Short) 
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาท�าจากผูาฝูายที่มีคราบสกปรกเล็กนูอยและปริมาณผูานูอยชิ้น
ในเวลาสัน้ๆ โปรแกรมน้ีท�าการซักเสื้อผูาของคุณภายใน 14 นาที

C

ข้อม่ล
•	 คุณสำมำรถท�ำกำรอบแห้งเสื้อผ้ำได้ทันทีหลังจำกกำรซักแล้ว	

(สำมำรถท�ำกำรอบแห้งโดยอัตโนมัติหรือตำมเวลำที่ตัง้ไว้หลัง
จำกกำรซัก)	ส�ำหรับกำรท�ำงำนน้ี	คุณจะต้องเลือกฟังก์ชันกำรอบ
แห้งด้วย	ก่อนที่จะเริ่มต้นโปรแกรมกำรซักผ้ำ	

•	 สืบเน่ืองจำกกำรเลือกท�ำกำรอบแห้งซึ่ งคุณจะเพิ่มเข้ำไปใน
โปรแกรมกำรซัก	 คุณจะมองเห็นได้เมื่อโปรแกรมจะสิน้สุดบน
จอแสดงผลของเครื่อง	

•	 หำกคุณไม่ต้องกำรให้กำรอบแห้งเกิดขึ้นหลัจำกโปรแกรมที่คุณ
ได้เลือกไว้	 ให้กดปุ่มและแช่ไว้ที่ปุ่มฟังก์ชันกำรท�ำงำนสนับสนุน
กำรอบแห้งจนกว่ำไฟสถำนะของกำรอบแห้งจะดับลง
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• เสือ้เชิต้ (Shirts)
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อเชิต้ที่ท�าจากผูาฝูาย ผูาสังเคราะห์และเสูนใยสังเคราะห์ผสมกัน

C

ข้อม่ล
•	 คุณสำมำรถท�ำกำรอบแห้งเสื้อผ้ำได้ทันทีหลังจำกกำรซักแล้ว	

(สำมำรถท�ำกำรอบแห้งโดยอัตโนมัติหรือตำมเวลำที่ตัง้ไว้หลัง
จำกกำรซัก)	 ส�ำหรับกำรท�ำงำนน้ี	คุณจะต้องเลือกฟังก์ชันกำรอบ
แห้งด้วย	ก่อนที่จะเริ่มต้นโปรแกรมกำรซักผ้ำ	

•	 สืบเน่ืองจำกกำรเลือกท�ำกำรอบแห้งซึ่ งคุณจะเพิ่มเข้ำไปใน
โปรแกรมกำรซัก	 คุณจะมองเห็นได้เมื่อโปรแกรมจะสิน้สุดบน
จอแสดงผลของเครื่อง	

•	 หำกคุณไม่ต้องกำรให้กำรอบแห้งเกิดขึ้นหลัจำกโปรแกรมที่คุณ
ได้เลือกไว้	 ให้กดปุ่มและแช่ไว้ที่ปุ่มฟังก์ชันกำรท�ำงำนสนับสนุน
กำรอบแห้งจนกว่ำไฟสถำนะของกำรอบแห้งจะดับลง

• ล้างน้�า (Rinse)
ใชูโปรแกรมน้ีเมื่อคุณตูองการลูางน�้ าสะอาดหรือลงแปูงโดยแยกกระท�า

• ป่ันและระบายน้�า (Spin+Drain) 
ใชูในการระบายน�้ าออกจากเครื่องซักผูา
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5.6 การเลือกอุณหภ่มิ

 
เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหมูแลูว อุณหภ่มิส่งสุดส�าหรับโปรแกรมที่เลือกไวูจะ
แสดงออกมาบนไฟแสดงอุณหภ่มิ เป็นไปไดูที่คูาอุณหภ่มิที่แนะน�าไมูใชูอุณหภ่มิส่งสุดที่
สามารถเลือกไดูส�าหรับโปรแกรมปัจจุบัน
กดปูุม ปรบัอณุหภ่ม ิเพื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภ่มิ 

C

ข้อม่ล
•	 ปุ่มกำรปรับอุณหภูมิจะท�ำงำนแบบถอยหลังเท่ำนัน้	 ตัวอย่ำงเช่น	

เมื่อคุณต้องกำรเลือก	 60	 0C	 -ขณะที่หน้ำจอแสดงผลที่	 40	 0C	
คุณจะต้องกดปุ่มหลำยครัง้จนกว่ำจะไปถึง	 60	 0C	 โดยกำรถอย
หลังจำก	40	0C

•	 ถ้ำคุณเล่ือนลงมำที่ทำงเลือกกำรซักล้ำงแบบเย็นและกดปุ่มปรับ
อุณหภูมิอีกครัง้	 อุณหภูมิที่แนะน�ำให้ใช้ส�ำหรับโปรแกรมที่เลือก
ไว้จะปรำกฎบนหน้ำจอแสดงผล	 กดปุ่มส�ำหรับปรับอุณหภูมิอีก
ครัง้เพื่อท�ำกำรลดอุณหภูมิลง

สุดทูายแลูว ไฟสถานะ ความเย็น ที่บูงชีต้ัวเลือกของการซักเย็นจะปรากฏบนหนูาจอแสดง
ผล
คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภ่มิหลังจากที่การซักเริ่มตูนแลูวก็ไดู คุณสามารถเลือก
อุณหภ่มิที่ตูองการหลังจากการซักเริ่มตูน แตูคุณจะตูองด�าเนินการตูอไปน้ีกูอนขัน้ตอนการ
ใหูความรูอนจะเริ่มตูน



42 / TH เครื่องซักผ้า - เครื่องอบแห้ง / คู่มือผ้่ใช้งาน

การทำางานของผลิตภัณฑ์

5.7 การเลือกความเร็วของการป่ันแห้ง

เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหมูแลูว ความเร็วในการป่ันแหูงที่แนะน�าของโปรแกรม
ที่เลือกไวูจะแสดงออกมาบนไฟแสดงความเรว็การป่ัน

C
ข้อม่ล

•	 เป็นไปได้ท่ีค่ำอุณหภูมิที่แนะน� ำไม่ใช่อุณหภูมิสูงสุดที่สำมำรถ
เลือกได้ส�ำหรับโปรแกรมปัจจุบัน

กดปูุม ปรับความเรว็การป่ันแห้ง เพื่อเปลี่ยนแปลงความเร็วการป่ันแหูง ความเร็วการป่ัน
แหูงจะลดลงตามล�าดับตัวเลข
หลังจากนัน้แลูว ขึ้นอยู่กับรูุนของผลิตภัณฑ์ จะมีฟังก์ชัน่ใหูเลือก "รักษาน�้ าลูาง" และ "ไมู
ตูองป่ัน" ปรากฎบนจอแสดงผล

C

ข้อม่ล
•	 ปุ่มกำรปรับควำมเร็วกำรป่ันแห้งจะท�ำงำนแบบถอยหลัง

เท่ำนัน้	 ตัวอย่ำงเช่น	 เมื่อคุณต้องกำรเลือก	 1000	 rpm-
ขณะที่หน้ำจอแสดงผลที่	 800	 rpm	 คุณจะต้องกดปุ่มหลำยครัง้
จนกว่ำจะไปถึง	1000	rpm	โดยกำรถอยหลังจำก	800	rpm

•	 ตัวเลือกแบบรักษำน�้ ำล้ำง	จะถูกบ่งชีด้้วยสัญลักษณ์	“ ”	และตัว
เลือกแบบไม่มีกำรป่ันแห้งจะถูกบ่งชีด้้วยสัญลักษณ์		“ ”	
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5.7.1 หากคุณต้องการป่ันแห้งเสือ้ผ้าหลังจากฟังก์ชันรักษาน้�าล้างค้างเอาไว้:

- ปรับ ความเร็วการป่ันแหง้
- กดปูุม เริม่ตน้ / หยดุชั่วขณะ / ยกเลิก โปรแกรมการซักกลับมาท�างานตูอ เครื่องจะ
ระบายน�้ าออกและป่ันแหูงเสื้อผูา
ถูาคุณตูองการขจัดน�้ าออกที่สิน้สุดของโปรแกรมการซักโดยไมูตูองท�าการป่ันแหูง ใหูใชู
ฟังก์ชันไม่ตอ้งป่ันแหง้

C
ข้อม่ล

•	 ในโปรแกรมต่ำง	ๆ	ที่ไม่อนุญำตให้ปรับควำมเร็วกำรป่ันแห้ง	เมื่อ
ปุ่มปรับควำมเร็วกำรป่ันแห้งถูกกด	 ไฟสถำนะควำมเร็วกำรป่ัน
แห้งจะไม่เปลี่ยนและจะส่งสัญญำณเสียงเตือนออกมำ

คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วการป่ันแหูงไดูหลังจากการซักเริ่มตูนแลูวก็ไดู คุณ
สามารถเลือกความเร็วการป่ันแหูงโดยกดปูุมปรับความเร็วการป่ันแหูงหลังจากการซักไดูเริ่ม
ตูนแลูว แตูกูอนถึงขัน้ตอนการป่ันแหูง

5.7.2 การเลือกฟังก์ช่ันการท�างานสนับสนุนส�าหรับการอบแห้ง

เมื่อเลือกโปรแกรมใหมูแลูว กดปูุมการเลือกฟังก์ชันการท�างานสนับสนุนเพื่อปรับตัวเลือก
การอบแหูงที่เหมาะสมกับโปรแกรมการซักที่เลือกไวู

C

ข้อม่ล
•	 ในโปรแกรมต่ำง	 ๆ	 ที่ไม่อนุญำตให้ปรับกำรอบแห้ง	 เมื่อปุ่ม

ฟังก์ชันกำรท�ำงำนสนับสนุนกำรอบแห้งถูกกด	 ไฟสถำนะกำรอบ
แห้งจะไม่เปลี่ยนและจะส่งสัญญำณเสียงเตือนออกมำ

•	 เฉพำะส�ำหรับโปรแกรมกำรอบแห้ง	 ให้กดปุ่มเลือกฟังก์ชันกำร
ท�ำงำนสนับสนุนเพื่อปรับตัวเลือกกำรอบแห้งที่เหมำะสม
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5.8 โปรแกรมการอบแห้ง

A

ข้อระวัง
• เครื่องซักผ้าจะท�าความสะอาดเศษขนที่หลุดมาจากเสือ้ผ้า

โดยอัตโนมัติในระหว่างรอบการอบแห้ง เครื่องจะใช้น� ้าใน
ระหว่างการอบแห้ง ด้วยเหตุผลนี ้ก๊อกน� ้าของเครื่องควรจะ
ต้องเปิดด้วยในระหว่างโปรแกรมการอบแห้ง 

• เมื่อเลือกโปรแกรมใหม่แล้ว กดปุ่มการเลือกฟังก์ชันการ
ท�างานสนับสนุนเพื่อปรับตัวเลือกการอบแห้งท่ีเหมาะสม
กับโปรแกรมการซักที่เลือกไว้

C

ข้อม่ล
•	 โปรแกรมกำรอบแห้งมีขัน้ตอนของกำรป่ันแห้ง	 เครื่องซักผ้ำของ

คุณท�ำงำนกระบวนกำรน้ีเพื่อท�ำให้เวลำในกำรอบแห้งสัน้ลง	 เมื่อ
กำรอบแห้งถูกเลือกแล้ว	 กำรตัง้ค่ำควำมเร็วกำรป่ันแห้งจะอยู่ใน
ช่วงระดับสูงสุดของ	rpm	

•	 ในโปรแกรมต่ำง	 ๆ	 ที่ไม่อนุญำตให้ปรับกำรอบแห้ง	 เมื่อปุ่ม
ฟังก์ชันกำรท�ำงำนสนับสนุนกำรอบแห้งถูกกด	 ไฟสถำนะกำรอบ
แห้งจะไม่เปลี่ยนและจะส่งสัญญำณเสียงเตือนออกมำ

•	 เฉพำะส�ำหรับโปรแกรมกำรอบแห้ง	 ให้กดปุ่มเลือกฟังก์ชันกำร
ท�ำงำนสนับสนุนเพื่อปรับตัวเลือกกำรอบแห้งที่เหมำะสม

•	 หำกมีกำรตัดกำรจ่ำยน�้ ำ	 ทัง้กำรซักและกำรอบแห้งจะไม่สำมำรถ
ท�ำงำนได้

• อบผ้าใยสังเคราะห์ (Synthetic Dry)
ใชูอบแหูงเสื้อผูาสังเคราะห์ที่มีความชื้นในปริมาณน�้ าหนักแบบแหูงที่ 3 กก. โปรแกรมน้ี
ท�าการอบแหูงเทูานัน้ 

C
ข้อม่ล

•	 ส�ำหรับน�้ ำหนักในกำรอบแห้งของเสื้อผ้ำ	ให้ดูที่บทที่	4	ขัน้ตอนที่	
4.5

• อบผ้าฝ้าย (Cotton Dry)
ใชูอบแหูงเสื้อผูาฝูายที่มีความชื้นในปริมาณน�้ าหนักแบบแหูงที่ 5 กก. โปรแกรมน้ีท�าการอบ
แหูงเทูานัน้ 

C
ข้อม่ล

•	 ส�ำหรับกำรอบแห้งเส้ือผ้ำซึ่งมีเพียงผ้ำเช็ดตัวและเสื้อคลุมอำบน�้ ำ	
ให้โหลดไม่เกิน	4	กก.

•	 ส�ำหรับน�้ ำหนักในกำรอบแห้งของเสื้อผ้ำ	ให้ดูที่บทที่	4	ขัน้ตอนที่	
4.5
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5.9 โปรแกรมการซักและอบแห้ง

A
ข้อระวัง

• เครื่องซักผ้าจะท�าความสะอาดเศษขนที่หลุดมาจากเสือ้ผ้า
โดยอัตโนมัติในระหว่างรอบการอบแห้ง เครื่องจะใช้น� ้าใน
ระหว่างการอบแห้ง ด้วยเหตุผลนี ้ก๊อกน� ้าของเครื่องควรจะ
ต้องเปิดด้วยในระหว่างโปรแกรมการอบแห้ง

• ซักอบส�าหรับผ้า 5 กก. (5 Kg Wash & Dry)
ใชูในการซักเสื้อผูาฝูายไดูมากสุดถึง 5 กก. และอบแหูงตูอจากนัน้หลังรอบการซักโดยไมูตูอง
เลือกโปรแกรมอื่นใด 

C
ข้อม่ล

•	 เมื่อโปรกรมน้ีถูกเลือก	 ฟังก์ชันกำรท�ำงำนสนับสนุนกำรอบแห้ง
จะไม่สำมำรถเลือกได้

ในโปรแกรมการซัก 5 กก. และการอบแหูง 5 กก. ขอแนะน�าใหูโหลดเสื้อผูาจนกระทัง่ถึง
ระดับที่บูงบอกไวูตามร่ปขูางตูนส�าหรับเงื่อนไขการอบแหูงที่เหมาะสมที่สุด (คุณจะเห็นล่กศร
บอกระดับเมื่อคุณเปิดประต่โหลด)

• ซักอบส�าหรับผ้า 1 กก. (Wash & Wear)
ใชูโปรแกรมการซักและอบแหูงเสื้อผูา 0.5 กก. (เสื้อเชิต้ 2 ตัว) ใน 40 นาที หรือเสื้อผูา 1 กก. 
(เสื้อเชิต้ 5 ตัว) ใน 60 นาที 

C

ข้อม่ล
•	 โปรแกรมซักและสวมใส่มีควำมประสงค์เพื่อให้ซักและอบแห้ง

เสื้อผ้ำประจ�ำวันได้อย่ำวรวดเร็วซึ่งสวมใส่ในเวลำสัน้	 ๆ	 และไม่
สกปรก	 โปรแกรมน้ีเหมำะส�ำหรับเสื้อผ้ำที่ประกอบด้วยเครื่องนุ่ง
ห่มบำง	ๆ	และสำมำรถอบแห้งได้รวดเร็ว	(เสื้อเชิต้	ที-เชิต้)			

•	 ตัวเลือกกำรอบแห้งอื่น	 ๆ	 หรือโปรแกรมอื่น	 ๆ	 ควรใช้ส�ำหรับ
เสื้อผ้ำเครื่องนุ่งห่มแบบหนำซึ่งใช้เวลำนำนในกำรอบแห้ง
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• ซักอบลดภ่มิแพ้ส�าหรับเด็ก (BabyProtect+Wash & Dry)
ใชูในการซักและอบแหูงทันทีเสื้อผูาไมูเกิน 2 กก. ซึ่งตูองการการซักที่อนามัยและตูานทาน
ภ่มิแพู (เสื้อผูาทารก ผูาป่เตียง เครื่องนอน ชุดชัน้ใน เป็นตูน เสื้อผูาจากผูาฝูาย)

C
ข้อม่ล

•	 โปรแกรมแบบปกป้องเด็กทำรก+	 ได้รับกำรทดสอบและอนุมัติ
โดย	 “สถำบันกำรแพทย์ด้ำนภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษ	 หรือ	
British	Allergy	Foundation”	(Allergy	UK)	ในสหรำชอำณำจักร

ซักลางเบื้องตน ซักเร็ว เพิ่มการลางน้ํา อบแหง ซักเสร็จลวงหน า อบแหงพิเศษ อบแหงพรอมเก็บ อบแหงพรอมรีด การปั่นแหง หามทำการปั่นแหง อุณหภูมิ เย็น

รักษาน้ําลาง เปิด/ปิด เริ่มตน / 
หยุดชั่วขณะ

เด็ก-ล็อคป อ
งกัน
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5.10 ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภคพลังงาน 
(ส�าหรับการซัก)

• : สามารถเลือกไดู
* : เลือกโดยอัตโนมัติ ไมูมีการยกเลิก
  
***: ถูาความเร็วการป่ันแหูงส่งสุดของเครื่องซักผูาต�่ากวูาคูาน้ี คุณสามารถเลือกไดูจนถึงคูาความเร็วการ
ป่ันส่งสุดเทูานัน้
****: โปรแกรมจะตรวจจับประเภทและปริมาณของเสื้อผูาที่จะซักเพื่อท�าการปรับปริมาณน�้ าและอัตราการ
บริโภคพลังงานและโปรแกรมโดยอัตโนมัติ
- : ด่ค�าอธิบายของโปรแกรมส�าหรับโหลดส่งสุด

TH
39

ฟังก์ชั่นการ
ท�างาน

สนับสนุน

โปรแกรม (°C)
ส่ง

สุด
 โ

หล
ด 
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ก.

)

อัต
รา
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ริโ
ภค

น�้่า
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ซัก
เร

็ว

เพ
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าร
ลูา
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แห

ูง

ชูวงของอุณหภ่มิที่
สามารถเลือกไดู °C

ผูาฝูาย

90 8 78 2,40 1400 • • • • 90-เย็น

60 8 78 1,50 1400 • • • • 90-เย็น

40 8 78 1,00 1400 • • • • 90-เย็น

ผูาฝูายแบบประหยัด 60 8 48 1,20 1400 • 60-เย็น

ผูาใยสังเคราะห์
60 3 67 1,05 1200 • • • • 60-เย็น

40 3 67 0,75 1200 • • • • 60-เย็น

ผูาขนสัตว์ 40 1,5 45 0,45 1200 • 40-เย็น

ผูาบาง 40 3,5 48 0,50 1000 • 40-เย็น

ซักมือ 30 1 35 0,30 1200 30-เย็น

ซักดูวนพิเศษ 30 2 32 0,10 1400 • • 30-เย็น

เร็วประจ�าวัน

90 8 54 1,90 1400 • • 90-เย็น

60 8 54 1,10 1400 • • 90-เย็น

30 8 50 0,18 1400 • • 90-เย็น

เสื้อเชิ้ต 60 3,5 45 0,85 800 • • • • 60-เย็น
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C
ข้อม่ล

•	 ***:	 ถ้ำควำมเร็วกำรป่ันแห้งสูงสุดของเครื่องซักผ้ำต�่ำกว่ำค่ำน้ี	
คุณสำมำรถเลือกได้จนถึงค่ำควำมเร็วกำรป่ันสูงสุดเท่ำนัน้

•	 ฟังก์ชัน่กำรท�ำงำนสนับสนุนในตำรำงอำจจะแปรผันไปตำมรุ่น
ของเครื่องซักผ้ำของคุณ

•	 กำรบริโภคน�้ ำและพลังงำนอำจแปรผันไปตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ของควำมดันน�้ ำ	 ควำมกระด้ำงและอุณหภูมิของน�้ ำ	 อุณหภูมิ
แวดล้อมภำยนอก	 ประเภทและปริมำณของเสื้อผ้ำที่จะซัก	 กำร
เลือกใช้ฟังก์ชัน่กำรท�ำงำนสนับสนุนและควำมเร็วในกำรป่ันแห้ง	
และกำรเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้ำ

•	 คุณสำมำรถมองเห็นเวลำในกำรซักของโปรแกรมที่คุณได้เลือก
ไว้บนหน้ำจอแสดงผลของเครื่อง	 เป็นเรื่องปกติที่ควำมแตกต่ำง
เล็กน้อยอำจเกิดขึ้นได้ระหว่ำงเวลำที่แสดงบนจอแสดงผลและ
เวลำจริงในกำรซักผ้ำ	

•	 "รูปแบบกำรเลือกส�ำหรับฟังก์ชันช่วยเหลือสนับสนุนสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยบริษทัผู้ผลิต	 รูปแบบกำรเลือกใหม่สำมำรถ
เพิ่มเข้ำไปหรือลบออก

•	 "ควำมเร็วในกำรป่ันแห้งของเครื่องซักผ้ำของคุณอำจแปรผัน
กันในแต่ละโปรแกรมทัง้หมดที่มี	 อย่ำงไรก็ตำมควำมเร็วน้ีไม่
สำมำรถเกินกว่ำควำมเร็วกำรป่ันสูงสุดของเครื่องซักผ้ำได้"
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ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภคพลังงาน 
(ส�าหรับการอบแห้ง)

C
ข้อม่ล

ขอ้มล่ส�าหรับหน่วยงานทดสอบ 
ข้อม่ลส�าหรับหน่วยงานทดสอบ
สมรรถนะการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน EN 50229:2007 โดยเริ่มดูวยโปรแกรมผูาฝูาย
ประหยัด 60 °C โหลดครัง้แรกที่จะอบแหูงหลังจากการซักไดูรับการทดสอบโดยการเลือก
ตัวเลือกอบแหูงพิเศษในโปรแกรมการอบแหูงผูาฝูาย และโหลดครัง้ที่สองไดูรับการทดสอบ
โดยการเลือกตัวเลือกการอบแหูงที่ 150 นาที ในโปรแกรมการอบแหูงผูาฝูาย 
จากพื้นฐานความจุของเครื่องที่จะท�าการทดสอบ การแยกกันของความจุการอบแหูง ล�าดับ
ของการอบแหูง และรายการโหลดไดูอธิบายไวูในตารางตูอไปน้ี ล�าดับของการอบแหูงและ
รายการของโหลดส�าหรับทดสอบการอบแหูงจะตูองด�าเนินการตามตารางตูอไปน้ี

ความจุในการ
ซัก
กก.

ความจุในการอบแหูง
กก. การแยกโหลดของการอบแหูง

1. การอบ
แหูง

2. การอบ
แหูง 1. โหลดส�าหรับการอบแหูง 2. โหลดส�าหรับการอบแหูง

8 5 3 14 ปลอกหมอน + ผูาเช็ดมือ 3 ผูาป่เตียง + ผูาเช็ดมือ

7 5 2 12 ปลอกหมอน + ผูาเช็ดมือ 2 ผูาป่เตียง + ผูาเช็ดมือ

TH
39

ฟังก์ชั่นการ
ท�างาน

สนับสนุน
ระดับการอบแหูง

โปรแกรม (°C)
ส่ง

สุด
 โ
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**
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ชูวงของอุณหภ่มิที่
สามารถเลือกไดู °C

อบผูาฝูาย - 5 35 2,75 1400 * • • • • -

อบผูาใยสังเคราะห์ - 3 22 1,70 - * • • • -

ซักอบลดภ่มิแพูส�าหรับเด็ก 60 2 120 3,80 1400 * * • • • • 90-30

ซักอบส�าหรับผูา 5 กก. 60 5 94 5,00 1400 * • • • • 60-เย็น

ซักอบส�าหรับผูา 1 กก. 30 0,5 35 0,60 1000 • * • 30-เย็น

ซักอบส�าหรับผูา 1 กก. 30 1 44 1,00 1000 • * • 30-เย็น
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5.11 การเลือกฟังก์ชั่นการท�างานสนับสนุน
เลือกฟังก์ชัน่การท�างานสนับสนุนกูอนท�าการเริ่มท�างานโปรแกรมซักผูา เมือใดก็ตามที่
โปรแกรมถ่กเลือกแลูว กรอบแผงของสัญลักษณ์ของฟังก์ชันชูวยเหลือที่สามารถเลือกไดู
พรูอมกันก็จะสูองสวูางดูวย

 

C
ข้อม่ล

•	 ไฟสถำนะของฟังก์ชันช่วยเหลือสนับสนุนที่ไม่สำมำรถเลือก
ได้ด้วยโปรแกรมปัจจุบันจะไม่สว่ำงขึ้นมำ	 เมื่อคุณกดปุ่มของ
ฟังก์ชันกำรท�ำงำนสนับสนุนเหล่ำน้ี	 จะมีสัญญำณเสียงดังขึ้นและ
ไม่สำมำรถเลือกได้

ถูารอบการซักไปจนถึงจุดที่คุณไมูสามารถเลือกฟังก์ชันชูวยเหลือไดูแลูว ฟังก์ชันน้ีก็จะไมู
สามารถเลือกไดู

C

ข้อม่ล
•	 บำงฟังก์ชัน่ไม่สำมำรถท�ำกำรเลือกพร้อมกันได้	 ถ้ำฟังก์ชัน่กำร

ท�ำงำนสนับสนุนตัวท่ีสองขัดแย้งกับตัวแรกที่เลือกไว้ก่อนเริ่ม
ท�ำกำรสตำร์ทเครื่อง	 ฟังก์ชันที่เลือกไว้อันดับแรกจะถูกยกเลิก
และฟังก์ชั่นกำรท�ำงำนสนับสนุนอันดับท่ีสองจะยังคงมีผลอยู่	
ตัวอย่ำงเช่น	 ถ้ำคุณต้องกำรเลือกฟังก์ชัน่กำรท�ำงำนแบบซักเร็ว	
หลังจำกที่คุณได้เลือกแบบกำรซักล้ำงขัน้ต้นแล้ว	 กำรซักล้ำงขัน้
ต้นจะถูกยกเลิกและฟังก์ชัน่กำรท�ำงำนแบบซักเร็ว	 จะยังคงมี
ผลอยู่

•	 ฟังก์ชัน่กำรท�ำงำนสนับสนุนที่ไม่เข้ำกันกับโปรแกรมกำรซักจะ
ไม่สำมำรถเลือกได้	 (ดู	 “ตำรำงโปรแกรมและอัตรำกำรบริโภค
พลังงำน”)

•	 บำงโปรแกรมจะมีฟังก์ชันช่วยเหลือสนับสนุนที่จะต้องท�ำงำน
พร้อมกันกับโปรแกรมที่เลือก	ฟังก์ชันเหล่ำนัน้ไม่สำมำรถยกเลิก
ได้	ไฟสถำนะฟังก์ชันกำรท�ำงำนสนับสนุนได้เลือกไว้แล้ว
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C

ข้อม่ล
•	 หำกระดับควำมชื้นที่เลือก	 (อบแห้งแบบเตำรีด	 อบแห้งแบบในตู้

เสื้อผ้ำ	 อบแห้งแบบแบบในตู้เสื้อผ้ำพิเศษ)	 ไม่ถึงระดับที่ต้องกำร
ในระหว่ำงรอบกำรอบแห้ง	 เครื่องซักผ้ำของุจะขยำยระยะเวลำ
ของโปรแกรมออกไปโดยอัตโนมัติ	 โปรแกรมจะท�ำงำนนำนกว่ำ
เดิม

•	 หำกกำรอบแห้งแบบตัง้เวลำถูกเลือก	 โปรแกรมจะสิน้สุดเมื่อสิน้
สุดระยะเวลำของกำรอบแห้ง	แม้ว่ำเสื้อผ้ำจะไม่แห้งก็ตำม

•	 หำกระดับควำมชื้นที่เลือก	 (อบแห้งแบบเตำรีด	 อบแห้งแบบในตู้
เสื้อผ้ำ	 อบแห้งแบบแบบในตู้เสื้อผ้ำพิเศษ)	 ไม่ถึงระดับที่ต้องกำร
ในระหว่ำงรอบกำรอบแห้ง	 หรือควำมแห้งพิเศษถูกตรวจพบใน
ทำงเลือกกำรอบแห้งแบบตัง้เวลำ	 โปรแกรมจะใช้เวลำสัน้กว่ำ	
เวลำที่ลดลงจะแสดงให้เห็นบนหน้ำจอแสดงผล

• ซักล้างเบือ้งต้น (Prewash)
การซักลูางขัน้ตูนจะคูุมคูาส�าหรับเสื้อผูาที่มีคราบสกปรกมากเทูานัน้ การไมูใชูฟังก์ชัน่ซักลูาง
ขัน้ตูนจะชูวยประหยัดพลังงาน น�้ าและเวลาไดู

• ซักเร็ว (Quick Wash)
ฟังก์ชัน่น้ีสามารถใชูในโปรแกรมการซักผูาฝูายและผูาสังเคราะห์ ฟังก์ชัน่น้ีจะชูวยลดเวลาใน
การซักและขัน้ตอนของการลูางน�้ าอีกดูวยส�าหรับเสื้อผูาที่มีคราบสกปรกระดับเล็กนูอย

C
ข้อม่ล

•	 เมื่อคุณเลือกฟังก์ชัน่น้ี	 ให้ใส่เสื้อผ้ำที่จะซักลงไปให้ได้ประมำณ
คร่ึงหน่ึงของควำมจุเสื้อผ้ำสูงสุดที่ระบุไว้ในตำรำงโปรแกรมกำร
ซัก

• เพ่ิมการล้างน้�า (Extra Rinse)
ฟังก์ชัน่น้ีจะท�าใหูเคร่ืองซักผูาท�าการเพิ่มการลูางเขูาไปอีกรอบหลังจากลูางไปแลูวในรอบการ
ซักลูางหลัก ดังนัน้ ความเสี่ยงตูอผิวพรรณ (เด็กทารก ผิวที่ตูองด่แลอนามัย ฯลฯ) ที่จะเป็น
ผลมาจากเศษที่เหลือเล็กนูอยของผงซักฟอกบนเสื้อผูาก็จะลดลงไดู

C
ข้อม่ล

•	 กดปุ่มครัง้แรกจะเพิ่มกำรล้ำงน�้ ำครัง้เดียว	 กดครัง้ที่สองจะเพิ่ม
กำรล้ำงน�้ ำครัง้ที่สอง	กดปุ่มครัง้ที่สำมจะยกเลิกกำรท�ำงำนนัน้
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• อบแห้ง (Drying)
ฟังก์ชันน้ีใหูการอบแหูงเสื้อผูาหลังจากการซักแลูว ตรวจสอบวูาโปรแกรมใดที่ฟังก์ชันการ
ท�างานสนับสนุนน้ีสามารถเลือกใชูไดู จากตารางโปรแกรม

5.12 ขัน้ตอนการอบแห้ง
5.12.1 อบแห้งพร้อมรีด (Iron Dry)

   การอบแหูงถ่กกระท�าจนกระทัง่ความแหูงบรรลุถึงระดับขัน้ตอนอบแหูงแบบเตารีดไดู

5.12.2 อบแห้งพร้อมเก็บ (Cupboard Dry) 
   การอบแหูงถ่กกระท�าจนกระทัง่ความแหูงบรรลุถึงระดับขัน้ตอนอบแหูงแบบเตารีดไดู

5.12. อบแห้งพิเศษ (Extra Dry)
   การอบแหูงถ่กกระท�าจนกระทัง่ความแหูงบรรลุถึงระดับขัน้ตอนอบแหูงแบบเตารีดพิเศษ
ไดู

C

ข้อม่ล
•	 ระดับควำมแห้งอำจจะเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรผสมกัน	ชนิด

วัสดุ	ปริมำณและระดับควำมชื้นของเสื้อผ้ำ
•	 ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยส่วนเติมแต่งเช่น	ลูกไม้	ผ้ำบำงละเอียด	

หินขัด	เม็ดพลำสติก	โลหะที่แวววำว	เส้นลวดและผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนของผ้ำไหมสูงไม่ควรท�ำกำรอบแห้งในเครื่องซักผ้ำ

5.12.4 ระยะเวลาของการอบแห้งแบบตัง้เวลา (การอบแห้งแบบจับเวลา-นาที)
เพื่อใหูไดูระดับการอบแหูงที่ตูองการที่อุณหภ่มิต�่า คุณสามารถเลือกเวลาของการอบแหูงไดูที่ 
30,90 และ 150  

C

ข้อม่ล
•	 เมื่ออบแห้งเสื้อผ้ำปริมำณน้อย	 (ไม่เกิน	 2	 ชิน้)	 ขัน้ตอนอบแห้ง

แบบตัง้เวลำในโปรแกรมอบแห้งผ้ำฝ้ำยหรือผ้ำสังเครำะห์จะต้อง
เลือก

•	 หำกเสื้อผ้ำไม่ได้ระดับควำมแห้งท่ีต้องกำรเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
กำรอบแห้ง	 กำรอบแห้งแบบตัง้เวลำสำมำรถเลือกได้เพื่อด�ำเนิน
กำรให้เสร็จสิน้	

•	 เมื่อฟังก์ชันน้ีถูกเลือกแล้ว	เครื่องซักผ้ำจะท�ำงำนกำรอบแห้งตำม
เวลำที่ปรับเปลี่ยนโดยไม่ขึ้นอยู่กับระดับของกำรอบแห้ง
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5.13 การแสดงผลเวลา
เวลาที่คงเหลือส�าหรับการท�าใหูเสร็จสมบ่รณ์ของโปรแกรมการซักในขณะที่ก�าลังรันเครื่องจะ
ถ่กแสดงผลออกมาเป็นแบบ "01:30" ในร่ปแบบของชัว่โมงและนาที

C

ข้อม่ล
•	 เวลำของโปรแกรมอำจจะแตกต่ำงไปจำกค่ำใน	“ตำรำงโปรแกรม

และอัตรำกำรบริโภค”	 ขึ้นอยู่กับแรงดันน�้ ำ	 ควำมกระด้ำงและ
อุณหภูมิของน�้ ำ	 อุณหภูมิแวดล้อม	 ปริมำณและประเภทของ
เสื้อผ้ำที่จะซัก	 ฟังก์ชัน่กำรท�ำงำนสนับสนุนที่เลือกไว้และกำร
เปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้ำหลัก

5.14 เวลาสิน้สุด

พรูอมกับฟังก์ชัน่เวลาท่ีสิน้สดุ การเริ่มตูนของโปรแกรมการซักอาจจะชูาไปส่งสุดไดูถึง 24 
ชัว่โมง หลังจากกดปูุมเวลาทีส่ิน้สดุ เวลาที่คาดวูาจะสิน้สุดของโปรแกรมการซักจะแสดง
ผลออกมา หากเวลาทีส่ิน้สดุ ถ่กปรับคูา ไฟสถานะของ เวลาทีส่ิน้สดุ จะสวูางขึ้น
เพ่ือที่จะใหูฟังก์ชันเวลาที่สิ้นสุดถ่กเปิดการท�างานและโปรแกรมการซักสมบ่รณ์ท่ีจุดสิ้นสุด
ของเวลาที่ระบุไวู คุณจะตูองกดปุูม เริม่ตน้ / หยดุช่ัวขณะ หลังจากท�าการปรับเวลาแลูว 
ปุูมเร่ิมตน้ / หยดุชั่วขณะ หยุดกระพริบว่บวาบและคงสวูางอยูางตูอเน่ือง
หากคุณตูองการยกเลิกฟังก์ชันเวลาที่สิน้สุด ใหูกดปูุม เวลาทีส่ิน้สดุ จนกวูาไฟสถานะของ
เวลาสิน้สุดจะดับลง หรือกดปุูม เปิด / ปิด เพื่อปิดและเปิดเครื่อง
1. เปิดประต่ส�าหรับโหลดเสื้อผูาลงไป วางเสื้อผูาลงไปและใสูผงซักฟอก ฯลฯ
2. เลือกโปรแกรมการซัก อุณหภ่มิ ความเร็วการป่ันแหูงและถูาตูองการ ใหูเลือกฟังก์ชัน่การ

ท�างานสนับสนุน
3. ตัง้คูาเวลาที่สิน้สุดที่คุณเลือกโดยการกดปูุมเวลาทีส่ิน้สดุ ไฟสถานะของเวลาทีส่ิน้สดุจะ

สวูางขึ้น
4. กดปูุม เร่ิมตน้ / หยุดชั่วขณะ การนับเวลาถอยหลังเริ่มท�างาน สัญลักษณ์ “:” ตรงกลาง

ของเวลาที่สิน้สุดก็จะเริ่มสวูางว่บวาบขึ้นมา



54 / TH เครื่องซักผ้า - เครื่องอบแห้ง / คู่มือผ้่ใช้งาน

การทำางานของผลิตภัณฑ์

C

ข้อม่ล
•	 ห้ำมใช้ผงซักฟอกเหลวเมื่อคุณตัง้กำรท�ำงำนเป็นแบบเวลำที่สิ้น

สุด	นัน่เป็นควำมเสี่ยงของกำรเกิดครำบบนเสื้อผ้ำได้
•	 ประตูโหลดยังคงเปิดอยู่ในระหว่ำงระยะเวลำกำรนับถอยหลัง

ของเวลำที่สิน้สุด	 ส�ำหรับกำรปลดล็อคประตู	 เครื่องจะต้องสลับ
ไปยังโหมดหยุดชัว่ขณะโดยกำรกดปุ่ม	เริ่มต้น/หยุดชัว่ขณะ	ของ
โปรแกรม	 เมื่อสิน้สุดกำรนับถอยหลัง	 ไฟบ่งชีเ้วลำที่สิน้สุดจะปิด	
รอบกำรซักล้ำงก็จะเริ่มท�ำงำนและเวลำของโปรแกรมที่เลือกไว้
จะปรำกฎบนหน้ำจอแสดงผล

•	 เมื่อกำรเลือกเวลำที่สิน้สุดเสร็จสิน้แล้ว	 เวลำจะปรำกฏบนหน้ำ
จอประกอบด้วยเวลำที่สิ้นสุดบวกด้วยระยะเวลำของโปรแกรมที่
เลือกไว้

5.15 การเริ่มต้นท�างานของโปรแกรม
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1. กดปูุม เริม่ตน้ / หยดุชั่วขณะ เพื่อเริ่มตูนการท�างานของโปรแกรม
2. ไฟสถานะของปุูม เริม่ตน้ / หยดุช่ัวขณะ ซึ่งปิดอยู่กูอนจะเริ่มตูนสวูางขึ้นมาในตอนน้ี 

บูงบอกถึงโปรแกรมการซักไดูเริ่มแลูว
3.  ประต่โหลดจะถ่กล็อก ขูอความสัญลักษณ์ "Door is Closing (ประต่ก�าลังปิด)" จะปรากฎ

บนหนูาจอแสดงผลเมื่อประต่โหลดถ่กล็อคไวู 

5.16 การล็อคประต่ใส่โหลด
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มีระบบล็อคอยู่บนประต่ใสูโหลดของเครื่องซักผูาท่ีปูองกันการเปิดของประต่ในกรณีที่ระดับ
ของน�้ าไมูเหมาะสมส�าหรับการเปิดประต่
ไฟสถานะ "ล็อคประต่โหลด" จะปรากฎเมื่อประต่โหลดถ่กล็อคไวู
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5.17 การเปลี่ยนแปลงการเลือกโปรแกรม
หลังจากโปรแกรมเริ่มท�างานแล้ว
5.17.1 การเพ่ิมเสือ้ผ้าหลังจากโปรแกรมการซักเร่ิมต้นแล้ว
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หากระดับน�้ าในเครื่องยังเหมาะสมเมื่อคุณกดปูุม เริม่ตน้ / หยดุช่ัวขณะ ไฟสถานะ “ล็อค
ประต่โหลด” บนแผงควบคุมจะดับลง
หากระดับน�้ าในเครื่องไมูเหมาะสมเมื่อคุณกดปูุม เริม่ตน้ / หยดุชั่วขณะ แผงควบคุมจะบูง
ชีวู้าประต่โหลดถ่กล็อค

5.17.2 ปรับเปล่ียนเคร่ืองไปส่่โหมด หยุดช่ัวขณะ
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กดปูุม เร่ิมตน้ / หยุดชั่วขณะ เพื่อเปลี่ยนไปสู่โหมด หยุดชัว่ขณะ 

5.17.3 การเปล่ียนแปลงการเลือกโปรแกรมหลังจากโปรแกรมเร่ิมท�างานแล้ว
การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไมูสามารถกระท�าไดูเมื่อโปรดแกรมก�าลังท�างานแลูว 
หากคุณหมุนปุูม การเลือกโปรแกรม ในขณะที่โปรแกรมก�าลังท�างาน จะมีเสียงเตือนขึ้นมา
และไมูสามารถเปลี่ยนแปลงไดู
คุณสามารถเลือกโปรแกรมใหมูไดูหลังจากสลับโปรแกรมปัจจุบันไปยังโหมดหยุดชัว่ขณะ 

C
ข้อม่ล

•	 โปรแกรมที่เลือกใหม่จะเริ่มต้นตัง้แต่ขัน้ตอนแรก
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5.17.4 การเปล่ียนแปลงฟังก์ชันสนับสนุนช่วยเหลือ ความเร็วและอุณหภ่มิ

ขึ้นอยู่กับวูาขัน้ตอนการท�างานของโปรแกรมที่ไปถึงแลูว คุณอาจท�าการยกเลิกหรือเปิดการ
ท�างานฟังก์ชัน่การท�างานสนับสนุนไดู ด่ที่ "การเลือกฟังก์ชัน่การท�างานสนับสนุน" 
นอกจากน้ี คุณยังสามารถเปลี่ยนความเร็วการป่ันหมุน อุณหภ่มิ และการตัง้คูาการอบแหูงไดู 
ด่ที่ "การเลือกความเร็วการป่ันแหูง" และ "การเลือกอุณหภ่มิ"

C
ข้อม่ล

•	 ประตูโหลดจะไม่เปิดถ้ำอุณหภูมิของน�้ ำในเครื่องสูงหรือระดับน�้ ำ
อยู่เหนือกว่ำระดับประตูปกติ

5.18 การล็อคป้องกันเด็ก
ใชูระบบการล็อคปูองกันเด็กเพื่อปูองกันเด็กมายูุงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ี เชูนนัน้แลูวคุณ
สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขณะที่โปรแกรมก�าลังท�างาน

C

ข้อม่ล
•	 คุณสำมำรถท�ำกำรเปิดหรือปิดเครื่องด้วยปุ่ม	 เปิด	 /	 ปิด	 เมื่อฟัง

ก์ชัน่กำรล็อคป้องกันเด็กท�ำงำนอยู่	 เมื่อคุณเปิดเครื่องอีกครัง้	
โปรแกรมจะกลับมำท�ำงำนจำกจุดที่ถุกหยุดไป

•	 เครื่องจะให้สัญญำณเสียงออกมำเมื่อปุ่มใด	ๆ	ถูกกดหำกกำรล็อค
ป้องกันเด็กยังท�ำงำนอยู่	

5.18.1 การเปิดท�างานการล็อคป้องกันเด็ก

กดและแชไ่วท่ี้ ปุ่มฟังก์ชั่นการท�างานสนับสนนุท่ี 2 และ 3 เป็นเวลา 3 วนิาท ีหลังจาก
นับถอยหลังในลักษณะ “Child Lock 3-2-1 (ล็อคปูองกันเด็ก)" บนหนูาจอแสดงผลเสร็จสิน้
แลูว  "Child Lock Enabled (การล็อคปูองกันเด็กเปิดการท�างาน)" จะปรากฏบนหนูาจอแส
ดงผล คุณสามารถปลูอยปูุม ฟังกช์นัการท�างานสนับสนนุที ่2 และ 3 เมื่อการเตือนน้ีแสดง
ผลขึ้นมา
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5.18.2 การปิดท�างานการล็อคป้องกันเด็ก

กดและแชไ่วท่ี้ ปุ่มฟังก์ชั่นการท�างานสนับสนนุท่ี 2 และ 3 เป็นเวลา 3 วนิาท ีหลังจาก
นับถอยหลังในลักษณะ “Child Lock 3-2-1 (ล็อคปูองกันเด็ก)" บนหนูาจอแสดงผลเสร็จสิน้
แลูว  "Child Lock Enabled (การล็อคปูองกันเด็กเปิดการท�างาน)" จะดับบนหนูาจอแสดงผล

5.19 การยกเลิกโปรแกรม
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โปรแกรมถ่กยกเลิกเมื่อเครื่องซักผูาถ่กปิดและเปิดใหมูอีกครัง้ กดและแชูไวูที่ ปุูมเปิด / 
ปิดเป็นเวลา 3 วินาที หลังจากการนับถอยหลังแบบ "3-2-1" บนหนูาจอแสดงผลสิน้สุดแลูว 
เครื่องก็จะปิด

C

ข้อม่ล
•	 ถ้ำคุณกดปุ่ม	 เปิด	 /	 ปิด	 เมื่อกำรล็อคป้องกันเด็กถูกเปิดกำร

ท�ำงำนแล้ว	โปรแกรมจะไม่ถูกยกเลิก	คุณจะต้องยกเลิกกำรล็อค
ป้องกันเด็กก่อน	กำรนับถอยหลังแบบ	"3-2-1"	จะปรำกฏบนหน้ำ
จอแสดงผล

•	 ถ้ำคุณต้องกำรเปิดประตูโหลดหลังจำกที่คุณได้ท�ำกำรยกเลิก
โปรแกรมแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดประตูเน่ืองจำกระดับน�้ ำ
ในเครื่องสูงกว่ำระดับประตูปกติ	 ให้ท�ำกำรหมุนปุ่มกำรเลือก
โปรแกรมไปที่โปรแกรม	 สูบและป่ันแห้งและระบำยน�้ ำออกจำก
ในเครื่อง
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5.20 การสิน้สุดของโปรแกรม
เมื่อโปรแกรมสิน้สุดการท�างาน ไฟสถานะของการสิน้สุดโปรแกรมจะสวูางขึ้นและมีเสียง
เตือนสูงออกมา
ถูาคุณไมูไดูกดปูุมใดๆ เป็นเวลา 2 วินาทีแลูว เครื่องจะสลับไปยังโหมดหยุดชัว้ขณะ หนูา
จอแสดงผลและไฟบูงชีท้ัง้หมดจะปิด 
หากคุณกดปุูมใด ๆ หรือปรับปุูม การเลือกโปรแกรม เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ขัน้
ตอนการท�างานของโปรแกรมที่สิน้สุดไปแลูวจะปรากฎขึ้นบนหนูาจอ

5.21 เครื่องซักผ้าของคุณให้คุณสมบัติของ "โหมดสแตนด์บาย"
หลังจากคุณไดูเปิดเครื่องดูวยปูุม เปิด/ปิด แลูว หากไมูมีโปรแกรมไดูเริ่มตูนท�างานหรือไมูมี
ขัน้ตอนอื่นใดท�างานที่ขัน้ตอนการเลือกหรือไมูมีการด�าเนินการใดๆ เป็นเวลาโดยประมาณ 
2 นาทีหลังจากสิน้สุดการท�างานของโปรแกรมที่เลือกแลูว เครื่องซักผูาของคุณจะสลับไป
ที่โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ นอกจากน้ี ถูาผลิตภัณฑ์ของคุณมีหนูาจอแสดงผล
แสดงระยะเวลาของโปรแกรมแลูว หนูาจอแสดงผลนัน้ก็จะถ่กปิดไปดูวย หากคุณปรับปุูม
โปรแกรมการซัก หรือแตะที่ปุูมใด ๆ ไฟสถานะและหนูาจอแสดงผลจะสลับไปที่ต�าแหนูงกูอน
หนูา การเลือกที่คุณไดูกระท�าเมื่อออกจากโหมดประหยัดพลังงานอาจเปลี่ยนแปลงไป โปรด
ตรวจสอบความเหมาะสมของการเลือกของคุณกูอนเริ่มตูนการท�างานของโปรแกรม หาก
จ�าเป็น โปรดตัง้คูาอีกครัง้ สิ่งน้ีไมูใชูความผิดพลาด
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ชูวงอายุการใชูงานของผลิตภัณฑ์จะยืดยาวออกไปและปัญหาท่ีพบเจอบูอยจะลดลงถูา
ท�าความสะอาดตามชูวงเวลาอยูางสม�่าเสมอ

6.1 การท�าความสะอาดลิน้ชักใส่ผงซักฟอก

ท�าความสะอาดลิน้ชักใสูผงซักฟอกตามชูวงเวลาอยูางสม�่าเสมอ (ทุกๆ 4-5 รอบการซัก) ดังที่
แสดงไวูในดูานลูางน้ี เพื่อที่จะปูองกันการสะสมของผงซักฟอกเมื่อเวลาผูานไป
1.  ถอดทูอด่ดโดยการยกขึ้นจากดูานหลังดังแสดงในภาพ หลังจากท�าความสะอาดตามขัน้

ตอนที่ไดูอธิบายไวูดูานลูางแลูว ใหูใสูทูอด่ดกลับเขูาไปในต�าแหนูงของมันและดันสูวน
ดูานหนูาลงดูานลูางเพื่อใหูมัน่ใจวูาแผูนล็อคนัน้เกี่ยวไดูถึงต�าแหนูง

C
ข้อม่ล

•	 ถ้ำมีปริมำณน�้ ำมำกกว่ำปกติและน�้ ำยำปรับผ้ำนุ่มผสมกันตอน
เริ่มต้นยังอยู่ในช่องใส่น�้ ำยำปรับผ้ำนุ่มแล้ว	 ท่อดูดนัน้จะต้องได้
รับท�ำควำมสะอำด

2.  ท�าการลูางลิน้ชักใสูผงซักฟอกและทูอด่ดนัน้ดูวยน�้ าอูุนในอูางลูาง เพื่อที่จะปูองกันสิ่ง
ตกคูางมาสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ใหูท�าความสะอาดดูวยแปรงที่เหมาะสมโดยการสวม
ถุงมือทัง้สองมือ

3. ใสูลิน้ชักกลับเขูาไปที่เดิมในตัวเครื่องหลังจากท�าความสะอาดและใหูมัน่ใจวูาติดตัง้กลับ
เขูาไปใหมูลงต�าแหนูงไดูดี

6.2 การท�าความสะอาดประต่โหลดเสือ้ผ้าและถังซัก
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโปรแกรมท�าความสะอาดถังซัก โปรดด่ที่ การท�างานของผลิตภัณฑ์ – 
โปรแกรม
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ไมูมีโปรแกรมท�าความสะอาดถังซัก ใหูปฏิบัติตามขัน้ตอนดูานลูางเพื่อ
ท�าความสะอาดถังซกั: 
เลือกฟังก์ชันการท�างานสนับสนุน น� ้าเพิม่เตมิ หรือ ลา้งน� ้าพเิศษ ใชู โปรแกรม ผูาฝูาย
โดยไมูตูองมีการซักขัน้ตูน ตัง้คูาอุณหภม่ไิปทีร่ะดบัท่ีแนะน�าจากสารท�าความสะอาดถงั
ซกั ซึ่งสามารถหาไดูในชูองทางเดินหาซื้อผงซักฟอกในซุปเปอร์มาร์เก็ต ใชูขัน้ตอนน้ี โดยไม่
ตอ้งใส่เสือ้ผา้ในเครื่องซักผา้ กูอนเริ่มโปรแกรม ใหูใสูสารท�าความสะอาดพิเศษส�าหรับถัง
ซัก  1 ถุง (ถูาไมูมีสารท�าความสะอาดพิเศษ ใหูใสูผซักฟอก/ผงตูานทานคราบหินป่นปริมาณ
ส่งสุดไมูเกิน 1 ชูอนชา (ไมูเกิน 100 กรัม)) ลงไปในชูองใสูผงซักฟอกของถังซักหลัก ถูาผง
ซักฟอก/สารตูอตูานคราบหินป่นอยู่ในร่ปแบบของเม็ด ใหูใสู 1 เม็ดลงไปในถังซักหลักที่ชูอง
หมายเลข "2" อบแหูงภายในถังดูวยเศษผูาหลังจากที่โปรแกรมท�างานเสร็จสิน้แลูว

6 การบ�ารุงรักษาและการท�าความสะอาด
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การบำารุงรักษาและการทำาความสะอาด

C
ข้อม่ล

•	 ท�ำควำมสะอำดถังซักทุกๆ	2	เดือน
•	 ใช้ผงซักฟอก/ผงต่อต้ำนกำรเกิดครำบที่เหมำะสมกับเครื่องซักผ้ำ

หลังจากการซักลูางและอบแหูงทุกรอบ ท�าใหูแนูใจวูาไมูมีสิ่งแปลกปลอมคูางอยู่ในถัง
ถูาปากของผนังทูอในร่ปติดขัดใหูใชูไมูจิม้ฟันเปิดออก

C
ข้อม่ล

•	 สำรแปลกปลอมจะท�ำให้เกิดครำบสนิมในถังซักได้	 ท�ำควำม
สะอำดครำบติดแน่นบนผิวถังโดยใช้น�้ ำยำท�ำควำมสะอำดเหล็กส
เตนเลส	ห้ำมใช้แปรงที่เป็นขนเหล็กหรือลวด

A
ข้อระวัง

• อย่าใช้วัสดุฟองน� ้าหรือวัสดุขัดผิว สิ่งเหล่านีจ้ะท�าให้เกิด
ความเสียหายต่อผิวที่เคลือบสี ชุดโครมเมียมและผิว
พลาสติกได้

6.3 การท�าความสะอาดตัวเครื่องและแผงควบคุม
เช็ดท�าความสะอาดตัวเครื่องดูวยน�้ าผสมสบู่หรือผงซักฟอกแบบเจลอูอนๆ ที่ไมูกัดผิวตามที่
จ�าเป็น และท�าใหูแหูงดูวยผูาอูอนนูุม
ใชูผูาที่อูอนนูุมและเปียกหมาดๆ เทูานัน้ในการท�าความสะอาดแผงควบคุม

6.4 การท�าความสะอาดตัวกรองน� ้าเข้า

มีตัวกรองอยู่ท่ีปลายสุดของวาล์วทูอน�้ าเขูาที่ดูานหลังของเคร่ืองและที่ปลายสุดของทูอน�้ าเขูา
ที่ตูอเขูากับก๊อกน�้ า ตัวกรองเหลูาน้ีชูวยปูองกันสารแปลกปลอมและสิ่งสกปรกในน�้ าที่อาจเขูา
สู่เครื่องซักผูาไดู ตัวกรองจะตูองท�าความสะอาดเมื่อเกิดความสกปรก
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การบำารุงรักษาและการทำาความสะอาด
1. ปิดก๊อกน�้ า
2.  ถอดคลายน็อตล็อคทูอยางของทางน�้ าเขูาเพื่อเขูาไปยังตัวกรองที่อยู่บนวาล์วทูอน�้ าเขูา 

ท�าความสะอาดสิ่งตกคูางดูวยแปรงที่เหมาะสม ถูาตัวกรองสกปรกมากเกินไป ใหูขจัดสิ่ง
สกปรกเหลูานัน้ออกจากผิวดูวยคีมและท�าความสะอาดในวิธีน้ี

3. ถอดตัวกรองออกมาจากดูานแบนราบของทูอยางส�าหรับน�้ าเขูาพรูอมกับแหวนปะเก็นและ
ท�าความสะอาดใหูทัว่ถึงผูานน�้ าไหล

4. ท�าการใสูกลับแหวนปะเก็นและตัวกรองอยูางระมัดระวังในที่เดิมและขันน็อตล็อคทูอยาง
ใหูแนูนดูวยมือ

6.5 ท�าการระบายน� ้าที่เหลือออกและ
ท�าความสะอาดตัวกรองของป๊ัม
ระบบการกรองในเครื่องซักผูาของคุณชูวยปูองกันสิ่งของวัสดุแข็ง เชูน กระดุม เหรียญ และ
เสูนใย ที่อาจไปอุดตันใบพัดของป๊ัมในระหวูางการระบายน�้ าออกไดู ดังนัน้ น�้ าจะไดูรับการ
ระบายออกโดยไมูมีปัญหาและอายุการใชูงานของป๊ัมก็จะยืดยาวขึ้น
ถูาเครื่องซักผูาไมูสามารถท�าการระบายน�้ าออกไดู ตัวกรองของป๊ัมอุดตัน ตัวกรองจะตูอง
ท�าความสะอาดเมื่อไหรูก็ตามที่มีการอุดตันหรือทุก 3 เดือน น�้ าจะตูองถ่กระบายออกกูอนเพื่อ
ท�าความสะอาดตัวกรองของป๊ัม
นอกจากน้ี กูอนจะท�าการขนสูงเครื่องซักผูา (เชูน เมื่อเคลื่อนยูายไปยังอีกบูานหลังหน่ึง) และ
ในกรณีของการเย็นจนแข็งตัวของน�้ า น�้ านัน้จะตูองถ่กระบายออกไปอยูางสมบ่รณ์

A

ข้อระวัง
• สารแปลกปลอมที่ค้างอย่่ในตัวกรองของป๊ัมอาจท�าให้เกิด

ความเสียหายแก่เครื่องซักผ้าหรืออาจท�าให้เกิดเสียงดังได้
• หากไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ปิดก๊อกน� ้า ถอดท่อยางหลัก

ออก และระบายน� ้าด้านในเครื่องออกเมื่ออาจมีความเสี่ยง
ของน� ้าแข็งตัว

• Aหลังจากการใช้งานแต่ละครัง้ ให้ปิดก็อกน� ้าที่เชื่อมต่อไป
ยังท่อสายยางหลัก

1. ส�าหรับการท�าความสะอาดตัวกรองที่สกปรกและระบายน�้ าออก ใหูถอดปลัก๊ของเครื่องซัก
ผูาออกเพื่อตัดการจูายพลังงาน

A
ข้อระวัง

• อุณหภ่มิของน� ้าด้านในเครื่องอาจจะส่งถึง 90 ºC เพื่อหลีก
เลี่ยงความเสี่ยงของน� ้าร้อนลวก ให้ท�าความสะอาดตัว
กรองหลังจากน� ้าด้านในเครื่องเย็นตัวลงแล้ว
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การบำารุงรักษาและการทำาความสะอาด
2. เปิดฝาของตัวกรอง

 กดก๊อกน�้ าบนฝาตัวกรองลงดูานลูางและดึงฝาครอบออกมาเขูาหาตัวคุณเอง

3. การระบายน�้ าออกจากเครื่องซักผูา
a. ดึงทูอยางระบายน�้ าฉุกเฉินออกจากต�าแหนูง
b.  วางภาชนะบรรจุขนาดใหญูที่ปลายของทูอยาง ท�าการระบายน�้ าออกไปยังภาชนะดังกลูาว

โดยการดึงปลัก๊ที่ปลายของทูอยาง เมื่อภาชนะบรรจุเต็ม ใหูปิดทางเขูาของทูอยางไวูโดย
การปิดปลัก๊กลับคืน หลังจากภาชนะบรรจุวูางเปลูาแลูว ท�าตามขัน้ตอนดูานบนเพื่อระบาย
น�้ าในเครื่องออกใหูหมด

c.  เมื่อท�าการระบายน�้ าออกเสร็จแลูว ปิดปลายทูอโดยใชูปลัก๊อีกครัง้และขันแนูนยึดทูอยาง
เขูาที่เดิม

d. หมุนและเอาตัวกรองของป๊ัมออก

4. ท�าความสะอาดสิ่งตกคูางขูางในตัวกรองรวมถึงเสูนใยเสื้อผูา ถูามี รอบๆใบพัดของป๊ัม
5. เปลี่ยนตัวกรอง
6.  ปิดฝาตัวกรอง
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7 การแก้ไขปัญหา
โปรแกรมการซักไมเ่ริม่ท�างานหลงัจากประตโ่หลดปิดแลว้
ไมูไดูกดปูุม เริ่นตูน / หยุดชัว่ขณะ / ยกเลิก>>>	*กดปุ่ม	เริน่ตน้	/	หยดุชัว่ขณะ	/	ยกเลกิ
โปรแกรมไมส่ามารถเริม่ท�างานหรอืเลอืกได้ 
• เครื่องซักผูาจะสลับไปยังโหมดการปูองกันตัวเองเน่ืองจากปัญหาการจูายพลังงาน (สาย

แรงดันไฟฟูา แรงดันน�้ า ฯลฯ) 	>>>	กดป่มุค้ำงไวท้ีป่่มุ	เปิด/ปิด	เป็นเวลำ	3	วนิำทเีพ่ือรเีซต็เครื่อง
ไปยงักำรตัง้คำ่จำกโรงงำน	(ดูที	่“กำรยกเลิกโปรแกรม”)

น� ้าอย่ใ่นเครื่อง
• อาจจะมีน�้ าตกคูางอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ไดูเน่ืองจากกระบวนการควบคุมคุณภาพในการ

ผลิต >>> น่ีไมใ่ชเ่ป็นควำมล้มเหลว	น�้ำไมเ่ป็นอนัตรำยตอ่เคร่ืองซกัผำ้
มกีารร่ัวของน� ้าทีด้่านล่างสุดของเครื่อง
• มีปัญหากับทูอยางหรือตัวกรองของป๊ัม >>> ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่กำรซลีของท่อน�้ำเขำ้ไดร้บั
กำรยดึอยำ่งแน่น	ต่อท่อยำงเขำ้กับกอ๊กน�้ำใหแ้น่น

• ไมูไดูปิดตัวกรองของป๊ัมใหูแนูน >>> ตรวจสอบวำ่ได้ปิดตวักรองของป๊ัมใหแ้น่น
เคร่ืองซกัผา้ไมม่นี� ้าบรรจุลงไป
• ก็อกน�้ าถ่กปิด >>> เปิดก๊อกน�้ำ
• ทูอยางทางเขูาน�้ าหักงอ >>> ท�ำให้ทอ่ยำงรำบเรยีบ
• ตัวกรองทางเขูาน�้ าอุดตัน >>> ท�ำควำมสะอำดตัวกรอง
• ประต่โหลดของตู่เย็นไมูไดูปิด >>> ปิดประตโูหลดเสื้อผ้ำ
เครื่องซกัผา้ไมร่ะบายน� ้าออก
• ทูอยางระบายน�้ าอาจจะอุดตันหรือบิดงอ >>> ท�ำควำมสะอำดหรอืท�ำให้ทอ่ยำงรำบเรยีบ
• ตัวกรองของป๊ัมอุดตัน >>> ท�ำควำมสะอำดตัวกรองของป๊ัม
เครื่องซกัผา้ส่ันและมเีสียงดงั
• เครื่องถ่กติดตัง้ไวูอยูางไมูสมดุล >>> ปรบัขำตัง้ให้เครื่องไดร้ะดบั
• สารแข็งอาจจะเขูาไปในตัวกรองป๊ัมน�้ าไดู >>> ท�ำควำมสะอำดตัวกรองของป๊ัม
• สลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนสูงไมูถ่กออดออก >>> ถอดสลักยดึเพ่ือควำมปลอดภยั
ในกำรขนสง่ออก

• ปริมาณของเสื้อผูาที่ซักในเครื่องอาจมีนูอยเกินไป >>> เพ่ิมเส้ือผำ้เข้ำไปในเคร่ือง
• มีเสื้อผูาในเครื่องมากเกินไป >>> เอำเส้ือผ้ำบำงชิ้น้ออกจำกเคร่ืองและกระจำยน�้ำหนักของ
เสื้อผ้ำดว้ยมอืให้สมดุลกันในเครื่อง

• เครื่องซักผูาชนสัมผัสกับวัตถุแข็ง >>> ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่เคร่ืองไมสั่มผสักบัส่ิงใด
เครื่องหยดุการท�างานระยะสัน้ๆ หลงัจากโปรแกรมเริม่ท�างาน
• เครื่องหยุดท�างานชัว่คราวเน่ืองจากแรงดันไฟฟูาต�่า >>> เครื่องจะกลบัมำท�ำงำนอกีครัง้เมื่อ
แรงดนัไฟฟ้ำกลบัมำท่ีระดับปกติ

เคร่ืองระบายน� ้าออกโดยตรงของน� ้าทีน่�าเขา้มา
• ทูอยางระบายน�้ าอาจมีความส่งไมูเพียงพอ >>> เชื่อมตอ่ทอ่ระบำยน�้ำดงัทีไ่ดอ้ธบิำยไว้ในค่มูอื
ผ้ใูช้

ไมส่ามารถมองเหน็น� ้าในขณะเครื่องก�าลงัซกัผา้
• ระดับน�้ าจะไมูสามารถมองเห็นไดูจากดูานนอกของเครื่องซักผูา สิ่งน้ีไมูใชูความผิดพลาด
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การแก้ไขปัญหา

ประตโ่หลดไมส่ามารถเปิดได้
• การล็อกประต่จะท�างานเน่ืองจากระดับน�้ าในถังซัก >>> Dระบำยน�้ำออกโดยรนัดว้ยป๊ัมน�้ำหรื
อโปรแกรมกำรป่ัน

• เครื่องซักก�าลังท�าใหูน�้ ารูอนขึ้นหรืออยู่ในรอบของการป่ันหมุน >>> ใหร้อจนกวำ่โปรแกรม
จะท�ำงำนเสร็จสิน้

• ระบบการล็อกปูองกันเด็กถ่กเชื่อมตูอ การล็อกประต่จะถ่กปิดการท�างานสักสองสามนาที
หลังจากโปรแกรมมาถึงจุดสิน้สุดแลูว >>> รอสกัสองสำมนำทเีพ่ือปิดกำรท�ำงำนของกำรลอ็ก
ประตู

การซักผา้ใชเ้วลานานกวา่ทีร่ะบุไว้ในค่มื่อผ้ใ่ช้ (*)
• แรงดันของน�้ าต�่าเกินไป >>> เครื่องจะรอจนกระทัง่ไดร้บัปรมิำณน�้ำทีเ่พียงพอในกำรป้องกัน
คณุภำพกำรซักท่ีไมดี่เน่ืองจำกปริมำณน�้ำทีน้่อยลง	ดงันัน้	เวลำในกำรซกัจึงยดืยำวออกไป	

•  แรงดันไฟฟูาต�่า >>> เวลำในกำรซกัถูกท�ำใหยื้ดยำวออกไปเพ่ือหลกีเลีย่งผลกำรซกัทีไ่มดี่เมื่อ
แรงดนัไฟฟ้ำจำ่ยต�่ำเกินไป

• อุณหภ่มิของน�้ าทางเขูาอาจจะต�่าไป >>> ตอ้งใชเ้วลำในกำรท�ำให้น�้ำรอ้นข้ึนมำกกว่ำเดมิในชว่ง
ฤดหูนำว	นอกจำกน้ี	เวลำในกำรซกัยงัสำมำรถท�ำให้ยดืยำวออกไปเพ่ือหลกีเลีย่งผลกำรซักทีไ่มดี่	

• จ�านวนครัง้การลูางน�้ าและ/หรือปริมาณของน�้ าลูางอาจจะเพิ่มขึ้น >>> เครื่องจะเพ่ิมปรมิำณ
น�้ำของน�้ำลำ้งเม่ือตอ้งกำรกำรล้ำงน�้ำทีด่แีละเพิม่ขัน้ตอนกำรล้ำงน�้ำมำกขึ้นหำกจ�ำเป็น	

• ฟองสูวนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบการด่ดซับฟองอัตโนมัติมีการเปิดการท�างานเน่ืองจาก
มีการใชูผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใชป้รมิำณของผงซกัฟอกตำมทีแ่นะน�ำไว้

เวลาของโปรแกรมไมมี่การนับถอยหลงั (บนร่นุทีมี่หน้าจอแสดงผล) (*)
• ตัวจับเวลาอาจจะหยุดท�างานในระหวูางการน�าน�้ าเขูามา >>> ไฟบง่ชีต้วัจับเวลำอำจจะหยดุ
ระหวำ่งกำรดูดน�้ำเข้ำเคร่ืองอย่ำงเพยีงพอ	 เครื่องจะรอจนกระทัง่มีปรมิำณน�้ำทีเ่พียงพอเพ่ือหลีก
เลีย่งผลกำรซักท่ีไมดี่เน่ืองจำกมีน�้ำน้อยเกนิไป	ตวัจบัเวลำจะกลบัมำท�ำงำนนับถอยหลงัหลงัจำกนัน้

• ตัวจับเวลาอาจจะหยุดท�างานในระหวูางการท�าใหูน�้ ารูอนขึ้น >>> ไฟบง่ชี้ข่องตัวจับเวลำจะ
ไมนั่บถอยหลงัจนกระทัง่เครื่องซักผ้ำจะไปถงึอณุหภูมทิีเ่ลือกไว้

• ตัวจับเวลาอาจจะหยุดท�างานในระหวูางการป่ันแหูง >>> ระบบตรวจจับโหลดไมส่มดลุแบบ
อตัโนมตัอิำจจะถูกเปิดใช้งำนเน่ืองจำกกำรกระจำยตัวทีไ่มส่มดลุของเส้ือผำ้ในถังซกั	

เวลาของโปรแกรมไมมี่การนับถอยหลงั (*)
• เสื้อผูาในเครื่องซักผูาไมูกระจายตัวสมดุล >>> ระบบตรวจจับโหลดไมส่มดลุแบบอัตโนมติัอำจ
จะถกูเปิดใชง้ำนเน่ืองจำกกำรกระจำยตวัทีไ่มส่มดลุของเสื้อผ้ำในถงัซกั	

เครื่องซกัไม่ถก่สลับไปยังขัน้ตอนการหมุนป่ัน (*)
• เสื้อผูาในเครื่องซักผูาไมูกระจายตัวสมดุล >>> ระบบตรวจจับโหลดไมส่มดลุแบบอัตโนมติัอำจ
จะถกูเปิดใชง้ำนเน่ืองจำกกำรกระจำยตวัทีไ่มส่มดลุของเสื้อผ้ำในถงัซกั	

• เครื่องจะไมูหมุนป่ันหากน�้ าไมูถ่กระบายอยูางสมบ่รณ์ >>> ตรวจสอบตวักรองและท่อยำง
ระบำยน�้ำ

• ฟองสูวนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบการด่ดซับฟองอัตโนมัติมีการเปิดการท�างานเน่ืองจาก
มีการใชูผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใชป้รมิำณของผงซกัฟอกตำมทีแ่นะน�ำไว้
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การแก้ไขปัญหา
สมรรถนะการซักผ้าไมดี่: เสือ้ผา้ทีซ่กัเปลีย่นแปลงเป็นสเีทาซีด (**)
• ปริมาณผงซักฟอกที่ไมูเพียงพอถ่กใชูผูานชูวงเวลายาวนาน >>> ใชป้รมิำณผงซักฟอกที่
แนะน�ำให้เหมำะสมกับควำมกระดำ้งของน�้ำและเสื้อผ้ำทีจ่ะซกั

• การซักลูางกระท�าที่อุณหภ่มิต�่าเป็นเวลานาน >>> เลือกอุณหภมิูทีเ่หมำะสมส�ำหรับเสื้อผำ้ทีจ่ะ
ท�ำกำรซกั

• ปริมาณของผงซักฟอกที่ไมูเพียงพอถ่กใชูกับน�้ ากระดูาง >>> กำรใช้ปรมิำณผงซกัฟอกทีไ่ม่
เพยีงพอพร้อมกับน�้ำกระด้ำง	เป็นสำเหตขุองครำบสะสมบนเสื้อผ้ำเมื่อเวลำผำ่นไป	และเปลีย่นเสื้อผำ้
เป็นสีเทำซีด	เป็นเร่ืองท่ีย่งุยำกในกำรก�ำจดัครำบสเีทำเมื่อเกดิขึ้นแลว้	ใชป้รมิำณผงซักฟอกทีแ่นะน�ำ
ใหเ้หมำะสมกับควำมกระด้ำงของน�้ำและเส้ือผ้ำทีจ่ะซกั	

• ใชูปริมาณของผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใชป้รมิำณผงซักฟอกทีแ่นะน�ำใหเ้หมำะสมกับควำม
กระดำ้งของน�้ำและเสื้อผำ้ทีจ่ะซัก

สมรรถนะการซักผ้าไมดี่: คราบสกปรกฝ่ังแน่นตดิอย่ห่รอืเสือ้ผา้ไม่ถก่ท�าให้ขาวใส (**)
• ใชูปริมาณของผงซักฟอกที่ไมูเพียงพอ >>> ใชป้รมิำณผงซักฟอกทีแ่นะน�ำใหเ้หมำะสมกับ
เสื้อผำ้ท่ีจะซัก

• โหลดเสื้อผูาเขูาไปมากเกินไป >>>  อยำ่โหลดเสื้อผ้ำเขำ้ไปมำกเกนิไปในเครื่อง	 โหลดปรมิำณ
เสื้อผ้ำตำมข้อมลูท่ีแนะน�ำไวใ้น	“ตำรำงโปรแกรมและกำรบริโภค”	

• เลือกโปรแกรมซักและอุณหภ่มิผิด >>> เลือกอณุหภูมิและโปรแกรมทีเ่หมำะสมส�ำหรบัเสื้อผำ้ที่
จะท�ำกำรซัก

• ใชูผงซักฟอกผิดประเภท >>> ใชผ้งซกัฟอกดัง้เดมิทีเ่หมำะสมส�ำหรบัเคร่ืองซกั
• ผงซักฟอกถ่กใสูในชูองผิด >>> ใสผ่งซกัฟอกในชอ่งทีถู่กตอ้ง	 อยำ่ผสมสำรฟอกขำวและผง
ซกัฟอกดว้ยกัน

สมรรถนะการซักผ้าไมดี่: คราบสกปรกของน� ้ามันติดแน่นบนเสือ้ผา้ท่ีซัก (**)
• ไมูไดูท�าความสะอาดถังซักเป็นประจ�า >>> ท�ำควำมสะอำดถังซกัอย่ำงเป็นประจ�ำ	ส�ำหรบัเรื่อง
น้ี	โปรดดท่ีู	6.2.	

สมรรถนะการซักผ้าไมดี่: เสือ้ผา้สง่กลิน่ทีไ่ม่พึงประสงค์ (**)
• กลิ่นน�้ าหอมและชัน้ของแบคทีเรียจะกูอตัวขึ้นบนถังซักเน่ืองจากผลของการซักผูาอยูาง

ตูอเน่ืองที่อุณหภ่มิต�่าและ/หรือใชูโปรแกรมระยะสัน้ >>> ทิง้ใหล้ิน้ชกัใสผ่งซกัฟอกรวมทัง้
ประตูโหลดเสื้อผำ้ของเคร่ืองเปิดแง้มไว้หลังจำกกำรซกัแตล่ะครัง้	 เชน่นัน้แลว้	 สภำพแวดลอ้มท่ี
เหมำะสมต่อแบคทีเรียก็ไมส่ำมำรถเกดิขึ้นในเครื่องซักผ้ำได้	

สขีองเสือ้ผ้าทีซั่กซีดจางลง (**)
• โหลดเสื้อผูาเขูาไปมากเกินไป >>>  อยำ่โหลดเสื้อผ้ำเขำ้ไปมำกเกนิไปในเครื่อง	
• ผงซักฟอกที่ใชูมีความชื้น >>> เกบ็รักษำผงซักฟอกให้ปิดในสภำพแวดลอ้มทีไ่มม่คีวำมชื้นและ
ไมเ่ส่ียงตอ่อุณหภมิูท่ีมำกเกนิไป

• เลือกใชูอุณหภ่มิส่ง >>> เลือกโปรแกรมและอณุหภูมทิีเ่หมำะสมให้สอดคลอ้งกบัประเภทและ
ระดบัของควำมสกปรกของเสื้อผ้ำ

การลา้งน� ้าไมดี่
• ปริมาณ ตราสินคูาและสภาวะการจัดเก็บของผงซักฟอกที่ใชูไมูเหมาะสม >>> ใชผ้ง
ซกัฟอกทีเ่หมำะสมส�ำหรับเครื่องซกัผ้ำและเสื้อผ้ำของคณุ	 เกบ็รักษำผงซักฟอกให้ปิดในสภำพ
แวดล้อมท่ีไมมี่ควำมชื้นและไมเ่สีย่งตอ่อณุหภูมทิีม่ำกเกนิไป	

• ผงซักฟอกถ่กใสูในชูองผิด >>> ถำ้ผงซกัฟอกถูกใสล่งในชอ่งส�ำหรบักำรซักขัน้ตน้แลว้	 แมว้ำ่
รอบของกำรซักขัน้ต้นจะไมไ่ดถ้กูเลือกกต็ำม	เครื่องซกักส็ำมำรถใ้ช้ผงซกัฟอกทีช่อ่งน้ีในระหวำ่งกำร
ลำ้งน�้ำหรือกำรปรับผ้ำน่มุได	้ใสผ่งซกัฟอกในชอ่งทีถู่กตอ้ง	

• ตัวกรองของป๊ัมอุดตัน >>> ตรวจสอบตวักรอง
• ทูอยางระบายน�้ าพับงอ >>> ตรวจสอบทอ่ยำงระบำยน�้ำ
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การแก้ไขปัญหา
เสือ้ผา้ท่ีซักกลายเป็นแขง็กระดา้งหลงัจากการซกั (**)
• ใชูปริมาณของผงซักฟอกที่ไมูเพียงพอ >>> กำรใช้ปรมิำณผงซกัฟอกทีไ่มเ่พียงพอส�ำหรบั
ควำมกระดำ้งของน�้ ำสำมำรถเป็นสำเหตขุองเสื้อผำ้ทีซ่กักลำยเป็นแขง็กระดำ้งไดใ้นเมื่อเวลำผำ่นไป	
ใชป้รมิำณของผงซักฟอกท่ีเหมำะสมกบัควำมกระดำ้งของน�้ำ	

• ผงซักฟอกถ่กใสูในชูองผิด >>> ถ้ำผงซกัฟอกถูกใสล่งในช่องส�ำหรบักำรซกัขัน้ตน้แลว้	 แมว้ำ่
รอบของกำรซักขัน้ต้นจะไมไ่ดถ้กูเลือกกต็ำม	เครื่องซกักส็ำมำรถใ้ช้ผงซกัฟอกท่ีชอ่งน้ีในระหวำ่งกำร
ลำ้งน�้ำหรือกำรปรับผ้ำน่มุได	้ใสผ่งซกัฟอกในชอ่งทีถู่กตอ้ง	

• ผงซักฟอกอาจจะผสมกับน�้ ายาปรับผูานูุม >>> อยำ่ผสมผงซกัฟอกกบัน�้ำยำปรบัผ้ำน่มุ	 ลำ้ง
และท�ำควำมสะอำดลิน้ชักดว้ยน�้ำร้อน

เสือ้ผา้ท่ีซักไมม่กีล่ินของน� ้ายาปรับผา้น่มุ (**)
• ผงซักฟอกถ่กใสูในชูองผิด >>> ถ้ำผงซกัฟอกถูกใสล่งในช่องส�ำหรบักำรซกัขัน้ตน้แลว้	 แมว้ำ่
รอบของกำรซักขัน้ต้นจะไมไ่ดถ้กูเลือกกต็ำม	เครื่องซกักส็ำมำรถใ้ช้ผงซกัฟอกท่ีชอ่งน้ีในระหวำ่งกำร
ลำ้งน�้ำหรือกำรปรับผ้ำน่มุได	้ล้ำงและท�ำควำมสะอำดลิน้ชกัดว้ยน�้ำรอ้น	ใสผ่งซกัฟอกในชอ่งทีถู่กตอ้ง	

• ผงซักฟอกอาจจะผสมกับน�้ ายาปรับผูานูุม >>> อยำ่ผสมผงซกัฟอกกบัน�้ำยำปรบัผ้ำน่มุ	 ลำ้ง
และท�ำควำมสะอำดลิน้ชักดว้ยน�้ำร้อน

สิง่ตกค้างของผงซักฟอกในลิน้ชักของผงซักฟอก (**)
• ผงซักฟอกถ่กใสูลงในลิน้ชักที่เปียก >>> ท�ำให้ลิน้ชกัใสผ่งซกัฟอกแหง้ก่อนทีจ่ะใสผ่งซกัฟอก
ลงไป

• ผงซักฟอกไดูรับความชิน้ >>> เกบ็รักษำผงซักฟอกให้ปิดในสภำพแวดลอ้มทีไ่มม่คีวำมชื้นและ
ไมเ่ส่ียงตอ่อุณหภมิูท่ีมำกเกนิไป

• แรงดันของน�้ าต�่าเกินไป >>> ตรวจสอบแรงดันน�้ำ
• ผงซักฟอกในถังซักลูางหลักเปียกในขณะที่ท�าการน�าออกมาเพื่อซักลูางขัน้ตูน ชูองของ

ชูองใสูผงซักฟอกถ่กขัดขวาง >>> ตรวจสอบชอ่งตำ่งๆ	และท�ำควำมสะอำดถ้ำอดุตนั
• มีปัญหาเกี่ยวกับลิน้เปิดปิดลิน้ชักผงซักฟอก >>> โทรหำตวัแทนบรกิำรทีไ่ดร้บัอนญุำต
• ผงซักฟอกอาจจะผสมกับน�้ ายาปรับผูานูุม >>> อยำ่ผสมผงซกัฟอกกบัน�้ำยำปรบัผ้ำน่มุ	 ลำ้ง
และท�ำควำมสะอำดลิน้ชักดว้ยน�้ำร้อน

มผีงซกัฟอกตกค้างบนเสือ้ผ้า (**)
• โหลดเสื้อผูาเขูาไปมากเกินไป >>>  อย่ำโหลดเสื้อผ้ำเขำ้ไปมำกเกนิไปในเครื่อง	
• เลือกโปรแกรมซักและอุณหภ่มิผิด >>> เลือกอณุหภูมิและโปรแกรมทีเ่หมำะสมส�ำหรบัเสื้อผำ้ที่
จะท�ำกำรซัก

• ใชูผงซักฟอกผิด >>> เลือกผงซกัฟอกทีเ่หมำะสมส�ำหรับเสื้อผำ้ทีจ่ะท�ำกำรซกั
มฟีองกอ่ตัวขึน้มากเกินไปในเครื่องซัก (**)
• ใชูผงซักฟอกที่ไมูเหมาะสมกับเครื่องซักผูา >>> ใชผ้งซกัฟอกท่ีเหมำะสมส�ำหรบัเครื่องซัก
• ใชูปริมาณของผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใชป้รมิำณของผงซกัฟอกตำมทีแ่นะน�ำไวเ้พียงพอ
เท่ำนัน้

• ผงซักฟอกถ่กจัดเก็บไวูภายใตูสภาวะที่ไมูเหมาะสม >>> จัดเก็บผงซกัฟอกไวใ้นทีแ่หง้และ
ปิด	อยำ่จดัเก็บผงซักฟอกในสถำนทีร่อ้นมำกเกนิไป	

• เสื้อผูาแบบโครงตาขูายบางประเภท เชูน ผูาโปรูงบางอาจจะมีฟองมากเกินไปเน่ืองจาก
ลายผืนผูาของมัน >>> ใชป้รมิำณผงซักฟอกน้อยๆ	ส�ำหรับเส้ือผำ้ประเภทน้ี

• ผงซักฟอกถ่กใสูในชูองผิด >>> ใสผ่งซกัฟอกในชอ่งทีถู่กตอ้ง	
• น�้ ายาปรับผูานุูมถ่กจูายเขูาไปตัง้แตูเน่ินๆ >>> อำจมีปัญหำกับลิน้เปิดปิดหรอืในลิน้ชกัของผง
ซกัฟอก	โทรหำตัวแทนบริกำรทีไ่ด้รบัอนญุำต
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การแก้ไขปัญหา
ฟองไหลออกมากเกินไปจากลิน้ชักใสผ่งซกัฟอก
• ใชูปริมาณของผงซักฟอกมากเกินไป >>>>ผสมน�้ำยำปรบัผำ้น่มุ	1	ชอ้นโตะ๊กบัน�้ำ	½	ลติรและ
เทลงในช่องใส่่ส�ำหรับกำรซกัล้ำงหลักของลิน้ชักใสผ่งซกัฟอก

• ใสูผงซักฟอกลงในเครื่องใหูเหมาะสมกับโปรแกรมและขนาดของโหลดส่งสุดท่ีระบุไวูใน 
“ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภค” เมื่อคุณใชูสารเคมีเพิ่มเติม (น�้ ายาขจัดคราบฝัง
แนูน น�้ ายาฟอกขาว และ ฯลฯ) ใหูลดปริมาณของผงซักฟอกลง

เสือ้ผา้ยงัคงเปียกอย่ ่ณ การสิน้สดุการท�างานของโปรแกรม (*)
• ฟองสูวนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบการด่ดซับฟองอัตโนมัติมีการเปิดการท�างานเน่ืองจากมี

การใชูผงซักฟอกมากเกินไป >>> ใชป้รมิำณของผงซกัฟอกตำมทีแ่นะน�ำไว้
การอบแห้งใชเ้วลานาน
• โหลดเสื้อผาูเขาูไปมากเกินไป >>> อย่ำโหลดเส้ือผ้ำเข้ำเครื่องมำกเกนิไป
• เสื้อผาูไมถู่กป่ันแหูงอยูางเพียงพอ>>> ป่ันแหง้ทีค่วำมเรว็สงูข้ึนในขัน้ตอนกำรซกัในเครื่องซกัผำ้และ
อบแหง้

• กอ็กน�้าถ่กปิด >>> เปิดก๊อกน�้ำ
เสือ้ผ้ายงัมคีวามชืน้หลังจากการอบแหง้
• ไมูไดูเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับประเภทของเสื้อผูา>>>ตรวจสอบฉลำกก�ำกับบนเสื้อผ้ำอย่ำง
ระมดัระวงัและเลอืกโปรแกรมทีเ่หมำะสมหรือใชโ้ปรแกรมแบบตัง้เวลำเพ่ิมเขำ้ไป

• โหลดเสื้อผาูเขาูไปมากเกินไป >>> อย่ำโหลดเส้ือผ้ำเข้ำเครื่องมำกเกนิไป
• เสื้อผาูไมถู่กป่ันแหูงอยูางเพียงพอ>>> ป่ันแหง้ทีค่วำมเรว็สงูข้ึนในขัน้ตอนกำรซกัในเครื่องซกัผำ้และ
อบแหง้

เครื่องไมเ่ร่ิมท�างานหรือโปรแกรมไม่เริม่ท�างาน 
• ไมไูดเูสยีบปลก๊สายไฟ >>> ตรวจสอบให้แน่ใจวำ่ไดเ้สยีบปล๊กสำยไฟ
• ไมไูดตูัง้โปรแกรมไว ู หรอืไมูไดูกดปูมุ เร่ิมตูน / หยุดชัว่ขณะ / ยกเลิก >>> ตรวจสอบวำ่ได้ตัง้
โปรแกรมและไมไ่ด้อย่ใูนโหมดสแตนดบ์ำย

• การลอ็คปูองกันเด็กเปิดท�างาน >>> ปิดกำรท�ำงำนกำรล็อคป้องกนัเดก็
เสือ้ผา้ท่ีซักหดตัว มสีีซีด สตีกหรอืเสยีหาย
• ไมูไดูเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับประเภทของเสื้อผูา>>>ตรวจสอบฉลำกก�ำกับบนเสื้อผ้ำอย่ำง
ระมดัระวงัและเลอืกโปรแกรมทีเ่หมำะสมหรือใชโ้ปรแกรมแบบตัง้เวลำเพ่ิมเขำ้ไป	 คณุจะตอ้งไม่อบ
แหง้เสื้อผำ้ท่ีไมเ่หมำะสมส�ำหรับกำรอบแหง้

เคร่ืองซักผา้ไมท่�าการอบแหง้
• เสื้อผูาไมแูหงู หรือขัน้ตอนการอบแหูงไมเูปิดท�างาน >>> ตรวจสอบวำ่ได้เลอืกฟังกช์นักำรอบแหง้ไว้
หลงัจำกโปรแกรมกำรซักทีเ่ลือก	

ประตโ่หลดไมส่ามารถเปิดได้
 ประต่โหลดของเคร่ืองซักผูาไมูเปิดดูวยเหตุผลดูานความปลอดภัย>>>หำกไฟสถำนะของกำรล็อค
ประตูยงัคงเปิดท�ำงำนบนจอแสดงผลหลังจำกกำรอบแหง้แล้ว	 เครื่องซกัผำ้จะยงัคงรักษำประตใูหปิ้ด
ไวจ้นกวำ่จะเคร่ืองขะเยน็ตัวลงเพื่อควำมปลอดภัยของคณุ

(*) เครื่องไมูปรับไปสู่ขัน้ตอนการป่ันแหูงเมื่อเสือูผูาที่ซักมีการกระจายตัวไมูสมดุลในถังซักเพื่อปูองกัน
ความเสียหายใดๆ ตูอเครื่องและตูอสิ่งแวดลูอมรอบๆ ตัวเครื่อง เสื้อผูาที่ซักตูองท�าการจัดเรียงใหมูและ
ท�าการป่ันแหูงใหมู
(**) ไมูไดูท�าความสะอาดถังซักเป็นประจ�า 	>>>	ท�ำควำมสะอำดถงัซักอยำ่งเป็นประจ�ำ	ดทูี	่6.2

A
ข้อระวัง

 ถูาคุณไมูสามารถขจัดปัญหาไดูแมูวูาไดูปฏิบัติตามค�าแนะน�าในบทน้ีแลูว ใหู
ปรึกษากับตัวแทนจ�าหนูายของคุณหรือตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต อยูา
พยายามซูอมแซมผลิตภัณฑ์ที่ไมูท�างานตามฟังก์ชัน่ดูวยตัวเอง
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