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1. ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยทั่วไป
1.1 ความปลอดภัยส�าหรับเด็ก 

• เด็กอายุต่ำากว่า 3 ปี ควรอยู่ห่างจากเครื่องเว้นแต่มีผู้
ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

•ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานได้โดยเด็กที่มีอายุเท่ากับ
และมากกว่า 8 ปีและโดยบุคคลทั่วไปผู้ซึ่งขาดการ
พัฒนาความสามารถทางกายภาพ ด้านประสาท
สัมผัสหรือด้านจิตใจอย่างเต็มที่ หรือบุคคลที่
ขาดประสบการณ์และความรู้ที่มีให้ซึ่งต้องอยู่ใน
ความควบคุมดูแลหรือผ่านการอบรมถึงการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย์และเข้าใจถึงความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นได้ 

• เด็กทีมีอายุต่ำากว่า 8 ปีควรได้รับการป้องกันไม่ให้
เข้าถึงและการเล่นซุกซนกับผลิตภัณฑ์ 

• การทำาความสะอาดและการซ่อมบำารุงโดยผู้ใช้ไม่
ควรกระทำาโดยเด็ก นอกเหนือจากมีผูใหญ่้ควบคุม
ดูแล 

• ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อเด็ก 
• ใช้ระบบการล็อคเพื่อป้องกันมิให้เด็กยุ่งเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์นี้ 
• อย่าลืมปิดประตูตัวเครื่องเมื่อออกไปจากห้องที่

ผลิตภัณฑ์นี้ติดตั้งไว้
• วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นอันตรายต่อเด็ก 

ค�าเตอืน!

1.2 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

• ถอดปลั๊กของผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ได้ใช้งาน
• จัดให้มีการติดตั้งและการซ่อมแซมที่กระทำาโดย

ตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเสมอค�าเตอืน!
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• ห้ามบังคับเปิดประตูโหลดที่กำาลังล็อคอยู่ ประตูจะ
เปิดทันทีหลังจากสิ้นสุดรอบการซัก ถ้าประตูไม่เปิด 
ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ให้ไว้สำาหรับข้อผิด
พลาดเกี่ยวกับการ "ไม่สามารถเปิดประตูโหลดได้" 
ในส่วนการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่ใช้แรงพยามดัน
เปิดประตูตัวเครื่อง ตัวประตูและระบบกลไกการล็อค
อาจได้รับความเสียหายได้

• ห้ามเปิดประตูตัวเครื่องหรือถอดตัวกรองออกในขณะ
ที่ยังมีน้ำาอยู่ในถัง มิฉะนั้นแล้ว อาจเกิดความเสี่ยงจาก
น้ำาท่วมและอาจได้รับบาดเจ็บจากน้ำาร้อนได้

• ท่อสำาหรับน้ำาเข้าและระบายน้ำาออกจะต้องมีการรัดแน่น
อย่างปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ไม่มีความเสียหาย

• เสื้อผ้าที่ซักล้าง ทำาความสะอาด ปนเปื้อน หรือมีคราบ
ติดแน่นของน้ำามันเชื้อเพลิง/น้ำามันเบนซิน ตัวทำา
ละลายเพื่อทำาความสะอาดแบบแห้ง หรือสารติดไฟ
ได้หรือระเบิดได้อื่น ๆ จะต้องไม่ทำาการอบแห้งใน
เครื่องนี้ เนื่องจากเครื่องนี้จะให้ไอน้ำาที่ติดไฟได้หรือ
เกิดการระเบิดได้ ด้วยเหตุนี้ ต้องไม่ใช้ในโปรแกรม
รีเฟรช หรือในการเลือกฟังก์ชันการทำางานสนับสนุน
ซักและสวมใส่ อาจเป็นสาเหตุความเสี่ยงต่อไฟไหม้

• เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนด้วยน้ำามันเหลวสำาหรับปรุงอาหาร 
อะซีโตน น้ำามันเบนซิน น้ำามันก๊าด สารขจัดคราบ
สกปรกฝังแน่น ยางสน ขี้ผึ้งหรือสารขจัดแบบขี้ผึ้งจะ
ต้องทำาการซักล้างด้วยน้ำาร้อนและผงซักฟอกที่มาก
เพียงพอไว้ล่วงหน้า หลังจากโปรแกรมซัก สามารถ
ใช้ในโปรแกรมรีเฟรช หรือในการเลือกฟังก์ชันการ
ทำางานสนับสนุนซักและสวมใส่

• ยางโฟม (โฟมลาเท็กซ์) หมวกคลุมอาบน้ำา ผ้ากัน
น้ำา ผ้า หรือปลอกหมอนที่มียางรองรับ หรือแผ่นโฟม
ยาง จะต้องไม่ใช้ในการเลือกโปรแกรมการทำางาน
สนับสนุนซักและสวมใส่ หรือในโปรแกรมรีเฟรช อาจ
เป็นสาเหตุความเสี่ยงต่อไฟไหม้
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• หากคุณใช้ลูกบอลซักล้าง เม็ดผงซักฟอก และเม็ด
ทำาความสะอาดในเครื่องของคุณ สารเหล่านั้นจะ
หลอมละลายในระหว่างการอบแห้ง ห้ามใช้ในโปรแกรม
รีเฟรช หรือในการเลือกฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนซัก
และส่วมใส่ อาจเป็นสาเหตุความเสี่ยงต่อไฟไหม้

• หากคุณใช้สารเคมีสำาหรับอุตสาหกรรมในการทำาความ
สะอาด ห้ามใช้โปรแกรมรีเฟรช หรือโปรแกรมการ
ทำางานสนับสนุนซักและสวมใส่ อาจเป็นสาเหตุความ
เสี่ยงต่อไฟไหม้

• หากไม่สามารถซ่อมแซมโดยใช้ข้อมูลที่ให้มาในส่วน
คำาแนะนำาความปลอดภัย ให้ปิดเครื่องซักผ้า ถอดปลั๊ก
ไฟออกและติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับการรับรอง

• เครื่องต้องไม่ใช้ในโปรแกรมรีเฟรชโดยเฉพาะเป็น
ระยะเวลานาน หากมีการใช้ในโปรแกรมดังกล่าวโดย
เฉพาะเป็นระยะเวลานาน ต้องใช้งานในขณะที่ไม่มี
ผ้าอยู่ในโปรแกรมซักระยะสั้นโปรแกรมหนึ่งหลังจาก
ทุก 15 รอบ

• ตรวจสอบเสื้อผ้าทั้งหมดก่อนโหลดเข้าไปในเครื่อง 
และให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นไม่มีวัตถุอย่างเช่น ไฟ
แช็ค เหรียญ ชิ้นโลหะ เข็ม อยู่ในกระเป๋าหรือด้านใน
ของเสื้อผ้า

• ชุดชั้นในที่มีส่วนของโลหะต้องไม่ใช้ในโปรแกรมรีเฟรช 
และการเลือกฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนซักและส่วมใส่ 
ส่วนของโลหะที่รองรับอาจจะหลุดออกมาในระหว่างการ
อบแห้งและทำาความเสียหายให้เครื่องซักผ้า

อนัตราย!

1.3 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

• อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องจนกว่าจะได้รับ
การซ่อมแซมโดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต 

• อย่าพยามเข้าถึงชิ้นส่วนภายในของผลิตภัณฑ์นี้นอก
เหนือจากชิ้นส่วนที่ระบุในคำาแนะนำาการบำารุงรักษา
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• ห้ามล้างทำาความสะอาดตัวเครื่องโดยการพ่นน้ำาหรือ
สาดน้ำาไปบนตัวเครื่อง! 

• ห้ามสัมผัสกับปลั๊กไปด้วยมือเปียก! 

ค�าเตอืน!

1.4 ความปลอดภัยจากพื้นผิวที่ร้อน

• กระจกแก้วของประตูโหลดเสื้อผ้าจะมีความร้อนมาก
ในขณะทำาการซักที่อุณหภูมิสูง ดังนั้น อย่าให้เด็ก
เล็กสัมผัสกับกระจกแก้วในขณะทำาการซัก

• ห้ามสัมผัสกับประตูแก้วด้วยมือเปล่าหลังจากการอบ
แห้ง มีความเสี่ยงของผิวหนังไหม้ได้

1.5 อื่น ๆ 

• อย่าใช้สารเคมีที่ระเบิดได้ ติดไฟได้ และสารเคมีอื่น
ที่คล้ายกันสำาหรับทำาความสะอาดหรือวัตถุประสงค์
อื่นใด

• อย่าเหยียบหรือบนผลิตภัณฑ์
• อย่าวางวัตถุที่มีน้ำาหนักมากลงบนผลิตภัณฑ์
• หากคุณวางเครื่องอบแห้งบนตัวเครื่องซักผ้า ยึดให้

แน่นกับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เหมาะสม ซึ่งคุณสามารถ
หาได้จากตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

• ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้า ปิดปุ่มน้ำาประปาและติดต่อ
กับตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หากผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย

• ดูแลสัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างจากเครื่องซักผ้า
• ในโปรแกรมรีเฟรช และการเลือกโปรแกรมเสริม

ซักและสวมใส่ มีกระบวนการทำาความเย็นเป็นขั้น
ตอนสุดท้ายเพื่อรับรองว่าเสื้อผ้าจะอยู่ในอุณหภูมิที่
ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้้ คุณอาจมีสภาพความเสี่ยง
ต่อไอน้ำาร้อน หากคุณเปิดประตูก่อนการเย็นตัวลง
สมบูรณ์ นี่เป็นความเสี่ยงของน้ำาร้อนลวก
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• ในโปรแกรมรีเฟรช และการเลือกโปรแกรมการทำางานสนับสนุน
ซักและสวมใส่ มีกระบวนการทำาความเย็นเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อ
รับรองว่าเสื้อผ้าจะอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ โปรด
ระมัดระวัง

• ระหว่างโปรแกรมรีเฟรช หรือการเลือกโปรแกรมการทำางานสนับสนุน
ซักและสวมใส่ ห้ามหยุดเครื่องก่อนขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์ หาก
คุณจำาเป็นต้องหยุดเครื่อง ให้นำาเสื้อผ้าออกมา และวางในที่ที่เหมาะ
สมเพื่อให้เสื้อผ้าเย็นตัวลง

• ผลิตภัณฑ์ของคุณเหมาะในการทำางานภายใต้อุณหภูมิแวดล้อม
ระหว่าง 0OC และ +35OC.

• อุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 15OC และ +25OC เป็นอุณหภูมิการ
ทำางานในอุดมคติสำาหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

• ห้ามใช้งานโปรแกรมรีเฟรช และโปรแกรมซักและสวมใส่หลัง
จากใส่เสื้อผ้าในเครื่องมากเกินไป สังเกตดูปริมาณสูงสุดของ
เสื้อผ้าที่โหลดเข้าได้ที่ระบุไว้

• เสื้อผ้าที่ทำาจากหนังสัตว์หรือมีส่วนประกอบของหนังสัตว์ต้องไม่
ใช้ในโปรแกรมรีเฟรช และการเลือกฟังก์ชันการทำางานสนับสนุน
ซักและสวมใส่ ส่วนที่ทำาจากหนังสัตว์อาจสีตกได้

• เสื้อผ้าขนาดใหญ่ เช่น ผ้าบางเนื้อละเอียด เสื่อ ผ้าห่ม ผ้านวม ฯลฯ 
ต้องไม่ใช้ในโปรแกรมรีเฟรช และการเลือกฟังก์ชันการทำางาน
สนับสนุนซักและสวมใส่ เสื้อผ้าของคุณอาจได้รับความเสียหาย

• อย่าใช้น้ำายาปรับผ้านุ่มเส้นใยหรือผลิตภัณฑ์ต้านทาน
ไฟฟ้าสถิตในเครื่องซักผ้านอกจากสารเหล่านั้นได้รับการแนะนำา
ให้ใช้โดยผู้ผลิตแต่ละสาร

• ผลิตภัณฑ์อย่างเช่น น้ำายาปรับผ้านุ่มจะต้องใช้งานตามคำาแนะนำา
ของผู้ผลิต

• เสื้อผ้าอ่อนนุ่มที่มีส่วนประกอบของผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ฯลฯ 
ต้องไม่ใช้ในโปรแกรมรีเฟรช และการเลือกฟังก์ชันการทำางาน
สนับสนุนซักและสวมใส่ มิฉะนั้นแล้ว เสื้อผ้าจากขนสัตว์อาจจะ
หดตัวและเสื้อผ้าที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ อาจจะเสียหายได้

• ตรวจสอบสัญลักษณ์บนป้ายกำากับเสื้อผ้าก่อนเริ่มโปรแกรม
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2. ค�าแนะน�าที่ส�าคัญส�าหรับสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดการก�าจดัขยะเครือ่งใชไ้ฟฟ้า
และอเิล็คทรอนกิส ์หรอื WEEE Directive

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตรายและต้องห้ามที่ได้อธิบายไว้ใน "กฎระเบียบในการ
ควบคุมขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ท่ีออกโดย T.R. กระทรวงสิ่งแวดล้อม
และการจัดการเมือง สอดคล้องกับข้อกำาหนด WEEE 

2.2 การก�าจดัผลติภณัฑท์ีไ่มใ่ชง้านแลว้
ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกผลิตขึ้นมาด้วยชิ้นส่วนและวัสดุที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถทำาการนำา
กลับมาใช้ใหม่ได้และเหมาะสำาหรับการเข้ากระบวนการนำากลับมาทำาใหม่ ดังนั้น อย่า
กำาจัดผลิตภัณฑ์นี้ไปกับขยะภายในบ้านเมื่อถึงจุดที่หมดอายุการใช้งานแล้ว 
ให้นำาไปยังจุดรวบรวมขยะสำาหรับการนำากลับมาใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรดทำาการปรึกษากับเจ้าหน้าท้องถิ่นประเทศของคุณ
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับจุดรวบรวมที่ใกล้ที่สุด โปรดช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการนำาผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลกลับมา
ใช้ใหม่ 
สำาหรับความปลอดภัยต่อเด็ก ให้ตัดสายไฟฟ้าและทำาลายกลไกการล็อคของประตูตัว
เครื่องทิ้งเพื่อที่จะไม่สามารถทำางานได้ก่อนทำาการกำาจัดผลิตภัณฑ์นี้
การเป็นไปตามข้อกำาหนดของการควบคุมสารเคมีอันตราย หรือ RoSH Directive:
ผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซื้อไปนี้เป็นไปตามข้อกำาหนดด้านการควบคุมสารเคมีอันตราย
ของสหภาพยุโรป หรือ EU RoHS Directive (2011/65/EU)  ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีวัสดุที่
ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายหรือสารต้องห้ามตามข้อกำาหนด

2.3 ขอ้มลูดา้นบรรจภุณัฑ์
วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้จะถูกผลิตมาจากวัสดุนำากลับมาทำาใหม่ได้ซึ่งเป็นไป
ตามกฎหมายข้อกำาหนดของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเรา อย่ากำาจัดวัสดุ
บรรจุภัณฑ์เหล่านี้ไปกับขยะภายในบ้านหรือขยะของเสียอื่นๆ ให้แยกทิ้งวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์เหล่านี้ ณ จุดรวมที่กำาหนดไว้โดยหน่วยงานที่มีอำานาจดูแลด้านนี้ของท้องถิ่น
ประเทศนั้น
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2.4.การปฏบิตัเิพือ่ประหยดัพลงังาน

ขอ้ควรระวงั!

•  ปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับข้อมูลในบทของตารางโปรแกรมและ
การบริโภคพลังงาน 
- หากโหลดปริมาณเสื้อผ้ามากเกินไป สมรรถนะการทำางานของ

การซักผ้าจะลดลง
- ยิ่งกว่านั้น ปัญหาเสียงดังและการสั่นสะเทือนก็อาจเกิดขึ้นได้

ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยคุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้
พลังงานที่มีประสิทธิภาพ

a) ใช้เครื่องให้ทำางาน ณ ความจุสูงสุดของตัวเครื่องที่รองรับได้ในแต่ละ
โปรแกรมที่คุณเลือกใช้ แต่ห้ามใช้งานเกินกำาลังความสามารถของเครื่อง ดู 
“ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภคพลังงาน”

b)  ปฏิบัติตามข้อมูลที่ให้ไว้ใน “ตารางโปรแกรมและการบริโภคพลังงาน”
c)  ซักเสื้อผ้าที่มีการปนเปื้อนเล็กน้อยโดยใช้อุณหภูมิต่ำา
d)  ใช้โปรแกรมที่เร็วขึ้นสำาหรับปริมาณเสื้อผ้าน้อยที่มีการเปื้อนเล็กน้อย
e)  ห้ามทำาการใช้แบบซักเริ่มต้นและใช้อุณหภูมิสูงสำาหรับเสื้อผ้าที่ไม่เปื้อนมาก

หรือคราบสกปรกปริมาณมาก
f)  ถ้าคุณวางแผนต้องการอบแห้งเสื้อผ้าในเครื่องอบแห้ง ให้เลือกความเร็วการ

หมุนปั่นที่เร็วที่สุดที่แนะนำาไว้ระหว่างกระบวนการซักล้าง 
g)  ห้ามใช้ผงซักฟอกปริมาณมากกว่าที่แนะนำาไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก

3. การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์
a)  ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาสำาหรับการใช้ภายในบ้าน 
b)  ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสมที่จะนำาไปใช้เพื่อเชิงการค้าและจะต้องไม่นำาไปใช้

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้
c)  ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำาการใช้สำาหรับการซัก การล้าง การเตรียมการสวมใส่

เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มตามที่ได้ระบุไว้เท่านั้น
d)  ผู้ผลิตจะเพิกถอนความรับผิดชอบใด ๆ ท่ีเกิดจากการใช้งานหรือการขนส่งที่

ไม่ถูกต้อง
e)  อายุการใช้งานสำาหรับผลิตภัณฑ์ของคุณคือ 10 ปี ในระหว่างช่วงเวลานี้ ช้ิน

ส่วนอะไหล่ดั้งเดิมจะมีพร้อมสำาหรับการทำางานขอวผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
f)  ห้ามทำาการซักสิ่งของนอกเหนือจากผ้านวม เช่น พรม ผ้าพื้นผิวแบบพรม 

และ ฯลฯ ในเครื่องซักผ้า ความเสียหายแบบถาวรจะเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้า 
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4. ผลิตภัณฑ์ของคุณ

4.1 ภาพรวม
1

2

3

4

5

6

7

8

1- สายไฟ
2- แผงด้านบน
3- แผงควบคุม
4- ท่อสำาหรับระบายน้ำาออก
5- ประตูโหลด
6- ฝาตัวกรอง
7- ขาตั้งแบบปรับได้
8- ลิ้นชักสำาหรับผงซักฟอก



TH / 13เครื่องซักผ้า / คู่มือผู้ใช้งาน

4.2 รายการในบรรจภุณัฑ์

สายไฟ

ท่อสำาหรับระบายน้ำาออก

สลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง

ท่อสำาหรับทางเข้าน้ำาหลัก

กล่องสำาหรับใส่ผงซักฟอกเหลว

คู่มือผู้ใช้

กลุ่มปลั๊กพลาสติก

หมายเหตุ

• ภาพต่าง ๆ ในคู่มือฉบับนี้เป็นแผนภาพแบบร่างและอาจไม่ตรงกับ
ตัวผลิตภัณฑ์จริง
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4.3 แผงควบคมุ

1   - ปุ่มเลือกโปรแกรม
2   - ปุ่มปรับระดับการอบแห้ง
3   - ปุ่มปรับระดับอุณหภูมิ
4   - จอแสดงผล
5   - ปุ่มปรับเวลาสิ้นสุด
6   - การตั้งค่าการซักแบบรวดเร็ว (เร็ว+)
7   - ปุ่ม เปิด / ปิด
8   - ปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วขณะ
9   - ปุ่มฟังก์ชันการทำางานสนับสนุน 3
10 - ปุ่มฟังก์ชันการทำางานสนับสนุน 2
11 - ปุ่มฟังก์ชันการทำางานสนับสนุน 1
12 - ไฟแสดงสถานะการเลือกโปรแกรม

ษศเิพว็รเ
Fast+

วตัสนขดัจาํก
Pet Hair Removal

รวแ ดนอแ นีลค
Clean & Wear

นตงอื้บเงาลกัซ
Prewash

วารควั่ชดุยห/มิ่รเ
Start / Pause

านหงวลกัซาลวเง้ัต
Time Delay

ิมูภหณุอ
Temperature

น่ปั
Spin

WTV8744X0A

เปิด/ ปิด

ยาฝาผ
Cottons

ดัยหะรปบบแยาฝาผ
Cottons Eco

หะารคเงัสยใาผ
Synthetics

 นัวาํจะรปว็รเ Daily Xpress
 ษศเิพนวดกัซ Xpress Super Short

 มขเีสาผลแูด Dark Care
  สนียาผ  Jeans

า้นํงาล
Rinse

าผมอนถ
Gentle Care

า้นํยาบะระลแน่ปั
Spin + Drain

ต้ิชเอ้ืสเ
Shirts

กึลาํ้ลบารคดัจข
StainExpert 

ยัมานอขุสกัซมรกแรปโ
Hygiene+

 นอนงอ่ ืรคเดุช Duvet
ดป็เนขอ้ืสเ  Down Wear

 วตัสนขาผ Woollens
 อืมกัซ Hand Wash

บัอนิ่ลกดล
 Refresh              

04 มสผาผ
Mix 40

 มราผดุช Outdoor
าฬีกดุช  Sports

1 2 3 64 5

7

8

9101112
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4.4 ภาพหนา้จอ 

1 2 3 4

5

6

78101112

13

9

1   - ไฟแสดงสถานะของอุณหภูมิ
2   - สัญลักษณ์ของอุณหภูมิ
3   - สัญลักษณ์ไม่มีน้ำา
4   - ไฟแสดงสถานะติดตามผลการทำางานของโปรแกรม
5   - ตัวบ่งชี้การซักแบบรวดเร็ว
6   - ข้อมูลระยะเวลา
7   - ไฟสถานะฟังก์ชันการทำางานสนับสนุน 1
8   - ไฟสถานะฟังก์ชันการทำางานสนับสนุน 2
9   - สัญลักษณ์การเริ่มต้นแบบหน่วงเวลาเปิดทำางาน
10 - สัญลักษณ์การล็อคประตูทำางาน
11 - สัญลักษณ์การล็อคป้องกันเด็กเปิดการทำางาน
12 - ไฟสถานะฟังก์ชันการทำางานสนับสนุน 3
13 - ไฟสถานะการเลือกความเร็วการหมุนปั่น
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5.ข้อมูลจ�าเพาะทางเทคนิค
ชื่อผู้ส่งมอบหรือเครื่องหมายการค้า Beko

ชื่อรุ่น WTV 8744 X0A

ความจุที่จัดระดับไว้ (กก.) 8

ความเร็วการปั่นแห้งสูงสุด (รอบต่อนาที) 1400

แบบสร้างไว้ในตัวเครื่อง ไม่

ความสูง (ซม.) 84

ความกว้าง (ซม.) 60

ความลึก (ซม.) 59

นำ้าหนักสุทธิ (±4 กก.) 67

ทางเข้าของนำ้าแบบเดี่ยว / ทางเข้าของนำ้าแบบคู่
• / -

• มีอยู่

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

กระแสไฟฟ้ารวม (แอมป์) 10

พลังงานทั้งหมด (วัตต์)  2000-2350

รหัสรุ่นหลัก 9820

ข้อกำาหนดทางด้านเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
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6. การติดตั้ง

6.1 ต�าแหนง่การตดิต ัง้ทีเ่หมาะสม

ค�าเตอืน!

• ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียหายเป็นสาเหตุของความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของคุณได้
- ก่อนทำาการติดตั้ง ให้ทำาการตรวจสอบด้วยสายตาว่าผลิตภัณฑ์มี

ข้อบกพร่องบนตัวเครื่องหรือไม่ 
- ถ้ามี ไม่ต้องทำาการติดตั้ง 

 
ขอ้ควรระวงั!

• อย่าวางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับ
โหลดน้ำาหนักได้
- มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์หรือพื้นอาจได้รับความเสียหายได้
- น้ำาหนักรวมของเครื่องซักผ้าและเครื่องปั่นแห้ง -ขณะมีโหลดเต็ม

ถัง- เมื่อวางซ้อนกันจะมีน้ำาหนักประมาณ180 กิโลกรัม 
• อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดการแช่แข็งได้

- มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับความเสียหาย และบ้านของ
คุณจะอยู่ในความเสี่ยงของน้ำาท่วมได้

หมายเหตุ

• ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพแวดล้อมที่มีการระบายอากาศได้ดีและ
ปลอดจากฝุ่นละออง

• การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ติดตั้งและระบบไฟฟ้า ระบบท่อ
ประปา และการติดตั้งระบบระบายน้ำาทิ้ง ณ สถานที่ที่จะทำาการติด
ตั้งเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า อ้างอิงถึงตัวแทนบริการทีได้รับ
การอนุญาตที่อยู่ใกล้ที่สุดสำาหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ 

• ตรวจให้มั่นใจว่าท่อน้ำาเข้าและท่อน้ำาระบายออกรวมถึงสายไฟฟ้า
ของตัวเครื่องจะต้องไม่พับงอ โดนหนีบ ถูกบีบอัดในขณะทำาการ
ดันตัวผลิตภัณฑ์เข้าไปอยู่ในตำาแหน่งการวางหลังจากการติดตั้ง
หรือการทำาความสะอาดแล้ว 

• ห้ามวางแหล่งความร้อน เช่น ตะแกรง เตารีด เตาอบ ฯลฯ บน
เครื่องซักผ้า และห้ามใช้สิ่งของเหล่านั้นบนผลิตภัณฑ์

• ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกระบวนการ
ที่กระทำาโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

a)  วางผลิตภัณฑ์ไว้บนพื้นที่แข็งและได้ระดับ 
b)  อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้บนพื้นที่ปูด้วยพรม
c)  อย่าวางผลิตภัณฑ์พิงไว้กับเฟอร์นิเจอร์ ให้รักษาระยะห่างไว้อย่างน้อย 1.5 

ซม.
d)  อย่าวางผลิตภัณฑ์ไว้บนแท่นขั้นบันได
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6.2 การถอดชุดเสรมิความแข็งแรงของบรรจภุณัฑ์

ขอ้
ควรระวงั!

• มองหาคนช่วยสำาหรับขั้นตอนการทำางานนี้
- มีความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บ

สำาหรับการถอดตัวยึดเสริมบรรจุภัณฑ์
a)  เอียงผลิตภัณฑ์เอนไปทางด้านหลัง 
b)  ถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ออกโดยการดึง

สายรัดออก 

6.3 การถอดสลกัยดึเพือ่ความปลอดภยัในการขนสง่ออก

 
ขอ้ควรระวงั!

• ถอดสลักยึดที่ใช้ยึดสำาหรับการขนส่งอย่างปลอดภัยก่อนที่จะ
ทำาการใช้งานเครื่องซักผ้า! 
- มิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์อาจได้รับความเสียหายได้

a)  คลายสลักทั้งหมดด้วยประแจที่เหมาะสม (เบอร์ 10) จน
กระทั่งสลักเหล่านั้นหมุนได้อิสระ

b)  ถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งโดยการหมุน
คลายออกอย่างนุ่มนวล
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c)  หลังจากถอดสลักยึดแล้ว ให้อุดช่องด้วยปลั๊กอุดที่ให้มาใน
ถุงคู่มือผู้ใช้

หมายเหตุ

• เก็บรักษาสลักยึดเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัยเอาไว้ในสถานที่
เก็บที่ปลอดภัยเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อมีความจำาเป็นต้องย้าย
สถานที่ติดตั้งอีกครั้งในอนาคต 

• ก่อนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ให้ติดตั้งสลักยึดเพื่อความปลอดภัย
ในการขนส่งตามขั้นตอนย้อนกลับของการถอดแยก 

6.4 การตอ่ระบบน�า้เขา้

ขอ้
ควรระวงั!

• แรงดันของระบบน้ำาจ่ายเข้าเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำางานจะอยู่ระหว่าง 
1 ถึง 10 บาร์ (0.1 – 1 MPa) (มันจำาเป็นที่จะต้องใช้น้ำา 10 - 80 
ลิตรในการหมุนเวียนจากท่อน้ำาที่เปิดเต็มที่ในหนึ่งนาทีไปสู่เครื่อง
ซักผ้า)    
- ติดตั้งวาล์วลดแรงดันน้ำาไว้ถ้าระดับแรงดันน้ำามากเกินไป

• ห้ามใช้ท่อสายยางสำาหรับน้ำาเข้าที่เก่าหรือใช้แล้วมาใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เอี่ยม  
- อาจทำาให้เกิดคราบบนเสื้อผ้าของคุณได้

• อย่าเสียบช่องทางเข้าของน้ำาเย็นเข้าไปที่ช่องทางออกของน้ำาร้อน
ของตัวผลิตภัณฑ์   
- ในกรณีดังกล่าว เสื้อผ้าจะได้รับความเสียหายหรือตัวผลิตภัณฑ์

จะทำาการปรับเปลี่ยนไปสู่โหมดการทำางานเชิงป้องกันและจะไม่
ทำางาน
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a)  เช่ือมต่อปลายด้านตรงของท่อทางเข้าน้ำาหลักที่ให้มากับตัว
เครื่องเข้ากับก็อกน้ำาเย็นและปลายที่งอเข้ากับช่องทางเข้าน้ำา
ที่ด้านหลังของตัวเครื่องดังแสดงในภาพตัวอย่าง  

b)  ทำาการขันน็อตยึดท่อทั้งหมดให้แน่นด้วยมือ ห้ามใช้เครื่อง
มือใดๆ ในการขันยึดแน่นน็อต

c)  เปิดก๊อกจ่ายน้ำาให้สุดหลังจากทำาการเชื่อมต่อกับท่อของ
ตัวเครื่องแล้วเพื่อตรวจสอบหาจุดรั่วของน้ำา ณ จุดใด ๆ ของ
จุดเชื่อมต่อ ถ้ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ให้ทำาการปิดท่อจ่ายน้ำา
และถอดน็อตออก ทำาการขันน็อตใหม่อีกครั้งให้แน่นอย่าง
ระมัดระวังหลังจากตรวจสอบการผนึกรอยต่อแล้ว เปิดก็อกน้ำา
และตรวจสอบซ้ำา

d)  ปิดก็อกน้ำาเมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์

6.5 การเชือ่มตอ่ทอ่ยางระบายน�า้เขา้กบัระบบระบายน�า้

 
ขอ้ควรระวงั!

• ติดปลายของท่อยางระบายน้ำาเข้าไปยังท่อระบายน้ำาเสีย ห้องสุขา
หรือห้องอาบน้ำาโดยตรง

• อย่าสัมผัสกับน้ำาที่ระบายออกมา ความเสี่ยงจากการถูกน้ำาร้อนลวก
เนื่องจากน้ำาอาจมีความร้อน

• ยึดปลายท่อน้ำาระบายออกให้แน่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการ
เคลื่อนตำาแหน่ง 

a)  เช่ือมต่อท่อยางระบายน้ำาเข้าที่ระดับความสูงอย่างน้อย 40 ซม. และความสูง
สูงสุด 100 ซม.

b)  ผลิตภัณฑ์อาจทำางานผิดพลาดหากท่อยางสำาหรับระบายน้ำาอยู่ที่หรือใกล้กับ
ระดับพื้น (ต่ำากว่า 40 ซม.) เน่ืองจากต้องนำาน้ำาเข้าและออกอย่างต่อเนื่อง 

c)  ผลิตภัณฑ์อาจทำางานผิดพลาดหากท่อยางสำาหรับระบายน้ำาวางอยู่สูงกว่า 
100 ซม. เน่ืองจากไม่สามารถระบายน้ำาออกและน้ำายังคงอยู่ในตัวเครื่อง 
ดังนั้น ให้ปฏิบัติตามให้ได้ความสูงที่ได้แนะนำาไว้ 
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d)  ในการป้องกันน้ำาเสียกลับเข้ามายังเครื่องซักผ้าอีกและเพื่อให้แน่ใจว่าการ

ระบายน้ำาทำาได้สะดวก อย่าจุ่มปลายของท่อยางเข้าไปในน้ำาเสียหรืออย่าเสียบ
เข้าไปในระบบระบายยาวกว่า 15 ซม. ถ้าท่อยางยาวเกินไป ให้ตัดให้สั้นลง

e)  ปลายท่อสายยางจะต้องไม่หักงอ จะต้องไม่เป็นขั้น ๆ และท่อสายยางจะต้อง
ไม่ถูกหนีบระหว่างท่อน้ำาระบายออกกับตัวเครื่องซักผ้า

f)  ถ้าความยาวของท่อสายยางน้อยเกินไป ให้ใช้งานโดยการเพิ่มท่อสายยาง
ส่วนต่อขยายเข้าไป ความยาวของท่อสายยางไม่ควรจะเกิน 3.2 เมตร มิฉะนั้น 
ผลิตภัณฑ์อาจเกิดข้อบกพร่องได้เนื่องจากมีการนำาน้ำาเข้าและออกอย่างต่อ
เนื่อง

6.6 การปรบัขาต ัง้ของผลติภณัฑ์

 
ขอ้ควรระวงั!

• ปรับขาตั้งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้สมดุลบนตำาแหน่งที่จะใช้งาน
- ปรับสมดุลของตัวเครื่องโดยการปรับขาตั้ง
- ตรวจสอบการเคลื่อนตัวใด ๆ โดยการกดตัวเครื่องจากขอบแนว

ทะแยงส่วนบน
- มิฉะนั้นแล้ว ผลิตภัณฑ์อาจจเคลื่อนที่ไปจากตำาแหน่งเดิมได้และ

เป็นสาเหตุของปัญหาการแตกหักและการสั่นสะเทือน
•  ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ ในการคลายน็อตล็อค มิฉะนั้น น็อตล็อคอาจ

ได้รับความเสียหาย 

a)  ทำาการคลายน็อตล็อคที่เป็นขาตั้งโดยใช้มือปรับ
b)  ทำาการปรับตั้งขาตั้งจนกระทั่งตัวเครื่องตั้งอยู่ในแนวราบและได้สมดุล
c)  ทำาการขันน็อตยึดทั้งหมดให้แน่นด้วยมืออีกครั้ง 
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6.7 การเชือ่มตอ่ระบบไฟฟ้า

อนัตราย!

• สายไฟฟ้าที่เสียหายจะต้องทำาการเปลี่ยนใหม่โดยตัวแทนบริการที่
ได้รับอนุญาต 

a)  ทำาการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบสายดินที่มีการป้องกันการลัดวงจรด้วย
ฟิวส์ขนาด 16 แอมป์ 

หมายเหตุ

• บริษัทของเราจะไม่รับรองต่อความเสียหายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อ
ผลิตภัณฑ์นี้ถูกใช้งานโดยไม่มีการเชื่อมต่อระบบสายดินที่เป็นไป
ตามข้อกำาหนดกฎหมายของท้องถิ่นประเทศนั้น

• ถ้าค่ากระแสไฟฟ้าของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ในบ้านน้อยกว่า16 แอมป์ 
ให้ทำาการหาช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองแล้วมาทำาการติดตั้งฟิวส์
ขนาด 16 แอมป์

• ห้ามทำาการเชื่อมต่อโดยผ่านสายไฟส่วนขยายหรือปลั๊กแบบหลาย
ทาง

b)  การเชื่อมต่อจะต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายแห่งชาติ
c)  โครงสร้างพื้นฐานสายไฟเชื่อมต่อไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ต้องเพียงพอและ

เหมาะสมกับข้อกำาหนดของผลิตภัณฑ์ แนะนำาให้ใช้เครื่องตัดไฟรั่ว
d)  ปลั๊กของสายไฟฟ้าจะต้องสามารถเข้าถึงได้สะดวกหลังการติดตั้งแล้ว
e)  แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ใน “(5) ข้อกำาหนดทางเทคนิค" จะต้องเท่ากับแรงดัน

ไฟฟ้าหลักของบ้านคุณ
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7. การใช้งานตอนเริ่มต้น

7.1 การท�าความสะอาดถงัซกั

 
หมายเหตุ

• ทำาความสะอาดถังโดยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าในเครื่องซักผ้า

a)  ใช้โปรแกรมทำาความสะอาดถังซัก 
b)  ตั้งค่าอุณหภูมิไปสู่ระดับที่แนะนำาบนสารทำาความสะอาดถังซักซึ่งให้มาจาก

ตัวแทนบริการที่ได้รับการรับรอง  
c)  ก่อนเริ่มโปรแกรม ให้ใส่สารทำาความสะอาดพิเศษสำาหรับถังซัก  1 ถุง (ถ้า

ไม่มีสารทำาความสะอาดพิเศษ ให้ใส่ผงต้านทานคราบหินปูนปริมาณสูงสุดไม่
เกิน 100 กรัม) ลงไปในช่องใส่ผงซักฟอกของถังซักหลัก ถ้าสารต่อต้านคราบ
หินปูนอยู่ในรูปแบบของเม็ด ให้ใส่ 1 เม็ดลงไปในถังซักหลัก

d)  การเริ่มต้นทำางานของโปรแกรม
e)  เช็ดภายในถังให้แห้งด้วยเศษผ้าสะอาดหลังจากที่โปรแกรมทำางานเสร็จสิ้น

แล้ว 

 
หมายเหตุ

•  ทำาความสะอาดถังซักทุก ๆ 2 เดือน
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8. การเตรียมเพื่อการซักล้าง

8.1 การแยกประเภทเสือ้ผา้
a)  คัดแยกเสื้อผ้าที่จะซักตามประเภทของเส้นใย สี และระดับของคราบสกปรก

และอุณหภูมิของน้ำาตามที่มีให้
b)  ปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนป้ายกำากับเสื้อผ้า
c)  ห้ามทำาการซักผ้าสีและผ้าขาวด้วยกัน ผ้าฝ้ายของผ้าสีมืดและใหมอาจทำาให้

สีตกได้

สัญลักษณ์การซักล้างเส้ือผ้า

 สัญลักษณ์
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8.2 การเตรยีมเสือ้ผา้ส�าหรบัซกั
a)  เสื้อผ้าที่มีโลหะติดอยู่ เช่น เสื้อชั้นในผู้หญิง หัวเข็มขัดสายคาดเอวหรือ

กระดุมโลหะ จะทำาความเสียหายให้แก่เครื่องซักผ้าได้ ถอดชิ้นส่วนที่เป็น
โลหะออกหรือซักเสื้อผ้าโดยการนำาเสื้อผ้าประเภทนี้ใส่ในถุงสำาหรับซักผ้าหรือ
ปลอกหมอน ผ้าชนิดนี้อาจได้รับความร้อนมากเกินไปในโปรแกรมรีเฟรช และ
ในการเลือกฟังก์ชันเสริมซักและสวมใส่ และเป็นอันตรายต่อเสื้อผ้าของคุณ 
ด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้เสื้อผ้าชนิดนี้ในโปรแกรมรีเฟรช หรือในการเลือกฟังก์ชัน
เสริมซักและส่วมใส่ 

b)  นำาวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ในกระเป๋าของเสื้อผ้าออกให้หมด เช่น เหรียญเงิน 
ปากกาและที่หนีบกระดาษและทำาการปลิ้นกระเป๋าด้านในออกมาก่อนทำาการ
ซัก

c)  ใส่ผ้าขนาดเล็ก เช่น ถุงเท้าเด็กทารกและถุงเท้ายาวทำาจากไนลอนลงในถุง
สำาหรับซักผ้าหรือปลอกหมอน

d)  ใส่ผ้าม่านลงไปโดยไม่ต้องกดผ้าม่านลงในเครื่อง ถอดวัสดุที่ติดกับผ้าม่าน
ออก ห้ามใช้ผ้าบางเนื้อละเอียดหรือผ้าม่านในโปรแกรมรีเฟรช หรือในการ
เลือกฟังก์ชันเสริมซักและส่วมใส่

e)  ทำาการซักผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่มีป้ายกำากับว่า “ซักด้วยเครื่องซักผ้าได้” หรือ 
“ซักด้วยมือได้” โดยการใช้โปรแกรมที่เหมาะสมเท่านั้น แขวนหรือวางผึ่งให้
แห้ง ห้ามใช้ในการเลือกโปรแกรมเสริมซักและสวมใส่

f)  ถ้าคุณต้องการฟังก์ชันเสริมซักและสวมใส่ ให้เลือกความเร็วของการปั่นแห้ง
สูงสุดที่แนะนำาในระหว่างการซักล้าง

g)  รูดซิปปิดและกลัดกระดุมให้แน่น
h)  ซักเสื้อผ้าที่มีป้ายกำากับว่าซักมือได้หรือมีป้ายกำากับแบบอื่น ๆ ด้วยโปรแกรม

ที่เหมาะสม
i)  คราบสกปรกที่ซักออกยากต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมก่อนทำาการ

ซักล้าง 
j)  ทำาการซักกางเกงขายาวและเสื้อผ้าที่บอบบางโดยการกลับด้านในออกนอก
k)  เสื้อผ้าที่เปื้อนวัสดุ ได้แก่ แป้ง ผงปูนขาว นมผง เป็นต้น จะต้องทำาการสะบัด

ออกก่อนทำาการใส่ลงไปในเครื่องซักผ้า 

8.3 การโหลดเสือ้ผา้เขา้และออกจากเครือ่ง
a)  เปิดประตูโหลด
b)  อย่าใส่เสื้อผ้าอัดแน่นเข้าไปมากเกินไป
c)  ผลักประตูโหลดให้ปิดจนคุณได้ยินเสียงล็อค 
d)  ต้องมั่นใจว่าไม่มีเสื้อผ้าชิ้นใดเกาะติดอยู่ตรงประตูเครื่อง ประตูโหลดจะล็อค

หลังจากโปรแกรมเริ่มต้นการทำางาน 
e)  ประตูที่ล็อคจะเปิดออกทันทีหลังจากสิ้นสุดรอบการซัก หลังจากนั้นคุณจะ

สามารถเปิดประตูโหลดได้ ถ้าประตูไม่เปิด ให้ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ให้ไว้
สำาหรับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการ "ไม่สามารถเปิดประตูโหลดได้" ในส่วนการ
แก้ไขปัญหา 
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8.4 ความจขุองโหลดทีถ่กูตอ้ง
a)  ปริมาณความจุของโหลดที่มากที่สุดขึ้นอยู่กับประเภทของเสื้อผ้าที่จะซัก 

ระดับของคราบสกปรกและโปรแกรมการซักที่ต้องการ
b)  ผลิตภัณฑ์นี้จะทำาการปรับปริมาณน้ำาโดยอัตโนมัติให้สอดคล้องกับน้ำาหนัก

ของเสื้อผ้าที่ซักที่ใส่เข้าไปในเครื่อง

ค�าเตอืน!

•  ปฏิบัติตามข้อมูลใน "9.3 ตารางโปรแกรม” หากเกินกำาลังความ
จุ ประสิทธิภาพการทำางานของเครื่องซักผ้าจะต่ำาลง ยิ่งกว่านั้น 
ปัญหาเสียงดังและการสั่นสะเทือนก็อาจเกิดขึ้นได้

ประเภทของ
เสื้อผ้า น�้าหนัก (กรัม) ประเภทของ

เสื้อผ้า
น�้าหนัก 
(กรัม)

เสือ้คลมุอาบนำ้า 1200 ผา้เชด็มอื 100

ผา้กนัเป้ือน 100 ชดุคลมุกลางคนื
ของสตรี 200

ผา้หม่ 700 ชดุชัน้ใน 100
ผา้ปทูีน่อน 500 ชดุเสือ้ผา้บรุษุ 600
ปลอกหมอน 200 เสือ้เช ิต้บรุษุ 200
ผา้คลมุโตะ๊ 250 ชดุนอนบรุษุ 500
ผา้เชด็ตวั 200 เสือ้ครึง่ตวัสตรี 100

8.5 การใชผ้งซกัฟอก
8.5.1 ลิ้นชักส�าหรับผงซักฟอก

132
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ลิ้นชักสำาหรับใส่ผงซักฟอกประกอบด้วย 3 ส่วน:
– (1) สำาหรับการซักล้างขั้นต้น
– (2) สำาหรับการซักล้างหลัก
– (3) สำาหรับน้ำายาปรับผ้านุ่ม
– ( ) นอกจากนี้แล้ว ยังมีท่อถ่ายเทน้ำาในส่วนของน้ำายาปรับผ้านุ่ม

8.5.2 ผงซักฟอก น้�ายาปรับผ้านุ่มและน้�ายาท�าความสะอาดอื่น ๆ
a)  ใส่ผงซักฟอกและน้ำายาปรับผ้านุ่มลงไปก่อนทำาการเริ่มโปรแกรมการซัก
b)  หากใช้โปรแกรมการซักแบบไม่มีการซักขั้นต้น ห้ามใส่ผงซักฟอกลงไปใน

ช่องที่เป็นส่วนสำาหรับการซักขั้นต้น 
c)  ห้ามเลือกโปรแกรมที่มีการซักล้างขั้นต้นหากคุณใช้ผงซักฟอกแบบบรรจุถุง

หรืออัดก้อน วางผงซักฟอกแบบถุงหรืออัดก้อนลงไปตรงกลางระหว่างผ้าที่ใส่
ลงในเครื่องซักผ้า

d)  ห้ามเปิดลิ้นชักของผงซักฟอกทิ้งไว้ในขณะที่โปรแกรมการซักทำางาน
8.5.3 การเลือกชนิดของผงซักฟอก

ขอ้
ควรระวงั!

• ห้ามใช้ผงสบู่
•  ใช้ผงซักฟอกที่ผลิตมาใช้งานเฉพาะสำาหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น 

หมายเหตุ
• ประเภทของผงซักฟอกที่ใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของเส้นใยและสี

a)  ใช้ผงซักฟอกที่แตกต่างกันสำาหรับผ้าสีและผ้าขาว
b)  ซักล้างเสื้อผ้าที่อ่อนโยนของคุณด้วยผงซักฟอกพิเศษเท่านั้น (ผงซักฟอก

เหลว แชมพูสำาหรับขนสัตว์ เป็นต้น) ให้ใช้เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดสำาหรับ
เสื้อผ้าที่มีใยพิเศษ 

c)  เมื่อต้องการซักเสื้อผ้าสีที่มีสีมืดทึมและผ้านวม แนะนำาให้ใช้ผงซักฟอกแบบ
เหลว

d)  ซักเสื้อผ้าที่ทำาจากขนสัตว์ด้วยผงซักฟอกพิเศษที่ผลิตพิเศษโดยเฉพาะ
สำาหรับผ้าขนสัตว์ 

8.5.4 การปรับปริมาณของผงซักฟอก
a)  ปริมาณของผงซักฟอกที่จะใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณของเสื้อผ้าที่จะซัก ระดับ

ของการสกปรกและความกระด้างของน้ำา
b)  อย่าใช้ปริมาณผงซักฟอกเกินกว่าปริมาณที่แนะนำาไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผง

ซักฟอกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟองส่วนเกินและล้างออกยาก
c)  ใช้ปริมาณผงซักฟอกน้อยลงสำาหรับเสื้อผ้าจำานวนน้อยชิ้นหรือมีคราบสกปรก

น้อย 
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8.5.5 การใช้ผงซักฟอกแบบเหลวและเจล
a)  อย่าลืมวางถ้วยใส่ผงซักฟอกเหลวเข้าไปในช่องซักล้างหลัก
b)  ถ้าผงซักฟอกเหลวสูญเสียสภาพการไหล ให้ทำาให้เจือจางลงด้วยน้ำาก่อนเท

ใส่ลงไปในถ้วยสำาหรับผงซักฟอก
b)  หากเครื่องซักผ้าของคุณมีถ้วยใส่ผงซักฟอกเหลว ให้ใส่ผงซักฟอกลงไปใน

ถ้วยก่อนเริ่มโปรแกรมการทำางาน

22

8.5.6 หากผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยส่วน
ประกอบน้�ายาท�าความสะอาด

a)  หากคุณต้องการใช้น้ำายาซักผ้า ให้ดึงตัวยึดเข้ามาหาตัวคุณ ส่วนที่ตกลงมา
เป็นตัวช่วยในการกั้นน้ำายาซักผ้า 

b)  หากต้องการ คุณสามารถทำาความสะอาดตัวยึดด้วยน้ำาในขณะที่ตัวยึดอยู่ใน
ตำาแหน่งปกติหรือนำาออกมาทำาความสะอาดได้ 

c)  หากคุณต้องการใช้ผงซักฟอก ตัวยึดจะต้องอยู่ในตำาแหน่งบนสุดเท่านั้น

8.5.7 การใช้ผงซักฟอกแบบเม็ดและของเหลวแคปซูล
a)  หากเม็ดเป็นแบบแคปซูลที่มีผงซักฟอกเหลว ให้ใส่ลงไปในถังซักโดยตรง

ก่อนการซักล้าง
b)  ใส่ผงซักฟอกแบบเม็ดลงไปในช่องซักล้างหลักหรือใส่ลงไปในถังซักโดยตรง

ก่อนการซัก
8.5.8 การใช้น้�ายาปรับผ้านุ่ม

a)  เทน้ำายาปรับผ้านุ่มลงไปในช่องสำาหรับน้ำายาปรับผ้านุ่มของลิ้นชักสำาหรับใส่
ผงซักฟอก

b)  ห้ามใส่เกินระดับ (>สูงสุด<) ท่ีทำาเครื่องหมายไว้ในช่องสำาหรับใส่น้ำายาปรับ
ผ้านุ่ม

c)  หากน้ำายาปรับผ้านุ่มสูญเสียสภาพการไหล ให้ทำาให้เจือจางลงด้วยน้ำาก่อนเท
ใส่ลงไปในลิ้นชักสำาหรับผงซักฟอก
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ค�าเตอืน!

• อย่าใช้ผงซักฟอกแบบน้ำาหรือผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดอื่น ๆ นอก
เหนือจากน้ำายาปรับผ้านุ่มที่ผลิตขึ้นมาสำาหรับการใช้กับเครื่องซัก
ผ้าเพื่อทำาให้ผ้านุ่ม

8.5.9 การใช้แป้ง
a)  ใส่แป้งแบบเหลวหรือผงในช่องน้ำายาปรับผ้านุ่มและเริ่มต้นโปรแกรมการล้าง

น้ำา
b)  ห้ามใช้น้ำายาปรับผ้านุ่มและแป้งพร้อมกัน
c)  ใช้การทำาความสะอาดถังซักตามที่อธิบายไว้ในส่วนการใช้งานตอนเริ่มต้น

หลังจากใช้แป้งแล้ว
8.5.10 การใช้น้�ายาขจัดคราบหินปูน

a)  หากจำาเป็น ให้ใช้น้ำายาขจัดคราบที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะสำาหรับเครื่องซักผ้า
เท่านั้น

8.5.11 การใช้น้�ายาฟอกขาว
a)  เลือกโปรแกรมการซักล้างขั้นต้น ใส่น้ำายาฟอกขาวลงไปในช่องซักล้างขั้นต้น

ในขณะที่เครื่องซักผ้ากำาลังดูดน้ำาเข้าที่จุดเริ่มต้นการซักล้างขั้นต้น
b)  ห้ามใช้น้ำายาฟอกขาวและผงซักฟอกโดยการนำามาผสมกัน
c)  ใชน้ำายาฟอกขาวในปริมาณเพียงเล็กน้อย (ประมาณ 50 มิลลิลิตร) และล้าง

ทำาความสะอาดเสื้อผ้าให้ดีเนื่องจากอาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้
d)  อย่าเทน้ำายาฟอกขาวลงบนเสื้อผ้าที่ซัก
e)   อย่าใช้กับผ้าสี
f)  เมื่อใช้น้ำายาฟอกขาวที่มีอ็อกซิเจน ให้เลือกโปรแกรมที่ทำาการซักที่อุณหภูมิ

ต่ำา 
g)  สารฟอกสีที่มีองค์ประกอบหลักของอ็อกซิเจน สามารถใช้ร่วมกับผงซักฟอก

ได้

8.6 เวลาโปรแกรมแสดงผล
คุณสามารถดูเวลาโปรแกรมบนจอแสดงผลของเครื่องได้ขณะเลือกโปรแกรม โดยขึ้น
อยู่กับปริมาณเสื้อผ้าที่คุณใส่ลงไปในเครื่อง การเกิดฟอง สภาพการโหลดที่ไม่สมดุล 
การผันแปรของแหล่งจ่ายไฟ แรงดันน้ำา และการตั้งค่าโปรแกรม เวลาโปรแกรมจะปรับ
โดยอัตโนมัติขณะโปรแกรมกำาลังทำางาน

กรณีพิเศษ:  ขณะที่โปรแกรมเริ่มโปรแกรมซักผ้าฝ้ายและซักผ้าฝ้ายแบบ
ประหยัด จอแสดงผลจะแสดงเวลาของครึ่งโหลด ซึ่งเป็นกรณีที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุด 
หลังจากโปรแกรมเริ่ม เครื่องจะตรวจหาโหลดจริงใน 20-25 นาที และหากตรวจพบ
โหลดที่สูงกว่าครึ่งโหลด โปรแกรมซักจะปรับอย่างสอดคล้อง และเวลาโปรแกรมจะ
เพิ่มโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงนี้บนหน้าจอ
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9. โปรแกรมการซักและ ฟังก์ชันสนับสนุน

9.1 การเลอืกโปรแกรมการซกั

หมายเหตุ

• โปรแกรมจะถูกจำากัดด้วยความเร็วการปั่นแห้งสูงสุดที่เหมาะสมต่อ
แต่ละประเภทของผ้า

• เมื่อทำาการเลือกโปรแกรมหนึ่ง พึงพิจารณาถึงประเภทของเส้นใย
ผ้า สี ระดับความสกปรกและอุณหภูมิน้ำาที่สามารถใช้ได้

• เลือกอุณหภูมิที่ต้องการให้ต่ำาสุดไว้เสมอ อุณหภูมิที่สูงขึ้นหมายถึง
การบริโภคพลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้น

a)  เลือกโปรแกรมการซักที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม เลือกโปรแกรม

หมายเหตุ

• หากไม่มีโปรแกรมใดเริ่มต้นทำางานหรือไม่มีปุ่มใดถูกกดภายใน
เวลา 10 นาทีในระหว่างกระบวนการเลือกโปรแกรม เครื่องซักผ้า
จะสลับไปที่โหมด ปิด (OFF) โดยอัตโนมัติ หน้าจอแสดงผลและ
ไฟบ่งชี้ทั้งหมดจะปิด 

• หากคุณกดปุ่ม เปิด  / ปิด ข้อมูลของโปรแกรมที่ถูกตั้งค่าเป็นค่า
เริ่มต้นจะแสดงผลขึ้นมา
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9.2 โปรแกรมการซกั

หมายเหตุ

• คุณสามารถดูประเภทของเสื้อผ้าและข้อแนะนำาในการซักได้บนป้าย
กำากับเสื้อผ้า

• Cottons Eco (ผ้าฝ้ายแบบประหยัด)
ใช้ในการซักผ้าฝ้าย ผ้าลินินที่มีความทนทานซึ่งมีคราบสกปรกตามปกติ แม้ว่าการซักจะ
นานกว่าโปรแกรมอื่นทั้งหมด แต่ช่วยประหยัดพลังงานและน้ำาได้เป็นอย่างมาก อุณหภูมิ
ของน้ำาที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากอุณหภูมิที่แสดงไว้ เมื่อคุณโหลดเสื้อผ้าที่มี
ปริมาณไม่มากนักเข้าไปในเครื่อง (ตัวอย่างเช่น ½ ของความจุของถังซักหรือน้อยกว่า) 
เวลาของขั้นตอนโปรแกรมการซักอาจน้อยลงโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ อัตราการบริโภค
พลังงานและน้ำาจะลดลงมากขึ้น ทำาให้เป็นการซักที่ประหยัดคุ้มค่ายิ่งขึ้น

หมายเหตุ

• อุณหภูมิของน้ำาที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากอุณหภูมิที่แสดง
ไว้

• Cottons (ผ้าฝ้าย)
คุณสามารถซักเสื้อผ้าซึ่งเป็นผ้าฝ้ายที่มีความทนทาน (ผ้าปูที่นอน ชุดเครื่องนอน 
ผ้าเช็ดตัว เสื้อคลุมอาบน้ำา ชุดชั้นใน ฯลฯ) ด้วยโปรแกรมการซักนี้  
เมื่อมีการกดปุ่ม “ซักแบบรวดเร็ว” จะเกิดการซักที่ทรงประสิทธิภาพ ขอบคุณต่อการ
ซักที่พัฒนาอย่างก้าวไกล ถึงแม้ว่าระยะเวลาการซักจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดก็ตาม 
หากไม่ได้เลือกฟังก์ชัน “การซักแบบรวดเร็ว” ประสิทธิภาพในการซักและล้างเสื้อผ้าที่
มีคราบสกปรกมากจะดีขึ้น

• Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)

คณุสามารถซกัผา้สงัเคราะห ์(เชน่ เสือ้เช ิต้ กระโปรง ผา้ผสมเสน้ใย
สงัเคราะห/์ผา้ฝ้าย ฯลฯ) ไดด้ว้ยโปรแกรมนี ้เมือ่มกีารกดปุ่ ม “ซกั
แบบรวดเร็ว” ระยะเวลาการซกัจะลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั ขณะที่
ประสทิธภิาพในการซกัยงัคงสงูอยู ่หากไมไ่ดเ้ลอืกฟังกช์นั “การซกั
แบบรวดเร็ว” ประสทิธภิาพในการซกัและลา้งเสือ้ผา้ทีม่คีราบสกปรก
มากจะดขีึน้

• Woollens/Hand Wash (ผ้าขนสัตว์ / ซักมือ)
ใช้ในการซักเสื้อผ้าที่เป็นผ้าขนสัตว์/เสื้อผ้าที่ต้องได้รับการทนุถนอมเป็นพิเศษ เลือก
อุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามข้อแนะนำาที่บ่งบอกบนป้ายของเสื้อผ้าของคุณ 
เสื้อผ้าของคุณจะได้รับการซักอย่างทนุถนอมเพื่อที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
เสื้อผ้า
เลือก้โปรแกรมการซักนี้เพื่อซักผ้าม่านที่อ่อนบางที่มีน้ำาหนักไม่เกิน 2 กก. ซักด้วยสาร
ขจัดคราบฝังแน่นหรือผงซักฟอกแบบผงหากคุณต้องการให้ผ้าม่านสีสว่างขึ้น 
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โปรแกรมการซักผ้าขนสัตว์ของเครื่องซักผ้านี้ได้รับการอนุมัติจาก บริษัท Woolmark 
ซึ่งใช้กับผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได ้โดยทำาการซักผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตาม
ข้อแนะนำาที่แสดงไว้บนป้ายกำากับผลิตภัณฑ์และตามข้อแนะนำาที่ผู้ผลิตภัณฑ์เครื่อง
ซักผ้านี้ได้เผยแพร่ไว้ M1325
ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ฮ่องกง และอินเดีย เครื่องหมายการค้า Woolmark 
เป็นเครื่องหมายการรับรองสินค้า

• Hygiene+ (โปรแกรมซักสุขอนามัย)
ใช้โปรแกรมนี้สำาหรับเสื้อผ้าของคุณ (เสื้อผ้าเด็กอ่อน ผ้าปูเตียง ผ้าปูที่นอน ชุดชั้น
ใน ผ้าฝ้ายอื่น ๆ ฯลฯ) ที่คุณต้องการซักเพื่อป้องกันการแพ้และถูกสุขอนามัยโดยใช้
อุณหภูมิสูงโดยด้วยรอบการซักที่ใช้เวลานาน มั่นใจในระดับความสะอาดถูกสุขลักษณะ
ที่ดีจากระยะเวลาการทำาความร้อนที่ยาวนานกว่าและขั้นตอนการล้างที่เพิ่มขึ้น
 • โปรแกรมนี้ได้รับการทดสอบโดยสถาบัน “VDE” โดยมีตัวเลือกอุณหภูมิ 
20°C และได้การรับรองด้านประสิทธิภาพในการขจัดแบคทีเรียและเชื้อรา
 • โปรแกรมนี้ได้รับการทดสอบโดย "สถาบันการแพทย์ด้านภูมิแพ้แห่ง
ประเทศอังกฤษ หรือ British Allergy Foundation" (Allergy UK) ในสหราช
อาณาจักร โดยมีตัวเลือกอุณหภูมิ 60°C และได้รับการรับรองด้านประสิทธิภาพในการ
ขจัดสารก่อภูมิแพ้ นอกเหนือจากแบคทีเรียและเชื้อรา

 Allergy UK เป็นชื่อในวงการทำางานของสถาบันการแพทย์ด้านภูมิแพ้แห่งประเทศ
อังกฤษหรือ British Allergy Foundation ตราประทับอนุมัติคิดค้นขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางให้แก่ผู้ที่ต้องการคำาแนะนำาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซ่ึงผลิตภัณฑ์นั้นสามารถ
ยับยั้ง / ลด / กำาจัด สารก่อภูมิแพ้ได้ หรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้โดยเฉพาะใน
สภาวะแวดล้อมที่ผู้ป่วยภูมิแพ้อาศัยอยู่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์หรือผ่านการตรวจสอบด้วยวิธีที่ให้
ผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้

• Dark Care/Jeans (ดูแลผ้าสีเข้ม / ผ้ายีนส์)
ใช้โปรแกรมการซักนี้เพื่อปกป้องเสื้อผ้าสีเข้มหรือผ้ายีนส์ โปรแกรมการซักนี้สามารถ
ทำาการซักได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเคลื่อนไหวแบบพิเศษของถังซักแม้จะซัก
ที่อุณหภูมิต่ำาก็ตาม แนะนำาให้ใช้ผงซักฟอกเหลวหรือแชมพูสำาหรับขนสัตว์ในการซัก
เสื้อผ้าสีเข้ม ห้ามใช้ซักเสื้อผ้าที่ต้องได้รับการทนุถนอมเป็นพิเศษซึ่งมีส่วนผสมของ
ขนสัตว์ ฯลฯ

• Outdoor / Sports (ชุดผ้าร่ม / ชุดกีฬา)
คุณสามารถใช้โปรแกรมการนี้ซักชุดกีฬาและชุดสวมใส่เพื่อทำากิจกรรมกลางแจ้ง ซ่ึง
ชุดดังกล่าวจะมีส่วนผสมของผ้าฝ้าย/ผ้าสังเคราะห์ และมีวัสดุเคลือบกันน้ำา เช่น Gore-
Tex ฯลฯ ด้วยระบบการหมุนซักแบบพิเศษ จึงทำาให้โปรแกรมนี้ซักเสื้อผ้าของคุณได้
อย่างนุ่มนวล
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• Spin+Drain (ป่ันและระบายน้ำา)
ใช้ในการระบายน้ำาออกจากเครื่องซักผ้า

• Rinse (ล้างน้ำา)

ใช้โปรแกรมนี้เมื่อคุณต้องการล้างน้ำาสะอาดหรือลงแป้งแยกต่างหาก

• Shirts (เสือ้เชิต้)
โปรแกรมนี้ใช้ในการซักเสื้อเชิ้ตที่ทำาจากผ้าฝ้าย ผ้าสังเคราะห์ และผ้าผสมเส้นใย
สังเคราะห์ ซ่ึงจะช่วยลดรอยยับ เมื่อเลือกฟังก์ชัน “การซักแบบรวดเร็ว” อัลกอริทึม
โปรแกรมเตรียมการก่อนซักจะเริ่มดำาเนินการ
 • เทน้ำายารักษาเนื้อผ้าก่อนซักลงบนเสื้อผ้าโดยตรงหรือเติมผสมกับผง
ซักฟอก เมื่อเครื่องซักผ้าเริ่มดูดน้ำาจากช่องซักล้างหลัก ดังนั้น ประสิทธิภาพการซักที่
ได้จะเทียบเท่ากับประสิทธิภาพที่ได้รับจากโปรแกรมการซักปกติโดยมีระยะเวลาที่สั้น
กว่ามาก อายุการใช้งานของเสื้อเชิ้ตของคุณจะยาวนานขึ้น

• Mix 40 (ผ้าผสม 40)

ใช้ซักเสื้อผ้าที่ทำาจากผ้าฝ้ายและผ้าสังเคราะห์พร้อมกันโดยไม่ต้องแยกซัก

• Gentle Care (ถนอมผ้า)
คุณสามารถซักเสื้อผ้าที่ต้องได้รับการทนุถนอมเป็นพิเศษได้ด้วยโปรแกรมนี้ เช่น 
เสื้อผ้าถักซึ่งเป็นเนื้อผสมระหว่างผ้าฝ้าย/ผ้าสังเคราะห์หรือถุงน่องสตรี โปรแกรมนี้จะ
ทำาการซักอย่างนุ่มนวลมากขึ้น ซักเสื้อผ้าที่คุณต้องการถนอมรักษาสีโดยใช้อุณหภูมิที่ 
20 องศา หรือใช้ตัวเลือกซักด้วยน้ำาเย็น

• Daily Xpress/Xpress Super Short (เร็วประจำาวัน/ซักด่วนพิเศษ)
ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้าผ้าฝ้ายที่มีความสกปรกเล็กน้อยและไม่มีคราบฝังแน่น
โดยใช้เวลาสั้น ๆ เมื่อกดปุ่มตั้งค่า “การซักแบบรวดเร็ว” ระยะเวลาในการซักสามารถ
ลดลงเหลือ 14 นาที 
 2 (สอง) กก. ของน้ำาหนักผ้าคือน้ำาหนักการซักที่รองรับได้มากที่สุด
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• StainExpert (ขจัดคราบล้ำาลึก)
เครื่องซักผ้าจะมีโปรแกรมซักคราบฝังแน่นพิเศษซึ่งทำาให้สามารถขจัดคราบฝังแน่น
หลายประเภทออกได้ด้วยวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุด ใช้โปรแกรมนี้เฉพาะกับ
เสื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายที่มีสีทนทานเท่านั้น ห้ามซักเสื้อผ้าที่ต้องได้รับการทนุถนอมเป็น
พิเศษและเสื้อผ้าย้อมสีด้วยโปรแกรมนี้ ก่อนการซัก ให้ตรวจสอบที่ป้ายกำากับของเสื้อผ้า 
(แนะนำาให้ตรวจสอบกับเสื้อผ้าฝ้าย กางเกง กางเกงขาสั้น เสื้อยืด เสื้อผ้าเด็ก ชุดนอน 
ผ้ากันเปื้อน ผ้าปูโต๊ะ ชุดเครื่องนอน ปลอกผ้านวม ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนู
ชายหาด ผ้าเช็ดตัว ถุงเท้า ชุดชั้นในผ้าฝ้ายที่เหมาะสมสำาหรับซักด้วยอุณหภูมิสูงและ
ใช้เวลาซักนาน) คุณสามารถทำาการซัก 24 แบบตามชนิดของคราบที่แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มที่เลือกได้ โดยใช้การตั้งค่าปุ่ม “การซักแบบรวดเร็ว” ด้านล่าง คุณสามารถเห็นกลุ่ม
ของคราบที่สามารถเลือกได้โดยใช้การตั้งค่าปุ่ม “การซักแบบรวดเร็ว” ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
กลุ่มคราบฝังแน่นที่เลือก โปรแกรมการซักพิเศษที่มีระยะเวลาของการล้างน้ำา การซัก 
ระยะเวลาการซักและล้างน้ำาจะได้รับการปรับเปลี่ยน

 ด้านล่าง คุณสามารถเห็นกลุ่มของความสกปรกที่สามารถเลือกได้โดยใช้การตั้งค่า
ปุ่ม “การซักแบบรวดเร็ว”: 

เมื่อไม่ได้เลือกฟังก์ชัน “การซัก
แบบรวดเร็ว”:

เหงื่อ

คราบคอปกเสื้อ

อาหาร 

ซอส

น้ำาสลัด

เครื่องสำาอาง

น้ำามันเครื่อง

อาหารเด็ก

เมื่อกดปุ่มฟังก์ชัน “การซักแบบ
รวดเร็ว” หนึ่งครั้ง

เลือด

ช็อคโกแลต

ขนมพุดดิ้ง 

หญ้า

โคลน

ไข่

เนย

น้ำาแกง
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เมื่อกดปุ่มฟังก์ชัน “การซักแบบ
รวดเร็ว” สองครั้ง

ชา

กาแฟ

น้ำาผลไม้

ซอสมะเขือเทศ

ไวน์แดง

แป้ง

แยม

ถ่าน

• เลือกโปรแกรมซักคราบสกปรก
• เลือกคราบสกปรกที่ต้องการซักโดยกำาหนดตามกลุ่มด้านบน โดยใช้ปุ่มตั้งค่า “การซักแบบรวดเร็ว” 
สำาหรับข้อมูลเชิงละเอียด ให้ดูที่ส่วนการตั้งค่าโปรแกรมซัก
• อ่านป้ายกำากับเสื้อผ้าโดยละเอียดและให้มั่นใจว่าได้เลือกอุณหภูมิและความเร็วการปั่นที่ถูกต้อง

• Down Wear (เสือ้ขนเป็ด)
ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อโค้ท เสื้อกั๊ก เสื้อคลุม ฯลฯ ท่ีมีขนจำาพวกขนนก ขนเป็ด
ผสมอยู่ซึ่งมีป้ายระบุให้ "ซักเครื่องได้" ด้วยคุณสมบัติการปั่นแห้งแบบพิเศษ น้ำาจึง
สามารถแทรกซึมเข้าไปในโพรงอากาศที่แทรกอยู่ระหว่างขนเป็ดได้

• Refresh (ลดกลิ่นอับ)
ใช้โปรแกรมนี้สำาหรับกำาจัดกลิ่นเหม็นบนเสื้อผ้าที่สวมใส่ไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและ
ไม่มีคราบบนเสื้อผ้า เสื้อผ้าสดชื่นด้วยลมอุ่น
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9.3 ตารางโปรแกรมการซกั

•  : สามารถเลือกได้

*  : ถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถยกเลิกได้

**  : โปรแกรมป้ายกำากับพลังงาน 

*** 
 : หากความเร็วการปั่นแห้งสูงสุดของเครื่องซักผ้าต่ำากว่าค่านี้ คุณสามารถเลือกได้จนถึงค่า

ความเร็วการปั่นสูงสุดเท่านั้น

- : ดูคำาอธิบายของโปรแกรมสำาหรับปริมาณการโหลดสูงสุด

TH 2
ฟังก์ชั่นการทำางาน

สนับสนุน
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ช่วงของ
อุณหภูมิที่

สามารถเลือก
ได้ °C

ผ้าฝ้าย

90 8 94 2,40 1400 • • • • เย็น-90
60 8 94 1,70 1400 • • • • เย็น-90
40 8 92 0,85 1400 • • • • เย็น-90
20 8 92 0,55 1400 • • • • เย็น-90

ผ้าฝ้ายแบบประหยัด
60** 8 54 0,965 1400 เย็น-60
60** 4 44 0,635 1400 เย็น-60
40** 4 43 0,630 1400 เย็น-60

ผ้าใยสังเคราะห์ 60 3 65 1,20 1200 • • • • เย็น-60
40 3 63 0,78 1200 • • • • เย็น-60

เร็วประจ�าวัน / ซักด่วนพิเศษ
90 8 69 2,10 1400 • • เย็น-90
60 8 69 1,05 1400 • • เย็น-90
30 8 66 0,15 1400 • • เย็น-90

เร็วประจ�าวัน / ซักด่วนพิเศษ + เร็วพิเศษ 30 2 36 0,15 1400 • • เย็น-90
ผ้าผสม 40 40 3,5 71 0,80 1200 • • • เย็น-40
ผ้าขนสัตว์ / ซักมือ 40 1,5 52 0,46 1200 เย็น-40
ถนอมผ้า 40 3,5 52 0,58 800 เย็น-40
เสื้อขนเป็ด 60 2 84 0,80 1000 เย็น-60
ชุดผ้าร่ม / ชุดกีฬา 40 3,5 52 0,40 1200 • เย็น-40
ดูแลผ้าสีเข้ม / ผ้ายีนส 40 3,5 83 0,85 1200 • • • • เย็น-40
ขจัดคราบล�้าลึก 60 4 85 1,50 1400 • 30-60
เสื้อเชิ้ต 60 3 59 1,10 800 • • • • เย็น-60
โปรแกรมซักสุขอนามัย 90 8 110 2,30 1400 • 20-90
ลดกลิ่นอับ - 1 1 0,22 - * -
การท�าความสะอาดถังซัก+ 70 - 72 2,15 600 * 70
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หมายเหตุ

• การบริโภคน้ำาและพลังงานอาจแปรผันไปตามตารางด้านบนตาม
การเปลี่ยนแปลงของความดันน้ำา ความกระด้างและอุณหภูมิของน้ำา 
อุณหภูมิแวดล้อมภายนอก ประเภทและปริมาณของเสื้อผ้าที่จะซัก 
การเลือกใช้ฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนและความเร็วในการปั่นแห้ง 
และการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า

• คุณสามารถดูเวลาในการซักบนจอแสดงผลของเครื่องซักผ้าได้
ขณะที่เลือกโปรแกรมการซัก ระยะเวลาที่แสดงบนจอแสดงผลกับ
ระยะเวลาจริงของวงจรการซัก อาจมีความแตกต่างประมาณ 1-1.5 
ชั่วโมง โดยขึ้นอยูกับปริมาณของเสื้อผ้าที่คุณใส่ลงไปในเครื่องซัก
ผ้า ระยะเวลาจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติหลังจากการซักเริ่มต้นขึ้น

• โหมดการเลือกฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้
โดยบริษัทผู้ผลิต โหมดการเลือกที่มีอยู่สามารถนำาออกได้หรือเพิ่ม
โหมดการเลือกใหม่ได้ 

• "ผู้ผลิตสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงแก้ไขโปรแกรมต่าง ๆ และ
ฟังก์ชันสนับสนุนที่กำาหนดไว้ในตาราง ในขณะที่การดัดแปลง
แก้ไขเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสมรรถนะของเครื่อง ขั้นตอนของ
โปรแกรมและระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้"
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9.4 การเลอืกฟงักช์นัการท�างานสนบัสนนุ

หมายเหตุ

• เมื่อคุณพยายามเปลี่ยนฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนที่ไม่อนุญาตให้
เลือกกับโปรแกรมการซักปัจจุบัน ไฟสถานะของฟังก์ชันการทำางาน
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องนั้นจะไม่สว่างกระพริบ เพียงแต่มีเสียงเตือน
ออกมาเท่านั้น กรอบของตัวเลือกที่มีให้ใช้จะสว่างขึ้นมา

• หากฟังก์ชั่นการทำางานสนับสนุนตัวที่สองขัดแย้งกับตัวแรกที่เลือก
ไว้ก่อนเริ่มทำาการสตาร์ทเครื่อง ฟังก์ชันที่เลือกไว้อันดับแรกจะถูก
ยกเลิกและฟังก์ชั่นการทำางานสนับสนุนอันดับที่สองจะยังคงมีผลอยู่ 

• ฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนที่ไม่เข้ากันกับโปรแกรมการซักจะไม่
สามารถเลือกได้  (ดู “ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภค”)

• บางโปรแกรมจะมีฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนที่ต้องทำางานพร้อม
กัน ฟังก์ชันเหล่านั้นไม่สามารถยกเลิกได้ กรอบแผงของฟังก์ชัน
การทำางานสนับสนุนจะไม่สว่างขึ้นมา มีเพียงด้านในเท่านั้นที่จะ
สว่าง

a)  เลือกฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนที่ต้องการก่อนเริ่มการทำางานโปรแกรมซัก
ผ้า 

b)  ไฟสถานะของฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนที่เลือกไว้จะสว่างขึ้น

หมายเหตุ

• คุณอาจจะทำาการเลือกหรือยกเลิกฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนที่
เหมาะสมกับโปรแกรมที่กำาลังทำางานอยู่หลังจากรอบการทำางาน
การซักเริ่มต้นแล้วได้ หากรอบการซักไปถึงจุดที่ฟังก์ชันสนับสนุน
ไม่สามารถถูกเลือกได้อีกต่อไปแล้ว สัญญาณเตือนด้วยเสียงจะดัง
ขึ้น
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9.4.1 ฟังก์ชันการท�างานสนับสนุน

• Prewash (ซักล้างเบือ้งต้น)
การซักล้างขั้นต้นมีความคุ้มค่ากับเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกมากเท่านั้น การไม่ใช้ฟังก์ชัน
ซักล้างขั้นต้นจะช่วยประหยัดทั้งพลังงาน ผงซักฟอก และเวลา

• Pet Hair Removal (กำาจัดขนสัตว์)
ฟังก์ชันนี้ช่วยในการกำาจัดขนสัตว์เลี้ยงที่ติดบนเสื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เมื่อคุณเลือกฟังก์ชันนี้ ขั้นตอนการซักล้างขั้นต้นและการล้างน้ำาพิเศษจะเพิ่มเข้าไปใน
โปรแกรมปกติ ดังนั้น การซักล้างนี้จึงใช้น้ำามากขึ้น ขนสัตว์เลี้ยงจึงถูกกำาจัดออกไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• Clean&Wear (คลีน แอนด์ แวร์)
เมื่อถูกเลือก เครื่องจะใช้ลมร้อนในขั้นตอนสุดท้ายของโปรแกรมเพื่อทำาให้เสื้อผ้า
พร้อมที่จะสวมใส่

หมายเหตุ

• เมื่อเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ น้ำาหนักบรรจุสูงสุดคือ 1 กก.
• เมื่อใดที่กดฟังก์ชันนี้แล้ว ฟังก์ชันที่เลือกจะทำางานทันที เมื่อกด

ครั้งที่สองหรือสาม เวลาจะลดลง หากน้ำาหนักต่ำากว่า 1 กก. เวลา
อาจลดลงได้อีก

• หากเลือกฟังก์ชันนี้ ความเร็วรอบการปั่นสูงสุดของโปรแกรมที่ได้
เลือกไว้แล้วจะถูกนำาไปใช้งาน ถ้าต้องการเลือกความเร็วระดับอื่นที่
ต่ำากว่าความเร็วรอบการปั่นสูงสุดของโปรแกรมที่เลือกไว้ ฟังก์ชันนี้
จะถูกยกเลิกการใช้งาน
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9.4.2 “ฟังก์ชัน/โปรแกรมที่เลือกโดยการ
กดปุ่มฟังก์ชันเป็นเวลา 3 วินาที”

• การทำาความสะอาดถังซัก+

ขอ้ควรระวงั!

• นี่ไม่ใช่โปรแกรมการซักผ้า แต่เป็นโปรแกรมการบำารุงรักษาเครื่อง
• ห้ามทำาการเดินเครื่องเมื่อมีวัตถุบางสิ่งบางอย่างอยู่ในเครื่อง หาก

คุณพยายามกระทำาเช่นนั้นแล้ว เครื่องจะตรวจพบว่ามีโหลดอยู่ใน
เครื่องและจะยกเลิกการทำางานของโปรแกรม

เลือกโปรแกรมนี้โดยการกดปุ่มการทำางานสนับสนุนอันดับที่ 1 ค้างไว้ 3 วินาที
รันโปรแกรมนี้ในขณะที่ไม่มีผ้าอยู่ในเครื่องบ่อย ๆ (ทุกเดือนหรือทุกสองเดือน) เพื่อ
ล้างถัง หากต้องการผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ให้นำาผงขจัดคราบตะกรันสำาหรับทำาความ
สะอาดเครื่องซักผ้าใส่ลงในช่องใส่ผงซักฟอกหมายเลข “2” โปรแกรมนี้ประกอบไป
ด้วยขั้นตอนการทำาให้แห้งที่จะทำางานหลังจากขั้นตอนการทำาความสะอาดถังเพื่อ
ทำาให้ภายในเครื่องแห้ง

• ลดรอยยับย่น+
เลือกฟังก์ชั่นนี้เมื่อกดฟังก์ชั่นการทำางานสนับสนุนอันดับที่ 3 ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที 
และไฟแสดงการติดตามการทำางานของโปรแกรมของขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเปิดขึ้นมา
เมื่อเลือก จะทำาให้อากาศผ่านเข้าไปได้สูงสุดถึง 8 ช่ัวโมงในตอนสุดท้ายของ
โปรแกรมเพื่อป้องกันเสื้อผ้ายับ คุณสามารถยกเลิกโปรแกรมนี้และนำาเสื้อผ้าที่ซักแล้ว
ออกมาในเวลาใดก็ได้ระหว่างการทำางาน 8 ช่ัวโมงดังกล่าว กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการ
ทำางานหรือปุ่ม เปิด/ปิด ของเครื่องซักผ้าเพื่อยกเลิกฟังก์ชั่นนี้ ไฟแสดงการติดตาม
การทำางานของโปรแกรมจะยังเปิดอยู่จนกว่าจะยกเลิกฟังก์ชั่น หรือเสร็จสิ้นขั้นตอน
การทำางานดังกล่าว หากไม่สามารถยกเลิก ฟังก์ชั่นนี้จะยังทำางานต่อไปในรอบการซัก
ที่ตามมาด้วยเช่นกัน
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• ล็อคป้องกันเด็ก
ใช้ระบบการล็อคป้องกันเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กมายุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ เช่นนั้น
แล้วคุณสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในขณะที่โปรแกรมกำาลังทำางานได้

หมายเหตุ

• คุณสามารถทำาการเปิดหรือปิดเครื่องด้วยปุ่ม เปิด / ปิด เมื่อ
ฟังก์ชันการล็อคป้องกันเด็กทำางานอยู่ เมื่อคุณเปิดเครื่องอีกครั้ง 
โปรแกรมจะกลับมาทำางานจากจุดที่ถุกหยุดไป

การเปิดฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กให้ท�างาน:
a)  กดปุ่มฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนที่ 2 ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที 
b)  หน้าจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักจะนับถอยหลังจาก 3
c)  "สัญลักษณ์" บนจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักบนแผงควบคุมจะ

ปรากฎขึ้น

60
800     3 60

800

การยกเลิกล็อกป้องกันเด็ก:
a)  กดปุ่มฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนที่ 2 ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที 
b)  หน้าจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักจะนับถอยหลังจาก 3
c)  "สัญลักษณ์" บนจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักบนแผงควบคุมจะหาย

ไป

60
800     3 60

800 2 45
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10. การตั้งค่าโปรแกรม

10.1 การเลอืกอณุหภมู ิ
a)  เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหม่ อุณหภูมิสูงสุดสำาหรับโปรแกรมที่

เลือกไว้จะแสดงขึ้นบนช่องแสดงอุณหภูมิ
b)  ในการลดอุณหภูมิ ให้กดปุ่มสำาหรับปรับอุณหภูมิ อุณหภูมิจะลดลงตามลำาดับ

ตัวเลข
c)  เครื่องจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นหลังจากตัวเลือก "เย็น" และมาถึงจุดอุณหภูมิ

สูงสุดที่สามารถเลือกได้ตามโปรแกรม

60
800 2 30

10.2 การเลอืกความเร็วของการปั่นแหง้
a)  เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหม่แล้ว ความเร็วในการปั่นแห้งที่แนะนำา

ของโปรแกรมที่เลือกไว้จะแสดงออกมาบนไฟแสดงความเร็วการปั่น
b)  ในการลดความเร็วการปั่นแห้ง ให้กดปุ่มสำาหรับปรับความเร็วการปั่น ความเร็ว

การปั่นแห้งจะลดลงตามลำาดับตัวเลข
c)  ความเร็วสูงสุดที่อนุญาตสำาหรับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องจะแสดงขึ้นมาหลังจาก

กดอีกครั้ง

60
800 2 25

d)  ตัวเลือก "รักษาน้ำาล้าง" และ "ไม่ปั่น" จะแสดงขึ้นมาหลังจากถึงระดับ
ความเร็ว 
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• รักษาน้�าล้าง
หากคุณไม่ต้องการทำาการเอาเสื้อผ้าออกทันทีหลังจากโปรแกรมการซักสมบูรณ์แล้ว 
คุณอาจใชฟ้ังกช์ัน่การรกัษาน้ำาลา้งไวเ้พื่อรกัษาเสือ้ผา้ของคุณใหอ้ยูใ่นน้ำาลา้งทำาความ
สะอาดสุดท้ายเพื่อที่จะป้องกันการเกิดรอยยับย่นของเสื้อผ้าเมื่อต้องอยู่ในเครื่องที่
ไม่มีน้ำา กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วขณะ หลังจากกระบวนการนี้ถ้าคุณต้องการระบายน้ำา
ออกโดยไม่ต้องทำาการปั่นเสื้อผ้าของคุณ โปรแกรมจะกลับมาทำางานและดำาเนินต่อจน
เสร็จสมบูรณ์หลังจากระบายน้ำาออกแล้ว
หากคุณต้องการทำาการปั่นแห้งเสื้อผ้าที่อยู่ในน้ำา ให้ปรับความเร็วการปั่นและกดปุ่ม 
เริ่มต้น / หยุดชั่วขณะ โปรแกรมการซักจะกลับมาทำางานต่อ น้ำาถูกระบายออก เสื้อผ้า
ได้รับการปั่นแห้งและโปรแกรมการซักเสร็จสมบูรณ์

• ไม่มีการปั่น

ใช้ฟังก์ชันนี้หากคุณไม่ต้องการให้เสื้อผ้าถูกปั่นเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการซัก

10.3 การต ัง้คา่การซกัแบบรวดเร็ว (เร็วพเิศษ)

60
800 2 45

หลังทำาการเลือกโปรแกรม คุณสามารถกดการตั้งค่าการซักแบบรวดเร็วเพื่อย่อเวลา
ของโปรแกรมในการซัก ในบางโปรแกรม ระยะเวลาในการซักสามารถลดลงได้ถึงกว่า 
50% ถึงแม้จะทำาการตั้งค่านี้ ประสิทธิภาพในการซักยังคงดีเยี่ยม ต้องขอขอบคุณต่อ
อัลกอรึทึมที่เปลี่ยนแปลงไป
ถึงแม้ว่าแต่ละโปรแกรมจะแตกต่างกันไป เม่ือคุณกดปุ่มการซักแบบรวดเร็วแล้ว ระยะ
เวลาของโปรแกรมการซักจะลดลงในระดับหนึ่ง และเมื่อคุณกดปุ่มเดียวกันเป็นครั้งท่ี่
สอง เวลาก็ลดลงสู่ระดับต่ำาสุด
เพื่อประสิทธิภาพในการซักที่ดียิ่งขึ้น อย่าใช้ปุ่มการตั้งค่าการซักแบบรวดเร็วเมื่อ
ทำาการซักผ้าที่สกปรกมาก
ร่นระยะเวลาโปรแกรมการซักโดยการตั้งค่าการซักแบบรวดเร็วสำาหรับผ้าที่สกปรกปาน
กลางหรือเล็กน้อยเท่านั้น
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10.4 การเร ิม่ตน้ท�างานของโปรแกรม
a)  กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วขณะ เพื่อเริ่มต้นการทำางานของโปรแกรม
b)  ไฟสว่างของการติดตามการทำางานของโปรแกรม เพื่อ่แสดงถึงการเริ่มต้น

ของโปรแกรมการซักจะติดขึ้น

60
800 2 45

10.5 ข ัน้ตอนการซกั
a)  สัญลักษณ์ด้านล่างจะปรากฎขึ้นบนตัวบ่งชี้การติดตามผลโปรแกรมการซัก

หลังจากการซักเริ่มต้นทำางาน

- ซักล้าง

- ล้างน้ำา

- ปั่นแห้ง

- สิ้นสุด

- ป้องกันรอยยับ+ (Anti-creasing+) (เมื่อฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการเลือก สัญลักษณ์เหล่านี้จะปรากฏขึ้นและจะติดไปจน
กระทั่งถูกยกเลิก ดู “ฟังก์ชัน/โปรแกรมที่เลือกโดยการกดปุ่ม
ฟังก์ชันเป็นเวลา 3 วินาที) 

60
800 2 4560
800 2 45หมายเหตุ

• สัญลักษณ์ "No Water" (ไม่มีน้ำา) จะปรากฎขึ้น 
หากน้ำาไม่ไดไหลเข้าไปในเครื่องซักผ้า ขั้นตอนของ
โปรแกรมการซักจะไม่ทำางานต่อ
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10.6 การสิน้สดุของโปรแกรม
a)  สัญลักษณ์ “สิ้นสุด (End)” จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลเมื่อโปรแกรมสิ้นสุด

การทำางาน

60
800 2 4560

800 2 45
หมายเหตุ

• หากคุณไม่ได้กดปุ่มใด ๆ เป็นเวลา 10 นาทีแล้ว เครื่องจะสลับไป
ยังโหมด ปิด (OFF) โดยอัตโนมัติ หน้าจอแสดงผลและไฟบ่งชี้
ทั้งหมดจะปิด 

• ขั้นตอนของโปรแกรมที่เสร็จสิ้นแล้วจะแสดงผลออกมาถ้าคุณกด
ปุ่ม เปิด / ปิด 

b)  นำาผ้าของคุณออก
c)  ปิดเครื่องซักผ้าโดยการกดค้างที่ปุ่ม เปิด / ปิดเป็นเวลา 3 วินาที
d)  ปิดก็อกน้ำาที่เชื่อมต่อกับเครื่องซักผ้า
e)  ถอดปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้าออก
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11. ตัวเลือกโปรแกรมการซัก

11.1 การต ัง้คา่เวลาสิน้สดุ

หมายเหตุ

• ห้ามใช้น้ำายาซักผ้าโดยไม่ใช้ถ้วยตวงหากคุณตั้งการทำางานเป็น
แบบเวลาที่สิ้นสุด เนื่องจากอาจทำาให้เกิดคราบบนเสื้อผ้าได้ 

• เมื่อทำาการเลือกเวลาที่สิ้นสุดเสร็จแล้ว เวลาจะปรากฏบนหน้าจอ 
โดยประกอบด้วยเวลาที่สิ้นสุดบวกด้วยระยะเวลาของโปรแกรมที่
เลือกไว้

a)  พร้อมกับฟังก์ชันเวลาที่สิ้นสุด การเริ่มต้นของโปรแกรมการซักอาจล่าช้า
สูงสุดได้ถึง 24 ช่ัวโมง หลังจากกดปุ่มเวลาที่สิ้นสุด เวลาที่คาดว่าจะสิ้นสุด
ของโปรแกรมการซักจะแสดงผลออกมา ถ้าเวลาที่สิ้นสุดถูกปรับเปลี่ยนแล้ว 
ไฟบ่งชี้เวลาที่สิ้นสุด จะสว่างขึ้น

60
800 9 30

60
800 9 30

b)  เปิดประตูสำาหรับโหลดเสื้อผ้าลงไป วางเสื้อผ้าลงไปและใส่ผงซักฟอก ฯลฯ

c)  เลือกโปรแกรมการซัก อุณหภูมิ ความเร็วการปั่นแห้งและหากต้องการ ให้
เลือกฟังก์ขันการทำางานสนับสนุน

d)  ตั้งค่าเวลาที่สิ้นสุดที่คุณเลือกโดยการกดปุ่ม เวลาที่สิ้นสุด ไฟบ่งชี้เวลาที่สิ้น
สุดสว่างขึ้น

e)  ปิดฝาโหลดเสื้อผ้า
f)  กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วขณะ การนับเวลาถอยหลังเริ่มทำางาน สัญลักษณ์ “:” 

ตรงกลางของเวลาสิ้นสุดบนจอแสดงผลจะเริ่มสว่างกระพริบและประตูโหลด
จะล็อค

หมายเหตุ

• เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนบายด์ 10 วินาทีหลังจากกดปุ่ม เริ่มต้น /
หยุดชั่วขณะ หากประตูโหลดไม่ปิดและไฟสถานะของสัญลักษณ์
การตั้งค่าเวลาสิ้นสุดและไฟสถานะของการ เริ่มต้น / หยุดชั่วขณะ 
ติดกระพริบ
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การเพิ่มเสื้อผ้าในระหว่างการนับถอยหลังของเวลาสิ้นสุด
a)  กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วขณะ
b)  ฝาประตูโหลดเสื้อผ้าจะเปิดออกและสัญลักษณ์ประตูบนส่วนแสดงผลจะดับ

ลง
c)  เปิดประตูโหลดและเพิ่มเสื้อผ้าลงไป
d)  ปิดฝาโหลดเสื้อผ้า
f)  กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วขณะ 

60
800 9 30

11.1.1 การยกเลิกการตั้งค่าเวลาสิ้นสุด
a)  หากคุณต้องการยกเลิกฟังก์ชันเวลาที่สิ้นสุด ให้กดปุ่ม เปิด / ปิด เป็นเวลา 3 

วินาทีเพื่อปิดและเปิดเครื่อง

60
800 9 30

11.2 การปรบัเครือ่งใหเ้ปลีย่นไปเป็นโหมดสแตนดบ์ายและ
การเพิม่ผา้

60
800 2 45

a)  กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วขณะ เพื่อเปลี่ยนไปสู่โหมด หยุดชั่วขณะในขณะที่
โปรแกรมกำาลังทำางานอยู่ 

b)  ไฟสถานะ เริ่มต้น/หยุดชั่วขณะ และไฟสถานะติดตามผลโปรแกรมการซักจะ
เริ่มสว่างกระพริบ 
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c)  ถ้าระดับน้ำาในเครื่องเหมาะสมแล้ว ล็อคประตูจะไม่ทำางานและประตูจะเปิด
ออกเพื่อให้คุณใส่ผ้าลงไป ไอคอนที่ล็อคประตูบนจอแสดงผลจะดับลงเมื่อปิด
ที่ล็อคประตูแล้ว 

d)  หลังจากใส่ผ้าลงไปแล้ว ให้ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่มต้น/หยุดชั่วคราว อีกครั้ง
เพื่อเริ่มการซักรอบถัดไป

e)  หากระดับน้ำาในเครื่องไม่เหมาะสม เมื่อกดปุ่ม เริ่มต้น/หยุดชั่วคราว ท่ีล็อค
ประตูจะไม่สามารถทำางานได้และไอคอนที่ล็อคประตูจะยังคงปรากฏอยู่

หมายเหตุ

• ถ้าอุณหภูมิของน้ำาภายในเครื่องสูงกว่า 50 °C คุณจะไม่สามารถปิด
ใช้งานที่ล็อคประตูได้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย แม้ระดับน้ำา
จะเหมาะสมแล้วก็ตาม

11.3 การยกเลกิโปรแกรมการซกั
a)  กดและแช่ไว้ที่ ปุ่มเปิด / ปิด เป็นเวลา 3 วินาที 

หมายเหตุ

• ถ้าคุณกดปุ่ม เปิด / ปิด ขณะที่เปิดล็อคป้องกันเด็กไม่ใหเด็กใช้
งาน โปรแกรมจะไม่ถูกยกเลิก คุณจะต้องยกเลิกการล็อคป้องกัน
เด็กก่อน ดูที่ การปิดการทำางานการล็อคป้องกันเด็ก

• หากคุณต้องการเปิดประตูโหลดหลังจากที่คุณได้ทำาการยกเลิก
โปรแกรมแต่ไม่สามารถเปิดประตูได้เนื่องจากระดับน้ำาในเครื่องสูง
กว่าระดับการเปิดประตู ให้ทำาการหมุนปุ่มการเลือกโปรแกรมไปที่
โปรแกรม สูบและปั่นแห้ง (Pump+Spin) และระบายน้ำาออกจาก
ในเครื่อง

b)  หน้าจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักจะนับถอยหลังจาก "3, 2, 1"
c)  โปรแกรมการซักถูกยกเลิก

60
800 2 45



TH / 49เครื่องซักผ้า / คู่มือผู้ใช้งาน

12. คุณสมบัติเพิ่มเติม

12.1 การเปิดการท�างานและปิดการท�างานของสญัญาณ
เสยีงเตอืน

a)  กดค้างที่ปุ่มฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนที่ 1 และ 2 เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อ
เปิดใช้งานและปิดใช้งานสัญญาณเสียงเตือน

b)  หน้าจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักจะนับถอยหลังจาก "3, 2, 1"
c)  หากสัญญาณเสียงเตือนถูกเปิดใช้งานอยู่ ก็จะถูกปิดการทำางาน และเป็นไป

ในทางกลับกันเช่นกัน

60
800     3

 bib 

60
800     3

 bib 

12.2 การล็อคประตโูหลด
a)  กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วขณะเพื่อล็อคประตูโหลดเพื่อความปลอดภัยหลังจาก

เริ่มต้นขั้นตอนการทำางาน
b)  ประตูจะไม่ปลดล็อคหากเครื่องยังมีน้ำามากเกินพอให้หกล้นออกมาได้เมื่อเปิด

ประตู
c)  สัญลักษณ์ของ “ประตูถูกล็อคไว” ้จะปรากฎเมื่อประตูโหลดถูกล็อคไว้
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12.2.1 เปิดประตูโหลดในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง

หมายเหตุ

• ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง คุณสามารถใช้ที่จับประตูโหลดฉุกเฉินใต้
ฝาตัวกรองของปั๊มเพื่อปิดประตูโหลดด้วยมือ

ค�าเตอืน!

• เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วซึมของน้ำาก่อนเปิดประตูโหลด ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าไม่มีน้ำาเหลืออยู่ภายในเครื่อง

a)  เปิดฝาตัวกรองของปั๊ม 

b)  ปลดที่จับประตูโหลดฉุกเฉินที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังของ
ฝาตัวกรอง

c)  ดึงที่จับประตูโหลดฉุกเฉินลงหนึ่งครั้งและเปิดประตู
โหลด หลังจากเปิดประตูโหลดแล้ว ให้ใส่ที่จับประตู
ประตูโหลดฉุกเฉินกลับเข้าไปที่เดิม

d)  ถ้าประตูไม่เปิด ให้ลองอีกครั้งโดยดึงที่จับลง
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13. การบ�ารุงรักษาและการท�าความสะอาด

13.1 การท�าความสะอาดลิน้ชกัใสผ่งซกัฟอก

 
หมายเหตุ

•  ทำาความสะอาดลิ้นชักใส่ผงซักฟอกตามช่วงเวลาอย่างสม่ำาเสมอ 
(ทุกๆ 4-5 รอบการซัก) ดังที่แสดงไว้ในด้านล่างนี้ เพื่อที่จะป้องกัน
การสะสมของผงซักฟอกเมื่อเวลาผ่านไป

•  ถ้ามีปริมาณน้ำามากกว่าปกติและน้ำายาปรับผ้านุ่มผสมกันตอนเริ่ม
ต้นมารวมกันในช่องใส่น้ำายาปรับผ้านุ่มแล้ว ท่อดูดนั้นจะต้องได้รับ
ทำาความสะอาด

a)  กดบนจุดเส้นประบนท่อดูดในช่องสำาหรับน้ำายาปรับผ้านุ่ม และดึงออกและนำา
ลิ้นชักใส่ผงซักฟอกออกมาโดยดึงเข้าหาตัว

b)  ยกด้านหลังของท่อดูดขึ้นเพื่อถอดออกดังแสดงในภาพ 
c)  ทำาการล้างลิ้นชักใส่ผงซักฟอกและท่อดูดนั้นด้วยน้ำาอุ่นในอ่างล้าง เพื่อที่จะ

ป้องกันสิ่งตกค้างมาสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ให้ทำาความสะอาดด้วยแปรงที่
เหมาะสมโดยการสวมถุงมือทั้งสองมือ

d)  ใส่ท่อดูดกลับเข้าไปที่ตำาแหน่งของมันให้แน่นหลังจากทำาความสะอาดและ
เสียบลิ้นชักกลับเข้าไป

13.2 การท�าความสะอาดประตโูหลดเสือ้ผา้
a)  หลังจากการซักล้างทุกรอบ ทำาให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมค้างอยู่ในถัง
b)  ถ้าปากของผนังท่อในรูปติดขัด ให้ใช้ไม้จิ้มฟันเปิดออก
c)  สารแปลกปลอมจะทำาให้เกิดคราบสนิมในถังซักได้ ทำาความสะอาดคราบติด

แน่นบนผิวถังโดยใช้น้ำายาทำาความสะอาดเหล็กสเตนเลส 
d)  ห้ามใช้แปรงที่เป็นขนเหล็กหรือลวด สิ่งเหล่านี้จะทำาให้เกิดความเสียหายต่อ

ผิวที่เคลือบสี ชุดโครมเมียมและผิวพลาสติกได้

13.3 การท�าความสะอาดตวัเครือ่งและแผงควบคมุ
a)  เช็ดทำาความสะอาดตัวเครื่องด้วยน้ำาผสมสบู่หรือผงซักฟอกแบบเจลอ่อน ๆ ท่ี

ไม่กัดผิวตามที่จำาเป็น และทำาให้แห้งด้วยผ้าอ่อนนุ่ม
b)  ใช้ผ้าที่อ่อนนุ่มและเปียกหมาดๆ เท่านั้นในการทำาความสะอาดแผงควบคุม
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13.4 การท�าความสะอาดตวักรองน�า้เขา้
มีตัวกรองอยู่ที่ปลายสุดของวาล์วท่อน้ำาเข้าที่ด้านหลังของเครื่องและที่ปลายสุดของ
ท่อน้ำาเข้าที่ต่อเข้ากับก๊อกน้ำา ตัวกรองเหล่านี้ช่วยป้องกันสารแปลกปลอมและสิ่ง
สกปรกในน้ำาที่อาจเข้าสู่เครื่องซักผ้าได้ ตัวกรองจะต้องทำาความสะอาดเมื่อเกิดความ
สกปรก

a)  ปิดก๊อกน้ำา
b)  ถอดคลายน็อตล็อคท่อยางของทางน้ำาเข้าเพื่อ

เข้าไปยังตัวกรองที่อยู่บนวาล์วท่อน้ำาเข้า ทำาความ
สะอาดด้วยแปรงที่เหมาะสม ถ้าตัวกรองสกปรกมาก
เกินไป ให้ขจัดสิ่งสกปรกเหล่านั้นออกจากผิวด้วยคีม
และทำาความสะอาดในวิธีนี้

c)  ถอดตัวกรองออกมาจากด้านแบนราบของท่อยาง
สำาหรับน้ำาเข้าพร้อมกับแหวนปะเก็นและทำาความ
สะอาดให้ทั่วถึงผ่านน้ำาไหล

d)  ทำาการใส่กลับแหวนปะเก็นและตัวกรองอย่าง
ระมัดระวังในที่เดิมและขันน็อตล็อคท่อยางให้แน่น
ด้วยมือ

13.5 การท�าความสะอาดตวักรองของปั๊ม

ขอ้ควรระวงั!

•  สารแปลกปลอมที่ค้างอยู่ในตัวกรองของปั๊มอาจทำาให้เกิดความ
เสียหายแก่เครื่องซักผ้าหรืออาจทำาให้เกิดเสียงดังได้

•  ในภูมิภาคที่อาจเกิดการแข็งตัว ก็อกน้ำาจะต้องปิดไว้ ท่อยางของ
ระบบจะต้องถอดออกและระบายน้ำาในเครื่องซักผ้าอออกเมื่อไม่ได้้
งานเครื่องซักผ้า

 
หมายเหตุ

• หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง ให้ปิดก็อกน้ำาที่เชื่อมต่อไปยังท่อสาย
ยางหลัก

ระบบการกรองในเครื่องซักผ้าของคุณช่วยป้องกันสิ่งของวัสดุแข็ง เช่น กระดุม เหรียญ 
และเส้นใย ท่ีอาจไปอุดตันใบพัดของปั๊มในระหว่างการระบายน้ำาออกได้ ดังนั้น น้ำาจะ
ได้รับการระบายออกโดยไม่มีปัญหาและอายุการใช้งานของปั๊มก็จะยืดยาวขึ้น

ถ้าเครื่องซักผ้าไม่สามารถทำาการระบายน้ำาออกได้ ตัวกรองของปั๊มอุดตัน ตัวกรองจะ
ต้องทำาความสะอาดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอุดตันหรือทุก 3 เดือน น้ำาจะต้องถูกระบาย
ออกก่อนเพื่อทำาความสะอาดตัวกรองของปั๊ม
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13.5.1 การท�าความสะอาดตัวกรองที่สกปรก

ขอ้ควรระวงั!

•  อุณหภูมิของน้ำาด้านในเครื่องอาจจะสูงถึง 90 ºC เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงของน้ำาร้อนลวก ให้ทำาความสะอาดตัวกรองหลังจากน้ำา
ด้านในเครื่องเย็นตัวลงแล้ว

a)  ถอดปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้า
b)  เปิดฝาตัวกรอง

เปิดฝาตัวกรอง

c)  ดำาเนินการต่อไปนี้เพื่อระบายน้ำาออก

-  ดึงท่อยางระบายน้ำาฉุกเฉินออกจากตำาแหน่ง
-  วางภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ที่ปลายของท่อยาง ทำาการระบาย

น้ำาออกไปยังภาชนะดังกล่าวโดยการดึงปลั๊กที่ปลายของท่อยาง 
เมื่อภาชนะบรรจุเต็ม ให้ปิดทางเข้าของท่อยางไว้โดยการปิด
ปลั๊กกลับคืน หลังจากภาชนะบรรจุว่างเปล่าแล้ว ทำาตามขั้นตอน
ด้านบนเพื่อระบายน้ำาในเครื่องออกให้หมด

-  เมื่อทำาการระบายน้ำาออกเสร็จแล้ว ปิดปลายท่อโดยใช้ปลั๊กอีก
ครั้งและขันแน่นยึดท่อยางเข้าที่เดิม

-  หมุนตัวกรองของปั๊มเพื่อจะนำาออกมา

d)  ทำาความสะอาดสิ่งตกค้างข้างในตัวกรองรวมถึงเส้นใยเสื้อผ้า ถ้ามี รอบๆ
ใบพัดของปั๊ม

e)  ติดตั้งตัวกรองเข้าไป
f)  ปิดฝาตัวกรอง
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14. การแก้ไขปัญหา
ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
โปรแกรมการซักไม่เริ่ม
ทำางานหลังจากประตู
โหลดปิดแล้ว

ไม่ได้กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วขณะ 
/ ยกเลิก

• กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วขณะ/ ยกเลิก

อาจเป็นการยากที่จะปิดประตูโหลด
หาก่มีการโหลดมากเกินไป

• ลดปริมาณการซักและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
ปิดประตูโหลดอย่างถูกต้อง

โปรแกรมไม่สามารถเริ่ม
ทำางานหรือเลือกได้

เครื่องซักผ้าจะสลับไปยังโหมดการ
ป้องกันตัวเองเนื่องจากปัญหาการ
จ่ายพลังงาน (สายแรงดันไฟฟ้า 
แรงดันนำ้า ฯลฯ)

• โปรแกรมจะถูกยกเลิกเมื่อเครื่องซักผ้าถูกปิด
และเปิดใหม่อีกครั้ง กดค้างไว้ที่ ปุ่มเปิด / ปิด 
เป็นเวลา 3 วินาที

มีนำ้าอยู่ในตัวเครื่อง อาจจะมีนำ้าตกค้างอยู่ในตัวเครื่อง์
ได้เนื่องจากมีกระบวนการควบคุม
คุณภาพในการผลิต

• นี่ไม่ใช่เป็นความล้มเหลว น้ำาไม่เป็นอันตราย
ต่อเครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้าไม่ดูดนำ้า
เข้าไป

ก็อกนำ้าถูกปิด • เปิดก็อกน้ำา
ท่อนำ้าเข้าหักงอ • ทำาให้ท่อน้ำาเข้าราบเรียบ
ตัวกรองทางเข้านำ้าอุดตัน • ทำาความสะอาดตัวกรอง
ประตูโหลดของเครื่องไม่ได้ปิด • ปิดประตูโหลด

เครื่องซักผ้าไม่ระบาย
นำ้าออก

ท่อสำาหรับระบายนำ้าอาจจะอุดตัน
หรือบิดงอ

• ทำาความสะอาดหรือทำาให้ท่อสำาหรับระบายน้ำา
ราบเรียบ

ตัวกรองของปั๊มอุดตัน •  ทำาความสะอาดตัวกรองของปั๊ม

เครื่องซักผ้าสั่นและมี
เสียงดัง

เครื่องซักผ้าตั้งไว้อย่างไม่ได้สมดุล • ปรับสมดุลของตัวเครื่องโดยการปรับขาตั้ง
อาจมีของแข็งเข้าไปติดในตัวกรอง
ปั๊มนำ้า

• ทำาความสะอาดตัวกรองของปั๊ม

สลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการ
ขนส่งไม่ถูกถอดออก

• ถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง
ออก

ปริมาณของเสื้อผ้าที่ซักในเครื่อง
อาจมีน้อยเกินไป

• เพิ่มเสื้อผ้าเข้าไปในเครื่อง

โหลดเสื้อผ้าเข้าไปในเครื่องมาก
เกินไป

• นำาผ้าบางชิ้้นออกจากเครื่องและกระจายน้ำา
หนักของผ้าด้วยมือให้สมดุลดูเป็นเนื้อเดียวกัน
ในเครื่อง

เครื่องซักผ้าอาจจะวางพิงกับ
สิ่งของที่แข็ง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้พิงกับ
วัตถุใด ๆ

มีการรั่วของนำ้าที่ด้าน
ล่างสุดของเครื่อง

ท่อสำาหรับระบายนำ้าอาจจะอุดตัน
หรือบิดงอ

• ทำาความสะอาดหรือทำาให้ท่อสำาหรับระบายน้ำา
ราบเรียบ

ตัวกรองของปั๊มอุดตัน • ทำาความสะอาดตัวกรองของปั๊ม

เครื่องหยุดการทำางาน
หลังจากโปรแกรมเริ่ม
การทำางานไม่นาน

เครื่องอาจหยุดทำางานชั่วคราว
เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตำ่า

• เครื่องจะกลับมาทำางานอีกครั้งเมื่อแรงดัน
ไฟฟ้ากลับมาที่ระดับปกติ

เครื่องระบายนำ้าออก
โดยตรงจากนำ้าที่นำา
เข้ามา

ท่อสำาหรับระบายนำ้าอาจมีความสูง
ไม่เพียงพอ

• เชื่อมต่อท่อสำาหรับระบายน้ำาตามที่ได้อธิบาย
ไว้ในคู่มือผู้ใช้

ไม่สามารถมองเห็นนำ้า
ในขณะเครื่องกำาลัง
ซักผ้า

นำ้าอยู่ในส่วนที่ไม่สามารถมองเห็น
ได้ของเครื่อง

• สิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดพลาด
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
ประตูโหลดไม่สามารถ
เปิดได้

การล็อคประตูจะทำางานเนื่องจาก
ระดับนำ้าในถังซัก

• ระบายน้ำาออกโดยการใช้งานโปรแกรมปั๊มน้ำา
หรือการปั่น

เครื่องซักกำาลังทำาให้นำ้าร้อนขึ้น
หรืออยู่ในรอบของการปั่นหมุน

•  ให้รอจนกว่าโปรแกรมจะทำางานเสร็จสิ้น

ประตูโหลดอาจติดขัดเนื่องจากการ
เกิดแรงดัน

• ใช้ที่จับพร้อมกับผลักและดึงประตูโหลดเพื่อ
ปล่อยและเปิดประตูโหลด

หากไม่มีพลังงานไฟฟ้า จะไม่
สามารถเปิดประตูโหลดของเครื่อง
ได้

• ให้เปิดฝาตัวกรองของปั๊มและดึงที่จับฉุกเฉินที่
ด้านหลังของฝาดังกล่าวลงเพื่อเปิดประตูโหลด 
ดู “เปิดประตูโหลดในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง”

ประตูของเครื่องอาจไม่เปิด
เนื่องจากเหตุผลด้านความ
ปลอดภัย

• หากประตูยังล็อคอยู่ตอนสิ้นสุดโปรแกรมเมื่อมี
การเลือกฟังก์ชันซักและสวมใส่ ซึ่งหมายความ
ว่าประตูจะล็อคจนกว่าเครื่องจะเย็นลงเพื่อ
เหตุผลด้านความปลอดภัย

การซักผ้าใช้เวลานาน
เกินกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือ
ผู้ใช้ (*)

แรงดันของนำ้าตำ่าเกินไป • เครื่องจะรอจนกระทั่งได้รับปริมาณน้ำาที่เพียง
พอเพื่อป้องกันคุณภาพการซักที่ไม่ดีเนื่องจาก
ปริมาณน้ำาทีลดลง ดังนั้น เวลาในการซักจึง
นานกว่าปกติ

แรงดันไฟฟ้าตำ่า • เวลาในการซักถูกทำาให้ยืดยาวออกไปเพื่อหลีก
เลี่ยงผลการซักที่ไม่ดีเมื่อแรงดันไฟฟ้าจ่ายต่ำา
เกินไป

อุณหภูมิของนำ้าทางเข้าอาจตำ่า
เกินไป

• ต้องใช้เวลาในการทำาให้น้ำาร้อนขึ้นมากกว่าเดิม
ในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ เวลาในการซักยัง
สามารถทำาให้ยืดยาวออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงผล
การซักที่ไม่ดี

จำานวนครั้งการล้างนำ้าและ/หรือ
ปริมาณของนำ้าล้างอาจจะเพิ่มขึ้น

• เครื่องจะเพิ่มปริมาณน้ำาของน้ำาล้างเมื่อต้องการ
การล้างน้ำาที่ดีและเพิ่มขั้นตอนการล้างน้ำามาก
ขึ้นตามความจำาเป็น 

ฟองส่วนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบ
การดูดซับฟองอัตโนมัติมีการเปิด
การทำางานเนื่องจากมีการใช้ผง
ซักฟอกมากเกินไป

•  ใช้ปริมาณของผงซักฟอกตามที่แนะนำาไว้

เวลาของโปรแกรมไม่มี
การนับถอยหลัง (บน
รุ่นที่มีหน้าจอแสดง
ผล) (*)

ตัวจับเวลาอาจจะหยุดทำางานใน
ระหว่างการนำานำ้าเข้ามา 

• ไฟบ่งชี้ตัวจับเวลาอาจจะหยุดจนกว่าเครื่องจะ
ดูดน้ำาเข้าเครื่องอย่างเพียงพอ เครื่องจะรอจน
กระทั่งมีปริมาณน้ำาที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงผล
การซักที่ไม่ดีเนื่องจากมีน้ำาน้อยเกินไป ตัวจับ
เวลาจะกลับมาทำางานนับถอยหลังหลังจากนั้น

ตัวจับเวลาอาจจะหยุดทำางานใน
ระหว่างการทำาให้นำ้าร้อนขึ้น 

• ไฟบ่งชี้่ของตัวจับเวลาจะไม่นับถอยหลังจน
กระทั่งเครื่องซักผ้าจะไปถึงอุณหภูมิที่เลือกไว้

ตัวจับเวลาอาจจะหยุดระหว่างการ
ปั่นแห้ง 

• ระบบตรวจจับการโหลดไม่สมดุลแบบอัตโนมัติ
อาจถูกเปิดใช้งานเนื่องจากการกระจายตัวที่ไม่
สมดุลของเสื้อผ้าในถังซัก

เวลาของโปรแกรมไม่มี
การนับถอยหลัง (*)

อาจมีการโหลดที่ไม่สมดุลใน
เครื่องซัก

• ระบบตรวจจับการโหลดไม่สมดุลแบบอัตโนมัติ
อาจถูกเปิดใช้งานเนื่องจากการกระจายตัวที่ไม่
สมดุลของเสื้อผ้าในถังซัก
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
เครื่องซักไม่ถูกสลับ
ไปยังขั้นตอนการหมุน
ปั่น (*)

อาจมีการโหลดที่ไม่สมดุลใน
เครื่องซัก

• ระบบตรวจจับการโหลดไม่สมดุลแบบอัตโนมัติ
อาจถูกเปิดใช้งานเนื่องจากการกระจายตัวที่ไม่
สมดุลของเสื้อผ้าในถังซัก

เครื่องจะไม่หมุนปั่นหากนำ้าไม่ถูก
ระบายอย่างสมบูรณ์

• ตรวจสอบตัวกรองและท่อยางระบายน้ำา

ฟองส่วนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบ
การดูดซับฟองอัตโนมัติมีการเปิด
การทำางานเนื่องจากมีการใช้ผง
ซักฟอกมากเกินไป

•  ใช้ปริมาณของผงซักฟอกตามที่แนะนำาไว้

สมรรถนะการซักผ้า
ไม่ดี: เสื้อผ้าที่ซัก
เปลี่ยนแปลงเป็นสีเทา
ซีด (**)

ปริมาณผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอถูก
ใช้ผ่านช่วงเวลายาวนาน

• ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำาให้เหมาะสมกับ
ความกระด้างของน้ำาและเสื้อผ้าที่จะซัก

การซักล้างกระทำาที่อุณหภูมิตำ่าเป็น
เวลานาน 

• เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมสำาหรับเสื้อผ้าที่จะ
ทำาการซัก

ปริมาณของผงซักฟอกที่ไม่เพียง
พอถูกใช้กับนำ้ากระด้าง

• การใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอ
กับน้ำากระด้างเป็นสาเหตให้คราบสกปรกเกาะ
ติดบนเสื้อผ้า ซึ่งจะเปลี่ยนให้สีผ้ากลายเป็น
สีเทาเมื่อเวลาผ่านไป เป็นเรื่อง่ยุ่งยากในการ
กำาจัดคราบสีเทาเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ใช้ปริมาณผง
ซักฟอกที่แนะนำาให้เหมาะสมกับความกระด้าง
ของน้ำาและเสื้อผ้าที่จะซัก

ใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่มาก
เกินไป

• ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำาให้เหมาะสมกับ
ความกระด้างของน้ำาและเสื้อผ้าที่จะซัก

สมรรถนะการซักผ้าไม่
ดี: คราบสกปรกฝั่งแน่น
ติดอยู่หรือเสื้อผ้าไม่ถูก
ทำาให้ขาวใส (**)

ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอ • ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำาให้เหมาะสมกับ
ความกระด้างของน้ำาและเสื้อผ้าที่จะซัก

เสื้อผ้าถูกโหลดเข้าไปมากเกินไป • อย่าโหลดเสื้อผ้าเข้าเครื่องมากเกินไป โหลด
ปริมาณเสื้อผ้าตามข้อมูลที่แนะนำาไว้ใน 
“ตารางโปรแกรมและการบริโภค”

เลือกโปรแกรมซักและอุณหภูมิผิด • เลือกโปรแกรมและอุณหภูมิที่เหมาะสมสำาหรับ
เสื้อผ้าที่จะทำาการซัก

ใช้ผงซักฟอกผิดประเภท • ใช้ผงซักฟอกดั้งเดิมที่เหมาะสมสำาหรับเครื่อง
ซัก

ใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่มาก
เกินไป

• ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ถูกต้อง อย่าผสมสาร
ฟอกขาวและผงซักฟอกด้วยกัน

สมรรถนะการซักผ้าไม่
ดี: คราบสกปรกของ
นำ้ามันติดแน่นบนเสื้อผ้า
ที่ซัก (**)

ไม่ได้ทำาความสะอาดถังซักเป็น
ประจำา

• ทำาความสะอาดถังซักอย่างเป็นประจำา

สมรรถนะการซักผ้าไม่
ดี: เสื้อผ้าส่งกลิ่นที่ไม่
พึงประสงค์ (**)

กลิ่นและชั้นของแบคทีเรียจะก่อตัว
ขึ้นบนถังซักเนื่องจากผลของการ
ซักผ้าอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิตำ่า
และ/หรือใช้โปรแกรมระยะสั้น

• ทิ้งให้ลิ้นชักใส่ผงซักฟอกรวมทั้งประตูโหลด
เสื้อผ้าของเครื่องเปิดแง้มไว้หลังจากการซัก
แต่ละครั้ง เช่นนั้นแล้ว สภาพแวดล้อมที่เหมาะ
สมต่อแบคทีเรียก็ไม่สามารถเกิดขึ้นในเครื่อง
ซักผ้าได้

สีของเสื้อผ้าที่ซักซีด
จางลง (**)

เสื้อผ้าถูกโหลดเข้าไปมากเกินไป • อย่าโหลดเสื้อผ้าเข้าเครื่องมากเกินไป
ผงซักฟอกที่ใช้มีความชื้น •  เก็บรักษาผงซักฟอกให้ปิดในสภาพแวดล้อม

ที่ไม่มีความชื้นและไม่เสี่ยงต่ออุณหภูมิที่มาก
เกินไป

เลือกใช้อุณหภูมิสูง • เลือกโปรแกรมและอุณหภูมิที่เหมาะสมให้
สอดคล้องกับประเภทและระดับของความ
สกปรกของเสื้อผ้า
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
เสื้อผ้าที่ซักหดตัว มีสี
ซีด สีตกหรือชำารุด

โปรแกรมอาจไม่เหมาะสมกับ
ประเภทของเสื้อผ้า

• ตรวจสอบป้ายของเสื้อผ้าเพื่อเลือกโปรแกรม
ที่เหมาะสมกับประเภทของเสื้อผ้า และห้าม
ใช้ฟังก์ชันซักและสวมใส่สำาหรับเสื้อผ้าที่ไม่
เหมาะสมกับการทำาให้แห้ง

การล้างนำ้าไม่ดี ปริมาณ ตราสินค้าและสภาวะการ
จัดเก็บของผงซักฟอกที่ใช้ไม่
เหมาะสม

• ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำาหรับเครื่องซักผ้า
และเสื้อผ้าของคุณ เก็บรักษาผงซักฟอกให้ปิด
ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความชื้นและไม่เสี่ยง
ต่ออุณหภูมิที่มากเกินไป

ใส่ผงซักฟอกผิดช่อง • ถ้าผงซักฟอกถูกใส่ลงในช่องสำาหรับการซักขั้น
ต้นแล้ว แม้ว่ารอบของการซักขั้นต้นจะไม่ได้ถูก
เลือกก็ตาม เครื่องซักก็สามารถใช้ผงซักฟอกที่
ช่องนี้ในระหว่างการล้างน้ำาหรือการปรับผ้านุ่ม
ได้ ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ถูกต้อง

ตัวกรองของปั๊มอุดตัน • ตรวจสอบตัวกรอง
ท่อนำ้าระบายนำ้าพับงอ • ตรวจสอบท่อสำาหรับระบายน้ำา

เสื้อผ้าที่ซักกลายเป็น
แข็งกระด้างหลังจาก
การซัก (**)

ใช้ปริมาณผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอ • การใช้ปริมาณผงซักฟอกที่ไม่เพียงพอสำาหรับ
ความกระด้างของน้ำา อาจเป็นสาเหตุให้ผ้าที่
ซักแข็งกระด้างได้เมื่อเวลาผ่านไป ใช้ปริมาณ
ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับความกระด้างของน้ำา

ใส่ผงซักฟอกผิดช่อง • ถ้าผงซักฟอกถูกใส่ลงในช่องสำาหรับการซักขั้น
ต้นแล้ว แม้ว่ารอบของการซักขั้นต้นจะไม่ได้ถูก
เลือกก็ตาม เครื่องซักก็สามารถใช้ผงซักฟอกที่
ช่องนี้ในระหว่างการล้างน้ำาหรือการปรับผ้านุ่ม
ได้ ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ถูกต้อง

ผงซักฟอกอาจผสมกับนำ้ายาปรับ
ผ้านุ่ม

• อย่าผสมผงซักฟอกกับน้ำายาปรับผ้านุ่ม ล้าง
และทำาความสะอาดที่ใส่ผงซักฟอกด้วยน้ำาร้อน

เสื้อผ้าที่ซักไม่มีกลิ่น
ของนำ้ายาปรับผ้านุ่ม 
(**)

ใส่ผงซักฟอกผิดช่อง • ถ้าผงซักฟอกถูกใส่ลงในช่องสำาหรับการซักขั้น
ต้นแล้ว แม้ว่ารอบของการซักขั้นต้นจะไม่ได้ถูก
เลือกก็ตาม เครื่องซักก็สามารถใช้ผงซักฟอก
ที่ช่องนี้ในระหว่างการล้างน้ำาหรือการปรับผ้า
นุ่มได้ ล้างและทำาความสะอาดที่ใส่ผงซักฟอก
ด้วยน้ำาร้อน ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ถูกต้อง

ผงซักฟอกอาจผสมกับนำ้ายาปรับ
ผ้านุ่ม

• อย่าผสมผงซักฟอกกับน้ำายาปรับผ้านุ่ม ล้าง
และทำาความสะอาดที่ใส่ผงซักฟอกด้วยน้ำาร้อน

สิ่งตกค้างของผง
ซักฟอกในลิ้นชักของ
ผงซักฟอก (**)

ผงซักฟอกถูกใส่ลงในลิ้นชักที่
เปียก

• ทำาให้กล่องใส่ผงซักฟอกแห้งก่อนที่จะใส่ผง
ซักฟอกลงไป

ผงซักฟอกได้รับความชิ้น • เก็บรักษาผงซักฟอกให้ปิดในสภาพแวดล้อม
ที่ไม่มีความชื้นและไม่เสี่ยงต่ออุณหภูมิที่มาก
เกินไป

แรงดันของนำ้าตำ่าเกินไป • ตรวจสอบแรงดันของน้ำา
ผงซักฟอกในถังซักล้างหลักเปียก
ในขณะที่ทำาการนำาออกมาเพื่อ
ซักล้างขั้นต้น ช่องสำาหรับใส่ผง
ซักฟอกถูกขวางกั้น

• ตรวจสอบช่องต่าง ๆ และทำาความสะอาดถ้า
อุดตัน

มีปัญหาเกี่ยวกับลิ้นชักเปิดปิดของ
กล่องผงซักฟอก

• ติดต่อหาตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

ผงซักฟอกอาจผสมกับนำ้ายาปรับ
ผ้านุ่ม

• อย่าผสมผงซักฟอกกับน้ำายาปรับผ้านุ่ม ล้าง
และทำาความสะอาดที่ใส่ผงซักฟอกด้วยน้ำาร้อน

ไม่ได้ทำาความสะอาดถังซักเป็น
ประจำา

• ทำาความสะอาดถังซักอย่างเป็นประจำา 
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
มีฟองก่อตัวขึ้นมากเกิน
ไปในเครื่องซัก (**)

ใช้ผงซักฟอกที่ไม่เหมาะสมกับ
เครื่องซักผ้า

• ใช้ผงซักฟอกให้เหมาะสมสำาหรับเครื่องซักผ้า

ใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่มาก
เกินไป

• ใช้ปริมาณของผงซักฟอกที่เพียงพอเท่านั้น

ผงซักฟอกถูกจัดเก็บไว้ภายใต้
สภาวะที่ไม่เหมาะสม

• จัดเก็บผงซักฟอกไว้ในที่แห้งและปิด อย่าจัด
เก็บผงซักฟอกในสถานทีที่่ร้อนเกินไป

เสื้อผ้าแบบโครงตาข่ายบาง
ประเภท เช่น ผ้าโปร่งบางอาจเกิด
ฟองมากเกินไปเนื่องจากเนื้อผ้า

• ใช้ปริมาณผงซักฟอกเพียงเล็กน้อยสำาหรับผ้า
ประเภทนี้

ใส่ผงซักฟอกผิดช่อง • ใส่ผงซักฟอกในช่องที่ถูกต้อง
นำ้ายาปรับผ้านุ่มถูกนำาไปใช้โดย
เครื่องซักผ้าก่อนเวลา

• อาจมีปัญหากับลิ้นเปิดปิดหรือในลิ้นชักของ
ผงซักฟอก ติดต่อหาตัวแทนบริการที่ได้รับ
อนุญาต

ฟองไหลออกมากเกิน
ไปจากลิ้นชักใส่ผง
ซักฟอก

ใช้ผงซักฟอกมากเกินไป • ผสมน้ำายาปรับผ้านุ่ม 1 ช้อนโต๊ะกับน้ำา ½ ลิตร
และเทลงในช่องใส่่สำาหรับการซักล้างหลักของ
กล่องใส่ผงซักฟอก

• ใส่ผงซักฟอกลงในเครื่องให้เหมาะสมกับ
โปรแกรมและขนาดของโหลดสูงสุดตามที่ระบุ
ไว้ใน “ตารางโปรแกรม” เมื่อคุณใช้สารเคมี
เพิ่มเติม (น้ำายาขจัดคราบฝังแน่น น้ำายาฟอก
ขาว และ ฯลฯ) ให้ลดปริมาณของผงซักฟอก
ลง

เสื้อผ้ายังคงเปียกอยู่ ณ 
การสิ้นสุดการทำางาน
ของโปรแกรม (*)

ฟองส่วนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบ
การดูดซับฟองอัตโนมัติมีการเปิด
การทำางานเนื่องจากมีการใช้ผง
ซักฟอกมากเกินไป

• ใช้ปริมาณของผงซักฟอกตามที่แนะนำาไว้

เมื่อเลือกฟังก์ชันซัก
และสวมใส่ เสื้อผ้าจะ
ยังคงชื้นตอนสิ้นสุด
โปรแกรม

เสื้อผ้าถูกโหลดเข้าไปมากเกินไป • โหลดสูงสุดที่ 1 กก. เมื่อเลือกฟังก์ชันซักและ
สวมใส่

ฟังก์ชันไม่ทำางาน • หลังจากเลือกโปรแกรมซัก ตรวจสอบว่าเลือก
ฟังก์ชันซักและสวมใส่ไว้หรือไม่

(*) เครื่องไม่ปรับไปสู่ขั้นตอนการปั่นแห้งเมื่อเสื้อผ้าที่ซักมีการกระจายตัวไม่สมดุลในถังซักเพื่อ
ป้องกันความเสียหายใด ๆ ต่อเครื่องและต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเครื่อง เสื้อผ้าที่ซักต้องทำาการจัดเรียง
ใหม่และทำาการปั่นแห้งใหม่
(**) ไม่ได้ทำาความสะอาดถังซักเป็นประจำา ทำาความสะอาดถังซักอย่างเป็นประจำา 

 
ขอ้ควรระวงั!

• ถ้าคุณไม่สามารถขจัดปัญหาได้แม้ว่าได้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาในบท
นี้แล้ว ให้ปรึกษากับตัวแทนจำาหน่ายของคุณหรือตัวแทนบริการที่
ได้รับอนุญาต อย่าพยายามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำางานตามฟัง
ก์ชั่นด้วยตัวเอง
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