
 

2820525797_TH/ 11-04-19.(15:33)

เครื่องซักผ้า
คู่มือผู่ใชูงาน

TH / EN
หมายเลขเอกสาร=

WTV 9745 X0A

Washing Machine
User’s Manual



2 / TH เครื่องซักผูา / คู่มือผู่ใชูงาน

1 คำาแนะนำาด้านความปลอดภัยทั่วไป
บทน้ีจะประกอบดูวยคำาแนะนำ าดูานความปลอดภัยที่จะชูวย
ปูองกันความเสี่ยงจากการบาดเจ็บของบุคคลหรือความเสียหาย
ของทรัพย์สิน ความลูมเหลวในการปฏิบัติตามคำาแนะนำาน้ีจะทำาใหู
การรับประกันเป็นโมฆะ

1.1 ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
u อยูาวางผลิตภัณฑ์น้ีบนพื้นที่ป่ดูวยพรม มิฉะนัน้แลูว การขาด

อากาศหมุนเวียนใตูอุปกรณ์เครื่องมือน้ีจะทำาใหูเกิดความรูอนมาก
เกินไปตูอชิน้สูวนทางไฟฟูาไดู น่ีจะเป็นสาเหตุของปัญหาตูางๆ กับ
ผลิตภัณฑ์ของคุณ

u ถอดปลัก๊ของผลิตภัณฑ์เมื่อไมูไดูใชูงาน
u จัดใหูมีการติดตัง้และการซูอมแซมที่กระทำาโดยตัวแทนบริการที่

ไดูรับอนุญาตเสมอ ผู่ผลิตจะไมูรับผิดชอบตูอความเสียหายใดๆ ที่
เกิดจากกระบวนการที่กระทำาโดยบุคคลที่ไมูไดูรับอนุญาต

u ทูอสำาหรับนูำาเขูาและระบายนูำาออกจะตูองมีการรัดแนูนอยูาง
ปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ไมูมีความเสียหาย มิฉะนัน้แลูว จะมี
ความเสี่ยงของนูำารัว่ไหลไดู

u หูามเปิดประต่ตัวเครื่องหรือถอดตัวกรองออกในขณะที่ยังมีนูำาอยู่
ในถัง มิฉะนัน้แลูว อาจเกิดความเสี่ยงจากนูำาทูวมและอาจไดูรับ
บาดเจ็บจากนูำารูอนไดู

u หูามบังคับเปิดประต่โหลดที่กำาลังล็อคอยู่ ประต่จะเปิดทันทีหลัง
จากสิน้สุดรอบการซัก ถูาประต่ไมูเปิด ใหูใชูแนวทางแกูไขปัญหา
ที่ใหูไวูสำาหรับขูอผิดพลาดเกี่ยวกับการ "ไมูสามารถเปิดประต่
โหลดไดู" ในสูวนการแกูไขปัญหา ในกรณีที่ใชูแรงพยามดันเปิด
ประต่ตัวเครื่อง ตัวประต่และระบบกลไกการล็อคอาจไดูรับความ
เสียหายไดู

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการผลิตโดยใชเทคโนโลยีอันทันสมัยในสภาวะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
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u ใชูผงซักฟอก นูำายาปรับผูานุูมและนูำายาปรุงแตูงที่เหมาะสำาหรับ
เครื่องซักผูาแบบอัตโนมัติเทูานัน้

u ปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่มีอยู่บนปูายของเสื้อผูาเครื่องนูุงหูมและบน
ภาชนะบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก

u เสื้อผูาที่ซักลูาง ทำาความสะอาด ปนเป้ือน หรือมีคราบติดแนูนของ
นูำามันเชื้อเพลิง/นูำามันเบนซิน ตัวทำาละลายเพื่อทำาความสะอาดแบบ
แหูง หรือสารติดไฟไดูหรือระเบิดไดูอื่น ๆ จะตูองไมูทำาการอบแหูงใน
เครื่องน้ี เน่ืองจากเครื่องน้ีจะใหูไอนูำาที่ติดไฟไดูหรือเกิดการระเบิดไดู 
ดูวยเหตุน้ี ตูองไมูใชูในโปรแกรมรีเฟรช หรือในการเลือกฟังก์ชันการ
ทำางานสนับสนุนซักและสวมใสู อาจเป็นสาเหตุความเสี่ยงตูอไฟไหมู

u เสื้อผูาที่ปนเป้ือนดูวยนูำามันเหลวสำาหรับปรุงอาหาร อะซีโตน 
นูำามันเบนซิน นูำามันก๊าด สารขจัดคราบสกปรกฝังแนูน ยางสน 
ขีผ้ึ้งหรือสารขจัดแบบขีผ้ึ้งจะตูองทำาการซักลูางดูวยนูำารูอนและ
ผงซักฟอกที่มากเพียงพอไวูลูวงหนูา หลังจากโปรแกรมซัก 
สามารถใชูในโปรแกรมรีเฟรช หรือในการเลือกฟังก์ชันการทำางาน
สนับสนุนซักและสวมใสู

u ยางโฟม (โฟมลาเท็กซ์) หมวกคลุมอาบนูำา ผูากันนูำา ผูา หรือ
ปลอกหมอนที่มียางรองรับ หรือแผูนโฟมยาง จะตูองไมูใชูใน
การเลือกโปรแกรมการทำางานสนับสนุนซักและสวมใสู หรือใน
โปรแกรมรีเฟรช อาจเป็นสาเหตุความเสี่ยงตูอไฟไหมู

u หากคุณใชูล่กบอลซักลูาง เม็ดผงซักฟอก และเม็ดทำาความสะอาด
ในเครื่องของคุณ สารเหลูานัน้จะหลอมละลายในระหวูางการอบ
แหูง หูามใชูในโปรแกรมรีเฟรช หรือในการเลือกฟังก์ชันการทำางาน
สนับสนุนซักและสูวมใสู อาจเป็นสาเหตุความเสี่ยงตูอไฟไหมู

u หากคุณใชูสารเคมีสำาหรับอุตสาหกรรมในการทำาความสะอาด หูาม
ใชูโปรแกรมรีเฟรช หรือโปรแกรมการทำางานสนับสนุนซักและ
สวมใสู อาจเป็นสาเหตุความเสี่ยงตูอไฟไหมู

u หูามสัมผัสกับประต่แกูวดูวยมือเปลูาหลังจากการอบแหูง มีความ
เสี่ยงของผิวหนังไหมูไดู

u ในโปรแกรมรีเฟรช และการเลือกโปรแกรมการทำางานสนับสนุน
ซักและสวมใสู มีกระบวนการทำาความเย็นเป็นขัน้ตอนสุดทูายเพื่อ
รับรองวูาเสื้อผูาจะอยู่ในอุณหภ่มิที่ไมูเป็นอันตรายตูอผู่ใชู คุณอาจ
มีสภาพความเสี่ยงตูอไอนูำารูอน หากคุณเปิดประต่กูอนการเย็นตัว
ลงสมบ่รณ์ น่ีเป็นความเสี่ยงของนูำารูอนลวก



4 / TH เครื่องซักผูา / คู่มือผู่ใชูงาน

u ในโปรแกรมรีเฟรช และการเลือกโปรแกรมการทำางานสนับสนุน
ซักและสวมใสู มีกระบวนการทำาความเย็นเป็นขัน้ตอนสุดทูายเพื่อ
รับรองวูาเสื้อผูาจะอยู่ในอุณหภ่มิที่ไมูเป็นอันตรายตูอผู่ใชู โปรด
ระมัดระวัง

u ระหวูางโปรแกรมรีเฟรช หรือการเลือกโปรแกรมการทำางาน
สนับสนุนซักและสวมใสู หูามหยุดเครื่องกูอนขัน้ตอนเหลูาน้ีเสร็จ
สมบ่รณ์ หากคุณจำาเป็นตูองหยุดเครื่อง ใหูนำาเสื้อผูาออกมา และ
วางในที่ที่เหมาะสมเพื่อใหูเสื้อผูาเย็นตัวลง

u ผลิตภัณฑ์ของคุณเหมาะในการทำางานภายใตูอุณหภ่มิแวดลูอม
ระหวูาง 0OC และ +35OC.

u อุณหภ่มิแวดลูอมระหวูาง 15OC และ +25OC เป็นอุณหภ่มิการ
ทำางานในอุดมคติสำาหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

u อยูาใหูสัตว์เลีย้งเขูาไปในตัวผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบดูานในของ
เครื่องกูอนใชูงาน

u หูามใชูงานโปรแกรมรีเฟรช และโปรแกรมซักและสวมใสูหลังจาก
ใสูเสื้อผูาในเครื่องมากเกินไป สังเกตด่ปริมาณส่งสุดของเสื้อผูาที่
โหลดเขูาไดูที่ระบุไวู

u เสื้อผูาที่ทำาจากหนังสัตว์หรือมีสูวนประกอบของหนังสัตว์ตูองไมูใชู
ในโปรแกรมรีเฟรช และการเลือกฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนซัก
และสวมใสู สูวนที่ทำาจากหนังสัตว์อาจสีตกไดู

u หากไมูสามารถซูอมแซมโดยใชูขูอม่ลที่ใหูมาในสูวนคำาแนะนำา
ความปลอดภัย ใหูปิดเครื่องซักผูา ถอดปลัก๊ไฟออกและติดตูอ
ตัวแทนบริการที่ไดูรับการรับรอง

u เครื่องตูองไมูใชูในโปรแกรมรีเฟรชโดยเฉพาะเป็นระยะเวลานาน 
หากมีการใชูในโปรแกรมดังกลูาวโดยเฉพาะเป็นระยะเวลานาน 
ตูองใชูงานในขณะที่ไมูมีผูาอยู่ในโปรแกรมซักระยะสัน้โปรแกรม
หน่ึงหลังจากทุก 15 รอบ

u ตรวจสอบเสื้อผูาทัง้หมดกูอนโหลดเขูาไปในเครื่อง และใหูแนูใจวูา
เสื้อผูาเหลูานัน้ไมูมีวัตถุอยูางเชูน ไฟแช็ค เหรียญ ชิน้โลหะ เข็ม 
อยู่ในกระเป๋าหรือดูานในของเสื้อผูา

u ชุดชัน้ในที่มีสูวนของโลหะตูองไมูใชูในโปรแกรมรีเฟรช และการ
เลือกฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนซักและสูวมใสู สูวนของโลหะที่
รองรับอาจจะหลุดออกมาในระหวูางการอบแหูงและทำาความเสีย
หายใหูเครื่องซักผูา
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u เสื้อผูาขนาดใหญู เชูน ผูาบางเน้ือละเอียด เสื่อ ผูาหูม ผูานวม ฯลฯ 
ตูองไมูใชูในโปรแกรมรีเฟรช และการเลือกฟังก์ชันการทำางาน
สนับสนุนซักและสวมใสู เสื้อผูาของคุณอาจไดูรับความเสียหาย

u อยูาใชูนูำายาปรับผูานุูมเสูนใยหรือผลิตภัณฑ์ตูานทานไฟฟูาสถิตใน
เครื่องซักผูานอกจากสารเหลูานัน้ไดูรับการแนะนำาใหูใชูโดยผู่ผลิต
แตูละสาร

u ผลิตภัณฑ์อยูางเชูน นูำายาปรับผูานุูมจะตูองใชูงานตามคำาแนะนำา
ของผู่ผลิต

u เสื้อผูาอูอนนุูมที่มีสูวนประกอบของผูาไหม ผูาขนสัตว์ ฯลฯ 
ตูองไมูใชูในโปรแกรมรีเฟรช และการเลือกฟังก์ชันการทำางาน
สนับสนุนซักและสวมใสู มิฉะนัน้แลูว เสื้อผูาจากขนสัตว์อาจจะหด
ตัวและเสื้อผูาที่ละเอียดอูอนอื่นๆ อาจจะเสียหายไดู

u ตรวจสอบสัญลักษณ์บนปูายกำากับเสื้อผูากูอนเริ่มโปรแกรม
1.2 ความปลอดภัยสำาหรับเด็ก

u ผลิตภัณฑ์น้ีสามารถใชูงานไดูกับเด็กเล็กที่มีอายุที่เทูากัยและ
มากกวูา 8 ปีและกับบุคคลทัว่ไปผู่ซึ่งขาดการพัฒนาความสามารถ
ทางกายภาพ ดูานประสาทสัมผัสหรือดูานจิตใจอยูางเต็มที่หรือ
บุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู่ที่มีใหูซึ่งตูองอยู่ในความ
ควบคุมด่แลหรือผูานการอบรมในดูานการใชูงานอยูางปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมาแลูว เด็กไมูควรเลูน
ผลิตภัณฑ์น้ี เด็กไมูควรทำาความสะอาดและการซูอมบำารุงเวูนแตูมี
ผู่คอยควบคุมด่แล เด็กอายุตูำากวูา 3 ปี ควรอยู่หูางจากเครื่องเวูน
แตูมีผู่ปกครองด่แลอยูางใกลูชิดตลอดเวลา

u วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นอันตรายตูอเด็ก เก็บรักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไวู
ในสถานที่ปลอดภัยหูางไกลจากการเอื้อมถึงของเด็ก

u ผลิตภัณฑ์เครื่องใชูไฟฟูาเป็นอันตรายตูอเด็ก พยายามใหูเด็กอยู่
หูางจากเครื่องใชูน้ีเมื่อทำาการใชูงาน หูามปลูอยใหูเด็กมายูุงเกี่ยว
ใดๆ กับผลิตภัณฑ์น้ี ใชูระบบการล็อคเพื่อปูองกันมิใหูเด็กยูุงเกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์น้ี 

u อยูาลืมปิดประต่ตัวเครื่องเมื่อออกไปจากหูองที่ผลิตภัณฑ์น้ีติดตัง้ไวู
u เก็บผงซักฟอกและสารเติมแตูงในสถานที่ปลอดภัยจากการเอื้อม

ถึงของเด็ก โดยการปิดฝาบรรจุภัณฑ์หรือปิดผนึกภาชนะบรรจุผง
ซักฟอกไวู
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1.3 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
u หากผลิตภัณฑ์มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ไมูควรจะใชูงาน

ผลิตภัณฑ์ถูายังไมูมีการซูอมบำารุงโดยตัวแทนบริการที่ไดูรับ
อนุญาตแลูว น่ีเป็นความเสี่ยงของไฟฟูาด่ด!

u ผลิตภัณฑ์น้ีถ่กออกแบบมาใหูสามารถกลับมาทำางานไดูตามปกติ
เมื่อทำาการเปิดการจูายพลังงานอีกครัง้หลังจากเกิดการขัดขูอง
ทางไฟฟูา ถูาคุณตูองการยกเลิกโปรแกรม ใหูด่ในบท "การยกเลิก
โปรแกรม"

u ทำาการเชื่อมตูอผลิตภัณฑ์เขูากับระบบสายดินที่มีการปูองกันการ
ลัดวงจรดูวยฟิวส์ขนาด 16 แอมป์ อยูาประมาทและใหูมีการติดตัง้
ระบบสายดินโดยชูางไฟฟูาผู่ชำานาญ บริษทัของเราจะไมูรับรองตูอ
ความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์น้ีถ่กใชูงานโดยไมูมี
การเชื่อมตูอระบบสายดินที่เป็นไปตามขูอกำาหนดกฎหมายของ
ทูองถิ่นประเทศนัน้

u หูามลูางทำาความสะอาดตัวเครื่องโดยการพูนนูำาหรือสาดนูำาไปบน
ตัวเครื่อง! น่ีเป็นความเสี่ยงของไฟฟูาด่ด!

u หูามสัมผัสกับปลัก๊ไปดูวยมือเปียก! หูามถอดปลัก๊โดยการดึงสาย
ไฟฟูา กดตัวปลัก๊ไวูดูวยมือขูางหน่ึงเสมอและดึงปลัก๊ออกโดยการ
จับดูวยมืออีกขูางหน่ึง

u ผลิตภัณฑ์จะตูองอยู่ในสภาพที่ไมูไดูเสียบปลัก๊ไฟในระหวูาง
กระบวนการของการติดตัง้ การซูอมบำารุง การทำาความสะอาดและ
การซูอมแซม

u ถูาสายไฟฟูาของตัวเครื่องเสียหาย จะตูองทำาการเปลี่ยนใหมูโดย
ผู่ผลิต ผู่ใหูบริการหลังการขายหรือบุคคลที่ไดูรับการรับรองแลูว 
(ควรจะเป็นชูางไฟฟูา) หรือบุคคลที่ไดูรับการแตูงตัง้โดยผู่นำาเขูา
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดู

1.4 ความปลอดภัยจากพืน้ผิวที่ร้อน
กระจกของประต่โหลดเส้ือผูาจะรูอน
มากในขณะทำาการซักที่อุณหภ่มิส่ง ดัง
นัน้ อยูาใหูเด็กเล็กสัมผัสกับกระจกประต่
โหลดในขณะทำาการซัก
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2 คำาแนะนำาที่สำาคัญสำาหรับสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามข้อกำาหนดการกำาจัดขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ 
หรือ WEEE Directive

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

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

2.2 ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์
วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ีจะถ่กผลิตมาจากวัสดุนำากลับมาทำาใหมูไดูซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
ขูอกำาหนดของหนูวยงานสิ่งแวดลูอมแหูงชาติของเรา อยูากำาจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์เหลูาน้ีไปกับขยะ
ภายในบูานหรือกากของเสียอื่นๆ ใหูแยกทิง้วัสดุบรรจุภัณฑ์เหลูาน้ี ณ จุดรวมที่กำาหนดไวูโดย
หนูวยงานที่มีอำานาจด่แลดูานน้ีของทูองถิ่นประเทศนัน้

3 การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์

• ผลิตภัณฑ์น้ีไดูรับการออกแบบมาสำาหรับการใชูภายในบูาน ผลิตภัณฑ์น้ีไมูเหมาะสมที่จะนำาไป
ใชูเพื่อเชิงการคูาและจะตูองไมูนำาไปใชูนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ใหูไวู

• ผลิตภัณฑ์น้ีจะตูองทำาการใชูสำาหรับการซัก การลูาง การเตรียมการสวมใสูเสื้อผูาเครื่องนุูงหูม
ตามที่ไดูระบุไวูเทูานัน้

• ผู่ผลิตจะเพิกถอนความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดจากการใชูงานหรือการขนสูงที่ไมูถ่กตูอง
• อายุการใชูงานสำาหรับผลิตภัณฑ์ของคุณคือ 10 ปี ในระหวูางชูวงเวลาน้ี ชิน้สูวนอะไหลูดัง้เดิม

จะมีพรูอมสำาหรับการทำางานของผลิตภัณฑ์อยูางเหมาะสม
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4  ข้อมูลจำาเพาะด้านเทคนิค

ชื่อผู่สูงมอบหรือเครื่องหมายการคูา Beko

ชื่อรูุน WTV 9745 X0A

ความจุที่จัดระดับไวู (กก.) 9

ความเร็วการป่ันแหูงส่งสุด (รอบตูอนาที) 1400

แบบสรูางไวูในตัวเครื่อง No

ความส่ง (ซม.) 84

ความกวูาง (ซม.) 60

ความลึก (ซม.) 64

นูำาหนักสุทธิ (±4 กก.) 76

ทางเขูาของนูำาแบบเดี่ยว / ทางเขูาของนูำาแบบคู่
• / -

• มีอยู่

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

กระแสไฟฟูารวม (แอมป์) 10

พลังงานทัง้หมด (วัตต์)  2000-2350

รหัสรูุนหลัก 1214
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4.1 การติดตัง้
• ใชูตัวแทนบริการทีไดูรับการอนุญาตที่อยู่ใกลูที่สุดสำาหรับการติดตัง้ผลิตภัณฑ์น้ี
• การเตรียมความพรูอมดูานสถานที่ติดตัง้และระบบไฟฟูา ระบบทูอประปา และการติดตัง้ระบบ

ระบายนำ้ าทิง้ ณ สถานที่ที่จะทำาการติดตัง้เป็นความรับผิดชอบของล่กคูา 
• ตรวจใหูมัน่ใจวูาทูอนำ้ าเขูาและทูอนำ้ าระบายออกรวมถึงสายไฟฟูาของตัวเครื่องจะตูองไมูพับงอ 

โดนหนีบ ถ่กบีบอัดในขณะทำาการดันตัวผลิตภัณฑ์เขูาไปอยู่ในตำาแหนูงการวางหลังจากการติด
ตัง้หรือการทำาความสะอาดแลูว 

• ตรวจสอบใหูแนูใจวูาการติดตัง้และการเชื่อมตูอทางไฟฟูาของผลิตภัณฑ์ถ่กดำาเนินการ
โดยตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต ผู่ผลิตจะไมูรับผิดชอบตูอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจาก
กระบวนการที่กระทำาโดยบุคคลที่ไมูไดูรับอนุญาต

• กูอนทำาการติดตัง้ ใหูทำาการตรวจสอบดูวยสายตาวูาผลิตภัณฑ์มีขูอบกพรูองบนตัวเครื่องหรือ
ไมู ถูามี ไมูตูองทำาการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียหายเป็นสาเหตุของความเสี่ยงดูานความ
ปลอดภัยของคุณไดู

• ใชูงานผลิตภัณฑ์น้ีในสภาพแวดลูอมที่มีการระบายอากาศไดูดีและปลอดจากฝูุนละออง

4.1.1 ตำาแหน่งการติดตัง้ที่เหมาะสม
• วางผลิตภัณฑ์ไวูบนพื้นที่แข็งและไดูระดับ อยูาวางไวูบนพรมที่มาทับซูอนกันส่งหรือพื้นผิวอื่นที่

คลูายกัน
• นำ้ าหนักรวมของเครื่องซักผูาและเครื่องป่ันแหูง -ขณะมีโหลดเต็มถัง- เมื่อวางซูอนกันจะมีนำ้ า

หนักประมาณ180 กิโลกรัม วางผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นแข็งและเรียบที่มีความสามารถในการรับ
โหลดนำ้ าหนักที่เพียงพอ

• ·อยูาวางผลิตภัณฑ์ทับบนสายไฟฟูา
• หูามวางผลิตภัณฑ์ลงบนสถานที่ที่อุณหภ่มิอาจตำ่าลงไปถึงระดับ 0 องศาเซลเซียส
• เวูนระยะหูางอยูางนูอย 1.5 ซม. ระหวูางผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์
• หากคุณจะติดตัง้ผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่มีระดับตูางกัน หูามวางชิดขอบ 
• อยูาวางผลิตภัณฑ์ไวูบนแทูนขัน้บันได
• หูามวางแหลูงความรูอน เชูน ตะแกรง เตารีด เตาอบ ฯลฯ บนเครื่องซักผูา และหูามใชูสิ่งของ

เหลูานัน้บนผลิตภัณฑ์

4.1.2 การถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์

เอียงผลิตภัณฑ์ไปดูานหลังเพื่อที่จะทำาการถอดชุดเสริมความแข็ง
แรงของบรรจุภัณฑ์ออก ถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุ
ภัณฑ์ออกโดยการดึงสายรัดออก อยูาใชูงานเครื่องเพียงลำาพัง
ดูวยตัวเอง 
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4.1.3 การถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งออก
1 คลายสลักทัง้หมดดูวยประแจที่เหมาะสมจนกระทัง่สลักเหลูานัน้หมุนไดูอิสระ
2 ถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนสูงโดยการหมุนคลายออกอยูางนูุมนวล
3 ติดตัวครอบที่ทำาจากพลาสติกที่ใหูมาในถุงบรรจุคู่มือผู่ใชูงานเขูาไปในทูอบนแผงหลังของ

เครื่อง

A
คำาเตือน: ถอดสลักยึดที่ใชูยึดสำาหรับการขนสูงอยูางปลอดภัยกูอนที่จะทำาการใชูงานเครื่องซักผูา! มิฉะนัน้ 

ผลิตภัณฑ์อาจไดูรับความเสียหายไดู

C
เก็บรักษาสลักยึดเพื่อการขนสูงอยูางปลอดภัยเอาไวูในสถานที่เก็บที่ปลอดภัยเพื่อนำากลับมาใชูใหมูไดูเมื่อมี

ความจำาเป็นตูองยูายสถานที่ติดตัง้อีกครัง้ในอนาคต
ติดตัง้สลักยึดเพื่อการขนสูงอยูางปลอดภัยในทิศทางยูินกลับของขัน้ตอนการถอดประกอบ
หูามทำาการเคลื่อนยูายผลิตภัณฑ์โดยที่ไมูมีสลักยึดเพื่อการขนสูงอยูางปลอดภัยยึดไวูในตำาแหนูงที่เหมาะสม!

4.1.4 การต่อระบบน้ำาเข้า

C
แรงดันของระบบนำ้ าจูายเขูาเพื่อใหูเครื่องซักผูาทำางานจะอยู่ระหวูาง 1 ถึง 10 บาร์ (0.1 – 1 MPa) จำาเป็นตูอง

ใชูนำ้ า 10 - 80 ลิตร ในการหมุนเวียนจากทูอนำ้ าที่เปิดเต็มที่ใน 1 นาที ไปสู่เครื่องซักผูาเพื่อใหูเครื่องซักผูา

ทำางานไดูอยูางราบรื่น ติดตัง้วาล์วลดแรงดันนำ้ าไวูถูาระดับแรงดันนำ้ ามากเกินไป
ถูาคุณตูองการจะใชูงานผลิตภัณฑ์ที่มีระบบทูอนำ้ าเขูาแบบสองทางใหูเป็นแบบหนูวยที่เป็นทูอนำ้ าเขูาทางเดียว 

(นำ้ าเย็น) คุณจะตูองทำาการติดตัง้ตัวหยุดที่ใหูมาที่ตูอไปที่วาล์วระบบนำ้ ารูอนกูอนที่จะทำาการเปิดการทำางานของ

เครื่องซักผูา (มีผลใชูกับผลิตภัณฑ์ที่มีชุดของตัวหยุดแบบปิดสนิทใหูมา)

A
คำาเตือน: รูุนของผลิตภัณฑ์ที่มีทางเขูาของนำ้ าทางเดียวไมูควรนำาไปตูอเขูากับทูอนำ้ ารูอน ในกรณีดังกลูาว 

เสื้อผูาจะไดูรับความเสียหายหรือตัวผลิตภัณฑ์จะทำาการปรับเปลี่ยนไปสู่โหมดการทำางานเชิงปูองกันและจะไมู

ทำางาน

คำาเตือน: หูามใชูทูอสายยางสำาหรับนำ้ าเขูาที่เกูาหรือใชูแลูวมาใชูกับผลิตภัณฑ์ใหมูเอี่ยม อาจทำาใหูเกิดคราบ

บนเสื้อผูาของคุณไดู

1 ทำาการขันน็อตยึดทูอทัง้หมดใหูแนูนดูวยมือ หูามใชูเครื่องมือใดๆ ในการขันยึดแนูนน็อต
2 เปิดก๊อกจูายนำ้ าใหูสุดหลังจากทำาการเชื่อมตูอกับทูอของตัวเครื่องแลูวเพื่อตรวจสอบหาจุดรัว่

ของนำ้ า ณ จุดใด ๆ ของจุดเชื่อมตูอ ถูามีการรัว่ไหลเกิดขึ้น ใหูทำาการปิดทูอจูายนำ้ าและถอด
น็อตออก ทำาการขันน็อตใหมูอีกครัง้ใหูแนูนอยูางระมัดระวังหลังจากตรวจสอบแหวนปะเก็น
แลูว เพื่อที่จะปูองกันการรัว่ของนำ้ าและผลของความเสียหายที่ตามมา ใหูรักษาก็อกนำ้ าใหูปิด
เมื่อไมูไดูใชูงานผลิตภัณฑ์
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4.1.5 การเชื่อมต่อท่อยางเข้ากับระบบระบายน้ำา
• ติดปลายของทูอยางระบายนำ้ าเขูาไปยังทูอระบายนำ้ าเสีย หูองสุขาหรือหูองอาบนำ้ าโดยตรง 

A คำาเตือน: บูานของคุณอาจนำ้ าทูวมไดูถูาทูอระบายเคลื่อนระหวูางการระบายนำ้ า ยิ่งไปกวูานัน้ ยังมีความ

เสี่ยงของการถ่กนำ้ ารูอนลวกเน่ืองจากอุณหภ่มิส่งของนำ้ าในการซักผูา เพื่อที่จะปูองกันสถานการณ์ดังกลูาวและ

ทำาใหูแนูใจวูาผลิตภัณฑ์จะทำางานในการนำานำ้ าเขูามาและระบายนำ้ าออกโดยไมูเกิดปัญหาใดๆ นัน้ ใหูยึดทูอยาง

ระบายนำ้ าใหูแนูน

• เชื่อมตูอทูอยางระบายนำ้ าเขูาที่ระดับความส่งอยูางนูอย 40 ซม. และความส่งส่งสุด 100 ซม.
• ในกรณีสายทูอยางถ่กยกส่งขึ้นหลังจากวางบนพื้นระดับหรือใกลูกับพื้น (นูอยกวูา 40 เซ็นติ

เมตร เหนือพื้น) การระบายนำ้ าทิง้ของเครื่องจะยากลำาบากมากขึ้นและเสื้อผูาอาจจะยังมีลักษณะ
เปียกสูวนเกินออกมาไดู ดังนัน้ ใหูสังเกตด่ใหูไดูความส่งที่ไดูแนะนำาไวู
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• ในการปูองกันนำ้ าเสียกลับเขูามายังเครื่องซักผูาอีกและเพื่อใหูแนูใจวูาการระบายนำ้ าทำาไดูสะดวก 
อยูาจูุมปลายของทูอยางเขูาไปในนำ้ าเสียหรืออยูาเสียบเขูาไปในระบบระบายยาวกวูา 15 ซม. ถูา
ทูอยางยาวเกินไป ใหูตัดใหูสัน้ลง

• ปลายทูอสายยางจะตูองไมูหักงอ จะตูองไมูเป็นขัน้ ๆ และทูอสายยางจะตูองไมูถ่กหนีบระหวูาง
ทูอนำ้ าระบายออกกับตัวเครื่องซักผูา

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

4.1.6 การปรับขาตัง้ของผลิตภัณฑ์

A คำาเตือน: เพื่อที่จะใหูมัน่ใจวูาผลิตภัณฑ์จะทำางานไดูอยูางเงียบสนิทและไมูมีการสัน่สะเทือน จะตูอง

ทำาการติดตัง้บนพื้นที่ราบเรียบและไดูสมดุลกันของขาตัง้ทัง้หมดทุกดูาน ปรับสมดุลของตัวเครื่องโดยการปรับ

ขาตัง้ มิฉะนัน้แลูว ผลิตภัณฑ์อาจจะเคลื่อนที่ไปจากตำาแหนูงเดิมไดูและเป็นสาเหตุของปัญหาการแตกหักและ

การสัน่สะเทือน

คำาเตือน: หูามใชูเครื่องมือใดๆ ในการคลายน็อตล็อค มิฉะนัน้แลูว น็อตจะไดูรับความเสียหาย
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1 ทำาการคลายน็อตล็อคที่เป็นขาตัง้โดยใชูมือปรับ
2 ทำาการปรับตัง้ขาตัง้จนกระทัง่ตัวเครื่องตัง้อยู่ในแนวราบและไดูสมดุล
3 ทำาการขันน็อตยึดทัง้หมดใหูแนูนดูวยมืออีกครัง้

4.1.7 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
ทำาการเชื่อมตูอผลิตภัณฑ์เขูากับระบบสายดินที่มีการปูองกันการลัดวงจรดูวยฟิวส์ขนาด 16 
แอมป์ บริษทัของเราจะไมูรับรองตูอความเสียหายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์น้ีถ่กใชูงานโดย
ไมูมีการเชื่อมตูอระบบสายดินที่เป็นไปตามขูอกำาหนดกฎหมายของทูองถิ่นประเทศนัน้
• การเชื่อมตูอจะตูองเป็นไปตามขูอกำาหนดของกฎหมายแหูงชาติ
• โครงสรูางพื้นฐานสายไฟเชื่อมตูอไฟฟูาของผลิตภัณฑ์ตูองเพียงพอและเหมาะสมกับขูอกำาหนด

ของผลิตภัณฑ์ แนะนำาใหูใชูเครื่องตัดไฟรัว่
• ปลัก๊ของสายไฟฟูาจะตูองสามารถเขูาถึงไดูสะดวกหลังการติดตัง้แลูว
• ถูาคูากระแสไฟฟูาของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ในบูานนูอยกวูา16 แอมป์ ใหูทำาการหาชูางไฟฟูาที่ไดู

รับการรับรองแลูวมาทำาการติดตัง้ฟิวส์ขนาด 16 แอมป์
• แรงดันไฟฟูาที่ระบุไวูใน "4 ขูอกำาหนดทางเทคนิค" จะตูองเทูากับแรงดันไฟฟูาหลักของบูานคุณ
• หูามทำาการเชื่อมตูอโดยผูานสายไฟสูวนขยายหรือปลัก๊แบบหลายทาง

B คำาเตือน: สายไฟฟูาที่เสียหายจะตูองทำาการเปลี่ยนใหมูโดยตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต

4.1.8 การเริ่มต้นใช้งาน
กูอนเริ่มใชูผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบใหูแนูใจวูามีการเตรียมดังที่
อธิบายไวูในสูวน “2 คำาแนะนำาดูานสิ่งแวดลูอม” และ “4.1 การ
ติดตัง้”
ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อใชูงานสำาหรับการซักลูางเสื้อผูา ใหู
ทำาการเริ่มใชูงานโปรแกรมการลูางถังซักผูากูอน หากโปรแกรมน้ี
ไมูมีในผลิตภัณฑ์ของคุณ ใหูใชูวิธีการที่อธิบายไวูในสูวน "4.4.2 
การทำาความสะอาดประต่ใสูโหลดและถัง"

C
ใชูผงตูอตูานการเกิดคราบที่เหมาะสมกับเครื่องซักผูา
อาจจะมีนำ้ าตกคูางอยู่ในตัวเครื่อง์ไดูเน่ืองจากมีกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิต น่ีไมูเป็นอันตรายตูอ

ผลิตภัณฑ์
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4.2 การเตรียมเสือ้ผ้า

4.2.1 การแยกประเภทเสือ้ผ้า
• คัดแยกเสื้อผูาที่จะซักตามประเภทของเสูนใย สี และระดับของคราบสกปรกและอุณหภ่มิของ

นำ้ าตามที่มีใหู
• ยึดมัน่ตามคำาแนะนำาที่ใหูไวูในปูายผูาเสมอ

4.2.2 การเตรียมเสื้อผูาสำาหรับซัก
• เสื้อผูาที่มีโลหะติดอยู่ เชูน เสื้อชัน้ในผู่หญิง หัวเข็มขัดสายคาดเอวหรือกระดุมโลหะ จะทำาความ

เสียหายใหูแกูเครื่องซักผูาไดู ถอดชิน้สูวนที่เป็นโลหะออกหรือซักเสื้อผูาโดยการนำาเสื้อผูา
ประเภทน้ีใสูในถุงสำาหรับซักผูาหรือปลอกหมอน ผูาชนิดน้ีอาจไดูรับความรูอนมากเกินไปใน
โปรแกรมรีเฟรช และในการเลือกฟังก์ชันเสริมซักและสวมใสู และเป็นอันตรายตูอเสื้อผูาของคุณ 
ดูวยเหตุน้ีจึงหูามใชูเสื้อผูาชนิดน้ีในโปรแกรมรีเฟรช หรือในการเลือกฟังก์ชันเสริมซักและสูวมใสู

•  นำาเอาวัสดุสิ่งของตูางๆ ในกระเป๋าของเสื้อผูาออกใหูหมด เชูน เหรียญเงิน ปากกาและที่หนีบ
กระดาษและทำาการกลับกระเป๋าดูานในออกมาและทำาการปัดวัสดุออก หากเป็นไปไดู วัตถุเหลูา
นัน้อาจทำาใหูผลิตภัณฑ์เสียหายหรือเป็นสาเหตุของเสียงดังไดู

• ใสูผูาขนาดเล็ก เชูน ถุงเทูาเด็กทารกและถุงเทูายาวทำาจากไนลอนลงในถุงสำาหรับซักผูาหรือ
ปลอกหมอน

• ใสูผูามูานลงไปโดยไมูตูองกดผูามูานลงในเครื่อง ถอดวัสดุที่ติดกับผูามูานออก หูามใชูผูาบาง
เน้ือละเอียดหรือผูามูานในโปรแกรมรีเฟรช หรือในการเลือกฟังก์ชันเสริมซักและสูวมใสู

• ทำาการซักผลิตภัณฑ์เสื้อผูาที่มีปูายกำากับวูา “ซักดูวยเครื่องซักผูาไดู” หรือ “ซักดูวยมือไดู” 
โดยการใชูโปรแกรมที่เหมาะสมเทูานัน้ แขวนหรือวางผึ่งใหูแหูง หูามใชูในการเลือกโปรแกรม
เสริมซักและสวมใสู

• ถูาคุณตูองการฟังก์ชันเสริมซักและสวมใสู ใหูเลือกความเร็วของการป่ันแหูงส่งสุดที่แนะนำาใน
ระหวูางการซักลูาง

• ร่ดซิบใหูสนิท เย็บกระดุมที่หลวมใหูแนูนและทำาการซูอมแซมโครงเสื้อผูาและสูวนที่ฉีกขาดกูอน
• ทำาการซักผลิตภัณฑ์เสื้อผูาที่มีปูายกำากับวูา “ซักดูวยเครื่องซักผูาไดู” หรือ “ซักดูวยมือไดู” 

โดยการใชูโปรแกรมที่เหมาะสมเทูานัน้
• หูามทำาการซักผูาสีและผูาขาวดูวยกัน ผูาฝูายของผูาสีมืดและใหมูจะทำาใหูสีตกออกมาไดู ใหูซัก

เสื้อผูาเหลูานัน้แยกจากกลูุมอื่น
• คราบสกปรกฝังแนูนตูองไดูรับการจัดการอยูางเหมาะสมกูอนทำาการซักลูาง ถูาไมูแนูใจ ใหู

ตรวจสอบกับผู่บริการซักแหูง
• ใชูสียูอม/สารยูอมสีและสารลูางของแข็งที่เหมาะสมกับการซักดูวยเครื่องเทูานัน้ ปฏิบัติตามคำา

แนะนำาที่ใหูไวูบนบรรจุภัณฑ์เสมอ
• ทำาการซักกางเกงขายาวและเสื้อผูาที่บอบบางโดยการกลับดูานในออกนอก
• แชูเสื้อผูาที่ทำาจากขนสัตว์ไวูในชูองแชูแข็ง 2-3 ชัว่โมงกูอนทำาการซัก การแชูจะชูวยลดการ

หลุดรูวงของขนสัตว์ไดู



14 / TH เครื่องซักผูา / คู่มือผู่ใชูงาน

• เสื้อผูาที่เป้ือนวัสดุ ไดูแกู แปูง ผงป่นขาว นมผง เป็นตูน จะตูองทำาการสะบัดออกกูอนทำาการใสู
ลงไปในเครื่องซักผูา ฝูุนและผงที่อยู่บนเสื้อผูาอาจสะสมตัวกันบนชิน้สูวนภายในเครื่องเมื่อเวลา
ผูานไปและสามารถเป็นสาเหตุของความเสียหายไดู

4.2.3 เกร็ดสำาหรับการประหยัดพลังงาน
ขูอม่ลตูอไปน้ีจะชูวยคุณในการใชูงานผลิตภัณฑ์น้ีไดูอยูางประหยัดคูาใชูจูายและใชูพลังงานอยูาง
มีประสิทธิภาพ
• ใหูเครื่องทำางาน ณ ความจุส่งสุดที่ตัวเครื่องรองรับไดูแตูละโปรแกรมที่คุณไดูเลือกใชู แตูหูาม

ใชูงานเกินกำาลังความสามารถของเครื่อง ด่หัวขูอ "4.3.3 ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภค
พลังงาน"

• ปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่ใหูไวูบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอกเสมอ
• ซักเสื้อผูาที่เป้ือนดินเล็กนูอยโดยใชูอุณหภ่มิตำ่า
• ใชูโปรแกรมที่มีความเร็วมากขึ้นสำาหรับผูาจำานวนนูอยชิน้ที่มีการเป้ือนดินเล็กนูอย
• หูามทำาการซักลูางในขัน้ตูนและใชูอุณหภ่มิส่งสำาหรับเสื้อผูาที่เป้ือนดินไมูมากหรือมีคราบสกปรก

ไมูมาก
• ถูาคุณตูองการอบแหูงเสื้อผูาในเครื่องอบแหูง ใหูเลือกความเร็วของการป่ันแหูงส่งสุดที่แนะนำา

ในระหวูางการซักลูาง 
• หูามใชูผงซักฟอกปริมาณมากกวูาที่แนะนำาไวูบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก

4.2.4 การโหลดเสื้อผูาเขูาเครื่อง
1 เปิดประต่โหลด
2 ใสูเสื้อผูาที่จะซักลงไปในตัวเครื่องแบบหลวมๆ
3 ผลักประต่โหลดใหูปิดจนคุณไดูยินเสียงล็อค ตูองมัน่ใจวูาไมูมีเสื้อผูาชิน้ใดเกาะติดอยู่ตรงประต่

เครื่อง ประต่สำาหรับโหลดจะถ่กล็อคไวูเมื่อโปรแกรมกำาลังทำางาน ประต่ที่ล็อคจะเปิดออกทันที
หลังจากสิน้สุดรอบการซัก หลังจากนัน้คุณจะสามารถเปิดประต่โหลดไดู ถูาประต่ไมูเปิด ใหูใชู
แนวทางแกูไขปัญหาที่ใหูไวูสำาหรับขูอผิดพลาดเกี่ยวกับการ "ไมูสามารถเปิดประต่โหลดไดู" ใน
สูวนการแกูไขปัญหา

4.2.5 ความจุของโหลดที่ถ่กตูอง
ปริมาณความจุของโหลดที่มากที่สุดขึ้นอยู่กับประเภทของเสื้อผูาที่จะซัก ระดับของคราบสกปรก
และโปรแกรมการซักที่ตูองการ
ผลิตภัณฑ์น้ีจะทำาการปรับปริมาณนำ้ าโดยอัตโนมัติใหูสอดคลูองกับนำ้ าหนักของเสื้อผูาที่ซักที่ใสู
เขูาไปในเครื่อง

A คำาเตือน: ปฏิบัติตามขูอม่ลใน "4.3.3 ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภคพลังงาน" หากเกินกำาลังความจุ 

ประสิทธิภาพการทำางานของเครื่องซักผูาจะตำ่าลง ยิ่งกวูานัน้ ปัญหาเสียงดังและการสัน่สะเทือนก็อาจเกิดขึ้นไดู
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ประเภทของเสือ้ผ้า นำ ้าหนัก 
(กรัม) ประเภทของเสือ้ผ้า นำ ้าหนัก 

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

4.2.6 การใชูผงซักฟอกและนูำายาปรับผูานุูม

C เมื่อใชูผงซักฟอก นำ้ ายาปรับผูานูุม ผงแปูง สียูอม นำ้ ายาฟอกขาวและสารฟอกสี สารขจัดคราบแข็ง ใหูอูานคำา

แนะนำาของผู่ผลิตที่เขียนไวูบนบรรจุภัณฑ์และปฏิบัติตามปริมาณการใชูที่ระบุไวู ใชูถูวยตวง ถูามี

132 ลิน้ชักสำาหรับใสูผงซักฟอกประกอบดูวย 3 สูวน:
– (1) สำาหรับการซักลูางขัน้ตูน
– (2) สำาหรับการซักลูางหลัก
– (3) สำาหรับนำ้ ายาปรับผูานูุม
– ( ) นอกจากน้ีแลูว ยังมีทูอถูายเทนำ้ าในสูวนของนำ้ ายาปรับผูา
นูุม

ผงซักฟอก นำ ้ายาปรับผ้านุ่มและนำ ้ายาทำาความสะอาดอื่นๆ
• ใสูผงซักฟอกและนำ้ ายาปรับผูานูุมลงไปกูอนทำาการเริ่มโปรแกรมการซัก
• หูามเปิดลิน้ชักของผงซักฟอกทิง้ไวูในขณะที่โปรแกรมการซักทำางาน
• ถูาใชูโปรแกรมการซักแบบไมูมีการซักขัน้ตูน หูามใสูผงซักฟอกลงไปในชูองที่เป็นสูวนสำาหรับ

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

หมายเลข "1")
• หูามเลือกโปรแกรมที่มีการซักลูางขัน้ตูนหากคุณใชูผงซักฟอกแบบบรรจุถุงหรืออัดกูอน วางผง

ซักฟอกแบบถุงหรืออัดกูอนลงไปตรงกลางระหวูางผูาที่ใสูลงในเครื่องซักผูา
• ถูาคุณใชูผงซักฟอกเหลว อยูาลืมใสูถูวยบรรจุผงซักฟอกลงในชูองสำาหรับใสูเพื่อการซักลูางหลัก 

(ชูองหมายเลข "2")
การเลือกประเภทของผงซักฟอก
ประเภทของผงซักฟอกที่ใชูจะขึ้นอยู่กับชนิดของเสูนใยและสี
• ใชูผงซักฟอกที่แตกตูางกันสำาหรับผูาสีและผูาขาว
• ซักลูางเสื้อผูาที่อูอนโยนของคุณดูวยผงซักฟอกพิเศษเทูานัน้ (ผงซักฟอกเหลว แชมพ่สำาหรับขน

สัตว์ เป็นตูน) ใหูใชูเพียงอยูางหน่ึงอยูางใดสำาหรับเสื้อผูาที่มีใยพิเศษ 
• เมื่อตูองการซักเสื้อผูาสีที่มีสีมืดทึมและผูานวม แนะนำาใหูใชูผงซักฟอกแบบเหลว
• ซักเสื้อผูาที่ทำาจากขนสัตว์ดูวยผงซักฟอกพิเศษที่ผลิตพิเศษโดยเฉพาะสำาหรับผูาขนสัตว์

C คำาเตือน: ใชูผงซักฟอกที่ผลิตมาใชูงานเฉพาะสำาหรับเครื่องซักผูาเทูานัน้

คำาเตือน: หูามใชูผงสบู่
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การปรับปริมาณของผงซักฟอก
ปริมาณของผงซักฟอกที่จะใชูงานขึ้นอยู่กับปริมาณของเสื้อผูาที่จะซัก ระดับของการสกปรกและ
ความกระดูางของนำ้ า
• หูามใชูปริมาณเกินกวูาปริมาณที่แนะนำาใหูใชูที่แนะนำาไวูบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก เพื่อ

หลีกเลี่ยงปัญหาปริมาณสูวนเกินของฟอง การลูางออกไมูหมด การประหยัดเงินและทูายที่สุด
เป็นการปกปูองสิ่งแวดลูอม

• ใชูปริมาณผงซักฟอกนูอยลงสำาหรับเสื้อผูาจำานวนนูอยชิน้หรือมีคราบสกปรกนูอย
การใช้นำ ้ายาปรับผ้านุ่ม
เทนำ้ ายาปรับผูานุูมลงไปในชูองสำาหรับนำ้ ายาปรับผูานูุมของลิน้ชักสำาหรับใสูผงซักฟอก
•  หูามใสูเกินระดับ (>ส่งสุด<) ที่ทำาเครื่องหมายไวูในชูองสำาหรับใสูนำ้ ายาปรับผูานูุม
•  หากนำ้ ายาปรับผูานุูมส่ญเสียสภาพการไหล ใหูทำาใหูเจือจางลงดูวยนำ้ ากูอนเทใสูลงไปในลิน้ชัก

สำาหรับผงซักฟอก

A คำาเตือน: อยูาใชูผงซักฟอกแบบนำ้ าหรือผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดอื่น ๆ นอกเหนือจากนำ้ ายาปรับผูานูุมที่

ผลิตขึ้นมาสำาหรับการใชูกับเครื่องซักผูาเพื่อทำาใหูผูานูุม

การใช้ผงซักฟอกเหลว
ถ้าผลิตภัณฑ์มีถ้วยสำาหรับใส่ผงซักฟอกเหลว:
• ใสูภาชนะบรรจุผงซักฟอกเหลวลงไปในชูองหมายเลข “2”
•  ถูาผงซักฟอกเหลวส่ญเสียสภาพการไหล ใหูทำาใหูเจือจางลงดูวยนำ้ ากูอนเทใสูลงไปในถูวย

สำาหรับผงซักฟอก
22

หากผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยส่วนประกอบนำ ้ายาทำาความสะอาด:
• หากคุณตูองการใชูนำ้ ายาซักผูา ใหูดึงตัวยึดเขูามาหาตัวคุณ สูวนที่ตกลงมาเป็นตัวชูวยในการ

กัน้นำ้ ายาซักผูา หากตูองการ คุณสามารถทำาความสะอาดตัวยึดดูวยนำ้ าในขณะที่ตัวยึดอยู่ใน
ตำาแหนูงปกติหรือนำาออกมาทำาความสะอาดไดู หากคุณตูองการใชูผงซักฟอก ตัวยึดจะตูอง
อยู่ในตำาแหนูงบนสุดเทูานัน้
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ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่มีถ้วยบรรจุผงซักฟอกเหลว:
• หูามใชูผงซักฟอกเหลวสำาหรับการซักลูางขัน้ตูนในโปรแกรมที่มีการซักลูางขัน้ตูน
• ผงซักฟอกเหลวจะทิง้คราบฝังแนูนบนเสื้อผูาของคุณเมื่อใชูกับฟังก์ชัน "เวลาสิน้สุด" เพื่อเริ่มการ

หนูวงเวลา หากคุณตูองการใชูฟังก์ชันเวลาสิน้สุดแบบมีการหนูวงเวลา หูามใชูผงซักฟอกเหลว
ใช้ผงซักฟอกแบบเจลและเม็ด
• ถูาความหนาของผงซักฟอกแบบเจลเป็นแบบของไหลและเครื่องซักผูาของคุณไมูมีภาชนะพิเศษ

สำาหรับบรรจุผงซักฟอกเหลว ใหูใสูผงซักฟอกลงไปในชูองสำาหรับใสูผงซักฟอกเพื่อการซักลูาง
หลักในระหวูางการปลูอยนำ้ าเขูาเครื่องครัง้แรก ถูาผลิตภัณฑ์ของคุณมีถูวยใสูผงซักฟอกเหลว ใหู
ใสูผงซักฟอกลงไปในถูวยกูอนเริ่มโปรแกรมการทำางาน

• ถูาความหนาของผงซักฟอกแบบเจลไมูเป็นแบบของไหล หรือถูาอยู่ในร่ปแบบของเม็ดเหลวใน
แคปซ่ล ใหูใสูลงไปโดยตรงในถังซักผูากูอนการซักไดูเลย

• ใสูผงซักฟอกแบบเม็ดลงไปในชูองสำาหรับการซักลูางหลัก (ชูองหมายเลข "2") หรือใสูลงไป
โดยตรงในถังเครื่องซักผูากูอนทำาการซักไดูเลย

การใช้แป้งซักผ้า
• ใสูแปูงเหลว แปูงผงหรือผงยูอมผูาลงไปในชูองสำาหรับใสูนำ้ ่ายาปรับผูานูุม
• หูามใชูนำ้ ายาปรับผูานุูมและแปูงพรูอมกันในการซักหน่ึงรอบการซัก
• เช็ดทำาความสะอาดภายในเครื่องซักผูาดูวยผูาชุบนำ้ าหมาดๆ และทำาความสะอาดเสื้อผูาหลังจาก

ใชูแปูงซักผูาแลูว
การใช้นำ ้ายาขจัดคราบ
•  หากจำาเป็น ใหูใชูนำ้ ายาขจัดคราบที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะสำาหรับเครื่องซักผูาเทูานัน้ 
การใช้นำ ้ายาฟอกขาว
• เลือกโปรแกรมที่มีการซักลูางขัน้ตูนและใสูนำ้ ายาฟอกขาวลงไป ณ ตอนเริ่มตูนการซักลูางขัน้

ตูน หูามใสูผงซักฟอกลงไปในชูองสำาหรับใสผงซักฟอกูเพื่อการซักลูางขัน้ตูน การใชูงานแบบมี
ทางเลือก ใหูเลือกโปรแกรมที่มีการลูางนำ้ าแบบพิเศษและใสูนำ้ ายาฟอกขาวในขณะที่เครื่องซักผูา
ทำาการด่ดนำ้ าจากชูองใสูผงซักฟอกในระหวูางขัน้ตอนการลูางนำ้ าขัน้แรก

• หูามใชูนำ้ ายาฟอกขาวและผงซักฟอกโดยการนำามาผสมกัน
• ใชูเพียงแคูปริมาณเล็กนูอย (ประมาณ 50 มิลลิลิตร) ของนำ้ ายาฟอกขาวและลูางทำาความสะอาด

เสื้อผูาใหูดีเน่ืองจากอาจเกิดการระคายเคืองตูอผิวหนังไดู
• อยูาเทนำ้ ายาฟอกขาวลงบนเสื้อผูาที่ซัก
• อยูาใชูกับผูาสี
• เมื่อใชูนำ้ ายาฟอกขาวที่มีอ็อกซิเจน ใหูเลือกโปรแกรมที่ทำาการซักที่อุณหภ่มิตำ่า 
• สารฟอกสีที่มีองค์ประกอบหลักของอ็อกซิเจน สามารถใชูรูวมกับผงซักฟอกไดู อยูางไรก็ตาม 

ถูาความหนาของนำ้ ายาไมูเทูากับผงซักฟอก ใหูใสูผงซักฟอกลงไปกูอนในชูองหมายเลข "2" ใน
ลิน้ชกัสำาหรบัผงซกัฟอกและรอจนกระทัง่ผงซักฟอกไหลเวียนลงไปพรูอมกับที่เครื่องกำาลังดด่นำ้ า 
ในขณะที่เครื่องซักผูาดำาเนินการด่ดนำ้ าอยูางตูอเน่ือง ใหูเพิ่มนำ้ ายาฟอกขาวในชูองเดียวกันไดู
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4.2.7 เกร็ดสำาหรับการซักที่มีประสิทธิภาพ
เสือ้ผ้า

ผ้าสีและผ้าขาว ผ้าสี ผ้าสีดำา/สีทึบ
เสือ้ผ้าอ่อนนุ่ม/

เสือ้ผ้าจากขนสัตว์/
เสือ้ผ้าจากผ้าไหม

(ชูวงอุณหภ่มิที่แนะนำาตามระดับ
ของคราบสกปรก: 40-90 oC)

(ชูวงอุณหภ่มิที่แนะนำาตามระดับ
ของคราบสกปรก:เย็น -40 oC)

(ชูวงอุณหภ่มิที่
แนะนำาตามระดบัของ
คราบสกปรก:เย็น 
-40 oC)

(ชูวงอุณหภ่มิที่แนะนำา
ตามระดับของคราบ
สกปรก:เย็น -30 oC)

ระ
ดับ

ขอ
งค

รา
บส

กป
รก

เป้ือนมาก
(คราบที่ขจัด
ยาก เชูน 
คราบจาก
สนามหญูา 
คราบกาแฟ
และคราบ
เลือด)

น่ีอาจจำาเป็นตูองทำาการขจัดคราบ
เบื้องตูนหรือทำาการซักลูางขัน้
ตูนกูอน ผงซักฟอกชนิดผงและ
ชนิดนำ้ าที่แนะนำาใหูใชูสำาหรับผูา
ขาวสามารถนำามาใชูในปริมาณ
ที่แนะนำาสำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบ
สกปรกมาก แนะนำาใหูใชูผง
ซักฟอกชนิดผงในการทำาความ
สะอาดคราบสกปรกจากดินโคลน
และดินทัว่ไปที่อาจทำาใหูสีซีด
ไดูงูาย 

ผงซักฟอกชนิดผงและชนิดนำ้ าที่
แนะนำาใหูใชูสำาหรับผูาสีสามาร
ถนำามาใชูในปริมาณที่แนะนำา
สำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบสกปรก
มาก แนะนำาใหูใชูผงซักฟอกชนิด
ผงในการทำาความสะอาดคราบ
สกปรกจากดินโคลนและดิน
ทัว่ไปที่อาจทำาใหูสีซีดไดูงูาย ผง
ซักฟอกที่ไมูมีองค์ประกอบสาร
ฟอกขาวสามารถใชูไดู

ผงซักฟอกเหลวที่
เหมาะสำาหรับผูาสี
และสีเขูมสามารถ
นำามาใชูในปริมาณที่
แนะนำาสำาหรับเสื้อผูา
ที่มีคราบสกปรกมาก

ควรใชูผงซักฟอกชนิด
นำ้ าที่ผลิตมาสำาหรับ
เสื้อผูาที่อูอนนุูม เสื้อผูา
จากขนสัตว์และผูาไหม
จะตูองทำาการซักโดยใชู
ผงซักฟอกพิเศษเฉพาะ
ผูาขนสัตว์

คราบสกปรก
ปกติทั่วไป
(ตัวอยูางเชูน 
คราบที่เกิด
จากรูางกาย
บริเวณคอปก
เสื้อและขูอมือ
เสื้อ)

ผงซักฟอกชนิดผงและชนิดนำ้ าที่
แนะนำาใหูใชูสำาหรับผูาขาวสามารถ
นำามาใชูในปริมาณที่แนะนำาสำาหรับ
เสื้อผูาที่มีคราบสกปรกระดับปกติ

ผงซักฟอกแบบผงและแบบเหลว
ที่แนะนำาใหูใชูสำาหรับผูาสีสามาร
ถนำามาใชูในปริมาณที่แนะนำา
สำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบสกปรก
ระดับปกติ ผงซักฟอกที่ไมูมีองค์
ประกอบสารฟอกขาวสามารถ
ใชูไดู

ผงซักฟอกชนิดนำ้ า
ที่เหมาะสำาหรับผูาสี
และสีเขูมสามารถ
นำามาใชูในปริมาณที่
แนะนำาสำาหรับเสื้อผูา
ที่มีคราบสกปรก
ระดับปกติ 

ควรใชูผงซักฟอกชนิด
นำ้ าที่ผลิตมาสำาหรับ
เสื้อผูาที่อูอนนุูม เสื้อผูา
จากขนสัตว์และผูาไหม
จะตูองทำาการซักโดยใชู
ผงซักฟอกพิเศษเฉพาะ
ผูาขนสัตว์

คราบสกปรก
เล็กน้อย
(มองไมูเห็น
คราบสกปรก
ดูวยสายตา)

ผงซักฟอกชนิดผงและชนิดนำ้ าที่
แนะนำาใหูใชูสำาหรับผูาขาวสามารถ
นำามาใชูในปริมาณที่แนะนำาสำาหรับ
เสื้อผูาที่มีคราบสกปรกระดับ
เล็กนูอย

ผงซักฟอกชนิดผงและชนิดนำ้ าที่
แนะนำาใหูใชูสำาหรับผูาสีสามาร
ถนำามาใชูในปริมาณที่แนะนำา
สำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบสกปรก
ระดับเล็กนูอย ผงซักฟอกที่ไมูมี
องค์ประกอบสารฟอกขาวสามารถ
ใชูไดู

ผงซักชนิดนำ้ าที่
เหมาะสำาหรับผูาสี
และสีทึบสามารถนำา
มาใชูในปริมาณที่
แนะนำาสำาหรับเสื้อผูา
ที่มีคราบสกปรก
ระดับเล็กนูอย

ควรใชูผงซักฟอกชนิด
นำ้ าที่ผลิตมาสำาหรับ
เสื้อผูาที่อูอนนุูม เสื้อผูา
จากขนสัตว์และผูาไหม
จะตูองทำาการซักโดยใชู
ผงซักฟอกพิเศษเฉพาะ
ผูาขนสัตว์

4.2.8 เวลาโปรแกรมแสดงผล
คุณสามารถด่เวลาโปรแกรมบนจอแสดงผลของเครื่องไดูขณะเลือกโปรแกรม โดยขึ้นอยู่กับปริมาณ
เสื้อผูาที่คุณใสูลงไปในเครื่อง การเกิดฟอง สภาพการโหลดที่ไมูสมดุล การผันแปรของแหลูงจูายไฟ 
แรงดันนำ้ า และการตัง้คูาโปรแกรม เวลาโปรแกรมจะปรับโดยอัตโนมัติขณะโปรแกรมกำาลังทำางาน
กรณีพิเศษ:ขณะที่โปรแกรมเริ่มโปรแกรมซักผูาฝูายและซักผูาฝูายแบบประหยัด จอแสดงผลจะแสดง
เวลาของครึ่งโหลด ซึ่งเป็นกรณีที่ใชูกันทัว่ไปมากที่สุด หลังจากโปรแกรมเริ่ม เครื่องจะตรวจหาโหลด
จริงใน 20-25 นาที และหากตรวจพบโหลดที่ส่งกวูาครึ่งโหลด โปรแกรมซักจะปรับอยูางสอดคลูอง 
และเวลาโปรแกรมจะเพิ่มโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงน้ีบนหนูาจอ
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4.3 การทำางานของผลิตภัณฑ์
4.3.1 แผงควบคุม

1. ปูุมเลือกโปรแกรม
2 - ปูุมปรับความเร็วการป่ันแหูง
3 - ปูุมปรับอุณหภ่มิ
4 - จอแสดงผล 
5 - ไฟแสดงการติดตามการทำางานของโปรแกรม
6- ปูุมเปิด / ปิด
7 - ปูุมเริ่มตูน / หยุดชัว่คราว

8 - ปูุมการปรับคูาเวลาสิน้สุด
9 - ปูุมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน 4
10 - ปูุมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน 3
11 - ปูุมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน 2
12 - ปูุมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน 1
13- ไฟ LED สำาหรับการเลือกโปรแกรม

WTV 9745 X0A

วารควั่ชดุยห/มิ่รเ
Start / Pause

เปิด/ ปิด

ยาฝาผ
Cottons

ดัยหะรปบบแยาฝาผ
Cottons Eco

หะารคเงัสยใาผ
Synthetics

 นัวาํจะรปว็รเ Daily Xpress
 ษศเิพนวดกัซ Xpress Super Short

า้นํงาล
Rinse

าผมอนถ
Gentle Care

กัซมรกแรปโดลหโนวาด
Downloaded Program

า้นํยาบะระลแน่ปั
Spin + Drain

ต้ิชเอ้ืสเ
Shirts

ิตัมนโตัอมรกแรปโ
Auto Program

น็ยเา้นํกัซ
CoolClean

กึลาํ้ลบารคดัจข
StainExpert 

บัอนิ่ลกดล
 Refresh              

ยัมานอขุสกัซมรกแรปโ
Hygiene+

 นอนงอ่ ืรคเดุช Duvet
ดป็เนขอ้ืสเ  Down Wear

 วตัสนขาผ Woollens
 อืมกัซ Hand Wash

านหงวลจ็รสเกัซ
Ending In

ษศเิพว็รเ
Fast+

รวแ ดนอแ นีลค
Clean & Wear

นตงอื้บเงาลกัซ
Prewash

อตมอื่ชเราก
Remote Control

1 2 3 4 5

6

7

8910111213

4.3.2 สัญลักษณ์บนหน้าจอแสดงผล
a b c d e f g

h

ik jm ln

a- ไฟแสดงสถานะของอุณหภ่มิ
b- ตัวบูงชีก้ารเชื่อมตูออินเทอร์เน็ต
c- ตัวบูงชีก้ารอบ
d - ไฟบูงชีส้ัญญาณเสียงเตือน
e- ไฟบูงชีก้ารไมูมีนำ้ า
f- สัญลักษณ์การเติม
g - ไฟบูงชีก้ารเริ่มตูน/การหยุดชัว่ขณะ

h- ไฟแสดงการติดตามการทำางานของโปรแกรม
i- สัญลักษณ์การเริ่มตูนแบบหนูวงเวลาเปิดทำางาน
j - ไฟบูงชีฟั้งก์ชัน่การทำางานสนับสนุน
k - ขูอม่ลระยะเวลา
l- ตัวบูงชีก้ารล็อค
m- ไฟสถานะของการโหลดเสื้อผูา
n- ตัวบูงชีค้วามเร็วการป่ันแหูง

C
ภาพแสดงที่ใชูสำาหรับอธิบายเครื่องซักผูาในบทน้ีเป็นแผนภาพเทูานัน้และอาจจะไมูตรงกับลักษณะของเครื่อง

ซักผูาของคุณ
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4.3.3 ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภคพลังงาน

•  : สามารถเลือกไดู

*  : ถ่กเลือกโดยอัตโนมัติ ไมูสามารถยกเลิกไดู

**  : โปรแกรมฉลากกำากับพลังงาน  

*** : ถูาความเร็วการป่ันแหูงส่งสุดของเครื่องซักผูาตำ่ากวูาคูาน้ี คุณสามารถเลือกไดูจนถึงคูาความเร็วการป่ันส่งสุดเทูานัน้

**** : โปรแกรมจะตรวจจับประเภทและปริมาณของเสื้อผูาที่จะซักเพื่อทำาการปรับปริมาณนำ้ าและอัตราการบริโภค

พลังงานและโปรแกรมโดยอัตโนมัติ

***** : โปรแกรมเหลูาน้ีสามารถใชูกับแอปพลิเคชัน HomeWhiz

-  : ด่คำาอธิบายของโปรแกรมสำาหรับปริมาณการโหลดส่งสุด

TH 2 ฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน

โปรแกรม (°C)
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์ ชูวงของอุณหภ่มิที่
สามารถเลือกไดู °C

ผูาฝูาย
90 9 98 2,600 1400 • • • • เย็น-90
60 9 98 1,800 1400 • • • • เย็น-90
40 9 96 0,950 1400 • • • • เย็น-90

ผูาฝูายแบบประหยัด
60** 9 56 0,815 1400 เย็น-60
60** 4,5 45,5 0,565 1400 เย็น-60
40** 4,5 45,5 0,560 1400 เย็น-60

ผูาใยสังเคราะห์
60 4 68 1,300 1200 • • • • เย็น-60
40 4 66 0,850 1200 • • • • เย็น-60

เร็วประจำาวัน / ซักดูวนพิเศษ
90 9 72 2,000 1400 • • • เย็น-90
60 9 70 1,050 1400 • • • เย็น-90
40 9 70 0,150 1400 • • • เย็น-90

เร็วประจำาวัน / ซักดูวนพิเศษ + เร็วพิเศษ 30 2 36 0,150 1400 • • • เย็น-90

ผูาขนสัตว์ / ซักมือ 40 2 55 0,460 1200 เย็น-40

ถนอมผูา 40 4 62 0,650 800 เย็น-40

ซักนำ้าเย็น เย็น 5 57 0,240 1400 • • เย็น-30

ขจัดคราบลำ้าลึก 60 5 83 1,504 1400 • • 30-60

ชุดเครื่องนอน / เสื้อขนเป็ด 40 - 87 1,550 1000 เย็น-60

เสื้อเชิต้ 60 4 70 1,300 800 • • • เย็น-60

โปรแกรมซักสุขอนามัย 60 9 130 2,300 1400 • 20-90

ลดกลิ่นอับ - 1 1,1 0,110 - -

โปรแกรมอัตโนมัติ 40 9 **** **** 1400 • • • • เย็น-60

การทำาความสะอาดถังซัก+ 70 - 72 1,950 600 * 70

ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก (Downloaded Program) *****
ด่แลผูาสีเขูม / ยีนส์ 40 5 90 0,945 1200 • • • • เย็น-40

ผูาผสม 40 4 76 0,830 800 • • • • เย็น-40

ชุดทำากิจกรรมกลางแจูง / ชุดกีฬา 40 5 50 0,500 1200 • เย็น-40

ผูามูาน 40 2 88 0,550 800 • เย็น-40

ของเลูนนูุมน่ิม 40 2 80 0,800 1200 เย็น-40
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C
ฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนในตารางอาจเปลี่ยนแปลงไปตามรูุนเครื่องซักผูาของคุณ
การบริโภคนำ้ าและพลังงานอาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของความดันนำ้ า ความกระดูางและอุณหภ่มิของนำ้ า 

อุณหภ่มิแวดลูอม ประเภทและปริมาณของเสื้อผูาที่จะซัก การเลือกใชูฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนและความเร็วในการ

ป่ันแหูง และการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟูา
คุณสามารถด่เวลาในการซักบนจอแสดงผลของเครื่องซักผูาไดูขณะที่เลือกโปรแกรมการซัก ระยะเวลาที่แสดงบน

จอแสดงผลกับระยะเวลาจริงของวงจรการซัก อาจมีความแตกตูางประมาณ 1-1.5 ชัว่โมง โดยขึ้นอย่กับปริมาณของ

เสื้อผูาที่คุณใสูลงไปในเครื่องซักผูา ระยะเวลาจะอัพเดตโดยอัตโนมัติหลังจากการซักเริ่มตูน
"การเลือกร่ปแบบสำาหรับฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนสามารถเปลี่ยนแปลงไดูโดยบริษทัผู่ผลิต ร่ปแบบการเลือกใหมู

สามารถเพิ่มเขูาไปหรือลบออกก็ไดู"

"ความเร็วในการป่ันแหูงของเครื่องซักผูาของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปตามโปรแกรมนัน้ๆ อยูางไรก็ตามความเร็วน้ีจะ

ไมูเร็วกวูาความเร็วการป่ันแหูงส่งสุดของเครื่องซักผูา"

4.3.4 เลือกโปรแกรมการซัก
1 เลือกโปรแกรมการซักที่เหมาะสมกับประเภท ปริมาณและระดับของคราบสกปรกของเสื้อผูาที่

จะทำาการซักใหูเป็นไปตาม "ตารางโปรแกรมและการบริโภค" และตารางอุณหภ่มิดูานลูาง

C
โปรแกรมจะถ่กจำากัดดูวยความเร็วการป่ันแหูงส่งสุดที่เหมาะสมกับประเภทเฉพาะของผูา
เมื่อทำาการเลือกโปรแกรมหน่ึง พึงพิจารณาถึงประเภทของเสูนใยผูา สี ระดับความสกปรกและอุณหภ่มินำ้ าที่

สามารถใชูไดู
เลือกอุณหภ่มิตำ่าสุดที่เหมาะสมเสมอ อุณหภ่มิที่ส่งขึ้นหมายถึงการบริโภคพลังงานไฟฟูาที่มากขึ้น

2 เลือกโปรแกรมการซักที่ตูองการโดยใชูปูุมเลือกโปรแกรม 

4.3.5 โปรแกรมการซัก 
• ผ้าฝ้ายแบบประหยัด (Cottons Eco)

ใชูในการซักผูาฝูาย ผูาลินินที่ความทนทานซึ่งมีคราบสกปรกตามปกติ แมูวูาการซักจะนานกวูา
โปรแกรมอื่นทัง้หมด แตูชูวยประหยัดพลังงานและนำ้ าเป็นอยูางมาก อุณหภ่มิของนำ้ าที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกตูางไปจากอุณหภ่มิที่แสดงไวู เมื่อคุณโหลดเสื้อผูาที่มีปริมาณไมูมากนักเขูาไปในเครื่อง (ตัวอยูาง
เชูน ½ ของความจุของถังซักหรือนูอยกวูา) เวลาของขัน้ตอนโปรแกรมการซักอาจนูอยลงโดยอัตโนมัติ 
ในกรณีน้ี อัตราการบริโภคพลังงานและนำ้ าจะลดลงมากขึ้น ทำาใหูเป็นการซักที่ประหยัดคูุมคูายิ่งขึ้น
• ผ้าฝ้าย (Cottons)

คุณสามารถซักเสื้อผูาซึ่งเป็นผูาฝูายที่มีความทนทาน (ผูาป่ที่นอน ชุดเครื่องนอน ผูาเช็ดตัว 
เสื้อคลุมอาบนำ้ า ชุดชัน้ใน ฯลฯ) ในโปรแกรมการซักน้ี เมื่อกดปูุมฟังก์ชัน่การซักรวดเร็ว ระยะ
เวลาของโปรแกรมการซักจะสัน้กวูาอยูางเห็นไดูชัด แตูประสิทธิภาพในการซักที่เห็นผลจะขึ้น
อยู่กับการเคลื่อนไหวในการซักที่ทรงพลังมากขึ้น หากไมูไดูเลือกฟังก์ชัน่การซักรวดเร็ว จะมี
ประสิทธิภาพในการซักและลูางเสื้อผูาที่มีคราบสกปรกมากที่ดีกวูา
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• ผ้าใยสังเคราะห์ (Synthetics)

คุณสามารถซักเสือ้ผ้า (เช่น เสือ้เชิต้ กระโปรง ผ้าผสมเส้นใยสังเคราะห์/ผ้าฝ้าย ฯลฯ) 
ได้ในโปรแกรมนี ้ระยะเวลาของโปรแกรมการซักนีจ้ะสัน้ลงอย่างเห็นได้ชัดและมี
ประสิทธิภาพในการซักสูง หากไม่ได้เลือกฟังก์ชั่นการซักรวดเร็ว จะมีประสิทธิภาพในการ
ซักและล้างเสือ้ผ้าที่มีคราบสกปรกมากที่ดีกว่า
• ผ้าขนสัตว์ / ซักมือ (Woollens/ Hand Wash)

ใชูในการซักเสื้อผูาที่เป็นผูาขนสัตว์/เสื้อผูาที่ตูองไดูรับการทนุถนอมเป็นพิเศษ เลือกอุณหภ่มิที่
เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามขูอแนะนำาที่บูงบอกในปูายผูาของเสื้อผูาของคุณ เสื้อผูาของคุณจะไดูรับ
การซักอยูางทนุถนอมเพื่อที่จะไมูทำาความเสียหายแกูเสื้อผูา

"โปรแกรมการซักผูาขนสัตว์ของเครื่องซักผูาน้ีไดูรับการอนุมัติจาก "บริษทั 
Woolmark" ซึ่งใชูกับผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ที่ซักดูวยเครื่องไดูโดยทำาการซัก
ผลิตภัณฑ์ดังกลูาวตามขูอแนะนำาที่แสดงไวูบนปูายผลิตภัณฑ์และตามขูอ
แนะนำาที่ผู่ผลิตภัณฑ์เครื่องซักผูาน้ีไดูเผยแพรูไวู M1352"
ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ฮูองกง และอินเดีย เครื่องหมายการคูา 
Woolmark เป็นเครื่องหมายการรับรองสินคูา 

• โปรแกรมซักสุขอนามัย (Hygiene+)

ใชูโปรแกรมน้ีสำาหรับเสื้อผูาของคุณ (เสื้อผูาเด็กอูอน ผูาป่เตียง ผูาป่ที่นอน ชุดชัน้ใน ผูาฝูายอื่น 
ๆ ฯลฯ) ที่คุณตูองการซักเพื่อปูองกันการแพูและถ่กสุขอนามัยโดยใชูอุณหภ่มิส่งโดยดูวยรอบการ
ซักที่ใชูเวลานาน มัน่ใจในระดับความสะอาดถ่กสุขลักษณะที่ดีจากระยะเวลาการทำาความรูอนที่
ยาวนานกวูาและขัน้ตอนการลูางที่เพิ่มขึ้น
 • โปรแกรมน้ีไดูรับการทดสอบโดยสถาบัน “VDE” โดยมีตัวเลือกอุณหภ่มิ 20°C และไดูการ
รับรองดูานประสิทธิภาพในการขจัดแบคทีเรียและเชื้อรา
 • โปรแกรมน้ีไดูรับการทดสอบโดย "สถาบันการแพทย์ดูานภ่มิแพูแหูงประเทศอังกฤษ หรือ 
British Allergy Foundation" (Allergy UK) ในสหราชอาณาจักร โดยมีตัวเลือกอุณหภ่มิ 60°C 
และไดูรับการรับรองดูานประสิทธิภาพในการขจัดสารกูอภ่มิแพู นอกเหนือจากแบคทีเรียและเชื้อรา

 Allergy UK เป็นชื่อในวงการทำางานของสถาบันการแพทย์ดูานภ่มิแพูแหูง
ประเทศอังกฤษหรือ British Allergy Foundation ตราประทับอนุมัติคิดคูนขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางใหูแกูผู่ที่ตูองการคำาแนะนำาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์นัน้
สามารถยับยัง้ / ลด / กำาจัด สารกูอภ่มิแพูไดู หรือปัจจัยที่กูอใหูเกิดภ่มิแพูโดย
เฉพาะในสภาวะแวดลูอมที่ผู่ปูวยภ่มิแพูอาศัยอยู่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสรูางความ
มัน่ใจวูาผลิตภัณฑ์นัน้ผูานการทดสอบทางวิทยาศาสตร์หรือผูานการตรวจสอบ
ดูวยวิธีที่ใหูผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลไดู



23 / THเครื่องซักผูา / คู่มือผู่ใชูงาน

 • ชุดเครื่องนอน / เสื้อขนเป็ด (Duvet / Down Wear) 

ใชูโปรแกรมน้ีในการซักผูานวมที่ทำาจากเสูนใยที่มีปูายระบุใหู "ซักเครื่องไดู" ตรวจสอบวูาไดูโหลด
ผูานวมไดูถ่กตูองแลูวเพื่อที่จะไมูทำาความเสียหายแกูเครื่องและผูานวมไดู ถอดปลอกผูานวมออก
กูอนที่จะโหลดเขูาไปในเครื่อง พับผูานวมเป็นสองทบแลูวโหลดเขูาไปในเครื่อง โหลดผูานวม
เขูาไปในเครื่องโดยระมัดระวังในการวางไมูใหูไปสัมผัสกับผนังทูอลมหรือกระจกของเครื่อง 
ใชูโปรแกรมน้ีซักเสื้อโคูท เสื้อกัก๊ เสื้อคลุม ฯลฯ ที่มีขนเป็ดผสมอยู่ซึ่งมีปูายระบุใหู "ซักเครื่องไดู"

C หูามโหลดผูานวมแบบเสูนใยคู่มากกวูา 1 ผืน (200 x 200 ซม.)

หูามนำาผูานวม หมอน และ ฯลฯ ที่มีผูาฝูายผสมอยู่มาซักในเครื่องซักผูา

A คำาเตือน: หูามทำาการซักสิ่งของนอกเหนือจากผูานวม เชูน พรม เสื่อ และ ฯลฯ ในเครื่องซักผูา ความเสีย

หายแบบถาวรจะเกิดขึ้นในเครื่องซักผูา

• ปั่นและระบายนำ้า (Spin + Drain)

คุณสามารถใชูฟังก์ชัน่น้ีไลูนำ้ าออกจากเสื้อผูาซึ่งไดูระบายนำ้ าที่อยู่เครื่องซักผูาออกแลูว
• ล้างนำ้า (Rinse)

ใชูโปรแกรมน้ีเมื่อคุณตูองการลูางนำ้ าสะอาดหรือลงแปูงแยกตูางหาก
• ลดกลิ่นอบั (Air Refresh)

ใชูโปรแกรมน้ีสำาหรับกำาจัดกลิ่นเหม็นบนเสื้อผูาที่สวมใสูไปเพียงครัง้เดียวเทูานัน้และไมูมีคราบบน
เสื้อผูา เสื้อผูาสดชื่นดูวยลมอูุน

• ผ้าม่าน (Curtain)

คุณสามารถใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาที่ทำาจากผูาบางเน้ือละเอียดและผูามูาน เน่ืองจากผิว
สัมผัสแบบตาขูายของเน้ือผูาดังกลูาวจะทำาใหูเกิดฟองจำานวนมาก จึงควรใสูผงซักฟอกเพียงเล็ก
นูอยลงในชูองซักลูางหลัก ดูวยร่ปแบบการป่ันแหูงพิเศษของโปรแกรมน้ี ผูาบางเน้ือละเอียดและ
ผูามูานจึงเกิดรอยยับยูนนูอยลง หูามโหลดผูามูานเกินความจุที่กำาหนดไวูเพื่อไมูใหูเกิดความเสีย
หายตูอผูามูาน

C ขอแนะนำาใหูใชูผงซักฟอกพิเศษที่ผลิตสำาหรับผูามูานในชูองใสูผงซักฟอกชนิดผงในโปรแกรมน้ี

• เสื้อเชิ้ต (Shirts)

โปรแกรมน้ีใชูในการซักเสื้อเชิต้ที่ทำาจากผูาฝูาย ผูาสังเคราะห์ และผูาผสมเสูนใยสังเคราะห์ ซึ่ง
จะชูวยลดรอยยับ เมื่อเลือกฟังก์ชัน่การซักรวดเร็ว อัลกอริทึมโปรแกรมเตรียมการกูอนซักจะเริ่ม
ดำาเนินการ
 •เทนำ้ ายารักษาเน้ือผูากูอนซักลงบนเสื้อผูาโดยตรงหรือเติมผสมกับผงซักฟอก เมื่อเครื่องซัก
ผูาเริ่มด่ดนำ้ าจากชูองซักลูางหลัก ดังนัน้ ประสิทธิภาพการซักที่ไดูจะเทียบเทูากับประสิทธิภาพที่ไดู
รับจากโปรแกรมการซักปกติโดยมีระยะเวลาที่สัน้กวูามาก อายุการใชูงานของเสื้อเชิต้ของคุณจะ
ยาวนานขึ้น
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• เร็วประจำาวัน / ซักด่วนพิเศษ (Daily Xpress / Xpress Super Short)

ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาที่เป็นผูาฝูายซึ่งสกปรกไมูมากและไมูมีคราบฝังแนูนโดยใชูเวลาซัก
ไมูนาน ระยะเวลาในการทำางานของโปรแกรมจะลดไดูมากถึง 14 นาทีเมื่อเลือกฟังก์ชัน่การซัก
รวดเร็ว เมื่อเลือกฟังก์ชัน่การซักรวดเร็ว จะตูองซักกับเสื้อผูาในปริมาณไมูเกิน 2 (สอง) กก.
• ดูแลผ้าสีเข้ม / ยีนส์ (Dark Care / Jeans)

ใชูโปรแกรมการซักน้ีเพื่อปกปูองเสื้อผูาสีเขูมหรือผูายีนส์ โปรแกรมการซักน้ีสามารถทำาการซักไดู
อยูางมีประสิทธิภาพดูวยการเคลื่อนไหวแบบพิเศษของถังซักแมูจะซักที่อุณหภ่มิตำ่าก็ตาม แนะนำา
ใหูใชูผงซักฟอกเหลวหรือแชมพ่สำาหรับขนสัตว์ในการซักเสื้อผูาสีเขูม หูามใชูซักเสื้อผูาที่ตูองไดูรับ
การทนุถนอมเป็นพิเศษซึ่งมีสูวนผสมของขนสัตว์ ฯลฯ
• ผ้าผสม (Mix)

ใชูซักเสื้อผูาที่ทำาจากผูาฝูายและผูาสังเคราะห์พรูอมกันโดยไมูตูองแยกซัก
• โปรแกรมอัตโนมัติ (Auto Program)

ใชูซักผูาฝูาย ผูาสังเคราะห์ หรือผูาผสม (ผูาฝูาย+ผูาสังเคราะห์) ที่ซักไดูบูอยครัง้ โปรแกรมจะ
ตรวจจับประเภทและปริมาณของเสื้อผูาที่จะซักเพื่อทำาการปรับปริมาณนำ้ าและโปรแกรมโดย
อัตโนมัติ

A
คำาเตือน: หูามซักผูาขนสัตว์และผูาที่ตูองไดูรับการทนุถนอมเป็นพิเศษในโปรแกรมน้ี

เลือกอุณหภ่มิที่เหมาะสมถูาอุณหภ่มิที่แสดงบนหนูาจอแสดงผลอุณหภ่มิไมูตรงกับคำาเตือนบนฉลากผูา

อุณหภ่มิการซักส่งสุดในโปรแกรมอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับระดับของความสกปรกและประเภทของ
เสื้อผูาคือที่ 60ºC ประสิทธิภาพในการซักอาจไมูอยู่ในระดับที่ตูองการสำาหรับผูาขาวที่มีคราบ
สกปรกมากและมีคราบฝังแนูน (ปกเสื้อ คราบสกปรกของถุงเทูา คราบเหงื่อ ฯลฯ) ในกรณีน้ี ขอ
แนะนำาใหูเลือกโปรแกรมผูาฝูายที่มีการซักเริ่มตูนกูอนทำาการซักจริงและใหูตัง้คูาอุณหภ่มิไวูที่ 
50-60°C
ในโปรแกรมอัตโนมัติ การตรวจจับเสื้อผูาประเภทตูาง ๆ มีความแมูนยำาส่งและการซักเสื้อผูาตูางๆ 
มักปลอดภัย
• ถนอมผ้า (Gentle Care)

คุณสามารถซักเสื้อผูาที่ตูองไดูรับการทนุถนอมเป็นพิเศษไดูในโปรแกรมน้ี เชูน เสื้อผูาถักซึ่งเป็น
เน้ือผสมระหวูางผูาฝูาย/ผูาสังเคราะห์และถุงนูองสตรี โปรแกรมน้ีจะทำาการซักอยูางนูุมนวลมาก
ขึ้น ซักเสื้อผูาที่คุณตูองการถนอมรักษาสีโดยใชูอุณหภ่มิที่ 20 องศา หรือใชูตัวเลือกซักดูวยนำ้ าเย็น

• ซักนำ้าเย็น (CoolClean)

ใชูในการซักเสื้อผูาที่เป็นผูาฝูาย/ผูาสังเคราะห์ที่มีความทนทานและมีคราบสกปรกระดับปานปลาง 
การซักจะมีประสิทธิภาพเน่ืองจากการซักที่ทรงพลังและระบบฉีดพูนนำ้ าแบบคู่
• ชุดทำากิจกรรมกลางแจ้ง / ชุดกีฬา (Outdoor / Sports)

คุณสามารถใชูโปรแกรมการน้ีซักชุดกีฬาและชุดสวมใสูเพื่อทำากิจกรรมกลางแจูง ซึ่งชุดดังกลูาวจะ
มีสูวนผสมของผูาฝูาย/ผูาสังเคราะห์ และมีวัสดุเคลือบกันนำ้ า เชูน Gore-Tex ฯลฯ ดูวยระบบการ
หมุนซักแบบพิเศษ จึงทำาใหูโปรแกรมน้ีซักเสื้อผูาของคุณไดูอยูางนูุมนวล
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• ขจัดคราบลำ้าลึก (StainExpert)

เครื่องซักผูาจะมีโปรแกรมซักคราบฝังแนูนพิเศษซึ่งทำาใหูสามารถขจัดคราบฝ่ังแนูนหลายประเภท
ออกไดูดูวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพส่งสุด ใชูโปรแกรมน้ีเฉพาะกับเสื้อผูาที่เป็นผูาฝูายที่มีสีทนทาน
เทูานัน้ หูามซักเสื้อผูาที่ตูองไดูรับการทนุถนอมเป็นพิเศษและเสื้อผูายูอมสีดูวยโปรแกรมน้ี กูอน
การซัก ใหูตรวจสอบที่ปูายกำากับของเสื้อผูา (แนะนำาใหูตรวจสอบกับเสื้อผูาฝูาย กางเกง กางเกง
ขาสัน้ เสื้อยืด เสื้อผูาเด็ก ชุดนอน ผูากันเป้ือน ผูาป่โต๊ะ ชุดเครื่องนอน ปลอกผูานวม ผูาป่เตียง 
ปลอกหมอน ผูาขนหน่ชายหาด ผูาเช็ดตัว ถุงเทูา ชุดชัน้ในผูาฝูายที่เหมาะสมสำาหรับซักดูวย
อุณหภ่มิส่งและใชูเวลาซักนาน) ในโปรแกรมซักคราบสกปรกอัตโนมัติ คุณสามารถซักคราบ
สกปรกไดูถึง 24 ประเภท ซึ่งแบูงออกเป็นสองกลูุมตูางกันตามการเลือกฟังก์ชัน่การซักเร็ว คุณ
สามารถด่กลูุมของคราบสกปรกไดูตามการเลือกฟังก์ชัน่การซักเร็ว
โดยสามารถคูนหากลูุมของคราบสกปรกไดูตามฟังก์ชัน่การซักเร็วดังตูอไปน้ี:

เมื่อเลือกฟังก์ชัน่การซักเร็ว:

เลือด ชา ไวน์แดง

ช็อคโกแลต กาแฟ แกง

ขนมพุดดิง้ นำ้ าผลไมู แยม

ไขู ซอสมะเขือเทศ ถูาน

เมื่อไมูไดูเลือกฟังก์ชัน่การซักเร็ว:

เนย เหงื่อ นำ้ าสลัด

หญูา คราบบนคอปกเสื้อ เครื่องสำาอาง

โคลน อาหาร นำ้ ามันเครื่อง

นำ้ าอัดลม มายองเนส อาหารเด็ก

• เลือกโปรแกรมซักคราบสกปรก
• เลือกคราบสกปรกที่ตูองการทำาความสะอาดโดยคูนหาจากกลูุมของสกปรกขูางตูน แลูวเลือก
กลูุมคราบสกปรกที่ตูองการโดยใชูปูุมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนการซักเร็ว
• อูานปูายกำากับเสื้อผูาโดยละเอียดและใหูมัน่ใจวูาไดูเลือกอุณหภ่มิและความเร็วการป่ันที่ถ่กตูอง
• ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก (Downloaded Program)

น่ีคือโปรแกรมพิเศษที่ชูวยใหูคุณดาวน์โหลดโปรแกรมตูาง ๆ เมื่อคุณตูองการ ในตอนเริ่ม มี
โปรแกรมที่คุณสามารถด่ดูวยแอปพลิเคชัน HomeWhiz เป็นคูาเริ่มตูน อยูางไรก็ตาม คุณสามารถ
ใชูแอปพลิเคชัน HomeWhiz เพื่อเลือกโปรแกรมจากชุดโปรแกรมที่กำาหนดไวูลูวงหนูา แลูว
เปลี่ยน และใชูงานโปรแกรมนัน้
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• ของเล่นนุ่มนิ่ม (Soft Toys)

ตูองซักของเลูนนูุมน่ิมในโปรแกรมผูาอูอนนูุมเน่ืองจากมีสูวนประกอบของผูาฝูายที่อูอนนูุม และ
เสูนใย และอุปกรณ์เสริม โปรแกรมของเลูนนูุมน่ิมจะปูองกันของเลูนระหวูางการซักจากการ
เคลื่อนไหวการซักและโปรไฟล์การป่ันที่อูอนนูุม ขอแนะนำาใหูใชูผงซักฟอกแบบเหลว

C
ไมูวูากรณีใด ๆ ตูองไมูซักของเลูนแตกงูายที่มีพื้นผิวแข็ง

ของเลูนตูองไมูซักรวมกับผูาเพราะของเลูนอาจเป็นอันตรายตูอเสื้อผูา

4.3.6 เลือกอุณหภูมิ
เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหมูแลูว อุณหภ่มิที่แนะนำาสำาหรับโปรแกรมที่เลือกไวูจะแสดงออกมาบนไฟ
แสดงอุณหภ่มิ เป็นไปไดูที่คูาอุณหภ่มิที่แนะนำาไมูใชูอุณหภ่มิส่งสุดที่สามารถเลือกไดูสำาหรับโปรแกรมปัจจุบัน

กดปุ่มปรับอุณหภูม ิเพื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภ่มิ อุณหภ่มิจะลดลงครัง้ละ 10 °C
สุดทูายแลูว สัญลักษณ์ "-" ที่บูงชีต้ัวเลือกของการซักดูวยนำ้ าเย็นจะปรากฏบนหนูาจอแสดงผล 

C ไมูสามารถทำาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไดูในโปรแกรมที่ไมูอนุญาตใหูทำาการปรับเปลี่ยนอุณหภ่มิ

แตูสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภ่มิไดูหลังจากที่การซักเริ่มตูนแลูว การเปลี่ยนแปลงน้ีสามารถ
กระทำาไดู หากขัน้ตอนการซักอนุญาตใหูกระทำา การเปลี่ยนแปลงไมูสามารถกระทำาไดู หากขัน้
ตอนไมูอนุญาต 

C
ถูาคุณเลื่อนลงมาที่ตัวเลือกการซักดูวยนำ้ าเย็นและกดปุูมปรับอุณหภ่มิอีกครัง้ อุณหภ่มิส่งสุดที่แนะนำาใหูใชู

สำาหรับโปรแกรมที่เลือกไวูจะปรากฏบนหนูาจอแสดงผล กดปูุมปรับอุณหภ่มิอีกครัง้เพื่อทำาการลดอุณหภ่มิลง
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4.3.7 การเลือกความเร็วของการป่ันแห้ง
เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหมูแลูว ความเร็วในการป่ันแหูงที่แนะนำาของโปรแกรมที่
เลือกไวูจะแสดงบนไฟแสดงความเร็วการป่ัน

C เป็นไปไดูที่คูาความเร็วการป่ันแหูงที่แนะนำาไมูใชูความเร็วการป่ันแหูงส่งสุดที่สามารถเลือกไดูสำาหรับโปรแกรม

ปัจจุบัน

กดปูุม ปรับความเร็วการป่ันแห้ง เพื่อเปลี่ยนแปลงความเร็วการป่ันแหูง ความเร็วการป่ันแหูงจะ
ลดลงตามลำาดับตัวเลข
หลังจากนัน้แลูวจะมีฟังก์ชัน่ใหูเลือก "รักษานำ้ าลูาง" และ "ไมูตูองป่ัน" ปรากฏบนจอแสดงผล โดย
ขึ้นอยู่กับรูุนของผลิตภัณฑ์

C
ปูุมการปรับความเร็วการป่ันแหูงจะใชูลดความเร็วการป่ันแหูงเทูานัน้
ตัวเลือกแบบรักษานำ้ าลูางจะบูงชีดู้วยสัญลักษณ์ “ı_ı” และตัวเลือกแบบไมูมีการป่ันแหูงจะบูงชีดู้วยสัญลักษณ์ 

“_”

ถูาคุณไมูตูองการนำาเสื้อผูาออกจากถังซักทันทีหลังจากเสร็จสิน้โปรแกรมการซักแลูว คุณอาจใชูฟัง
ก์ชัน่ รักษานำ ้าล้าง ไวูเพื่อที่จะปูองกันการเกิดรอยยับยูนของเสื้อผูาเมื่อไมูมีนำ้ าอยู่ในเครื่องซักผูา
ฟังก์ชันน้ีจะแชูผูาไวูในนำ้ าลูางสุดทูาย

หากคุณตูองการป่ันแหูงเสื้อผูาหลังจากฟังก์ชัน่รักษานำ้ าลูางคูางเอาไวู:
- ปรับ ความเร็วการป่ันแห้ง
- กด เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว / ยกเลิก โปรแกรมจะกลับมาทำางานตูอไป เครื่องจะระบายนำ้ า
ออกและป่ันแหูงเสื้อผูา
ถูาคุณตูองการระบายนำ้ าออกหลังจากเสร็จสิน้โปรแกรมการซักโดยไมูตูองทำาการป่ันแหูง ใหูใชู
ฟังก์ชัน ไม่ต้องป่ันแห้ง

C ไมูสามารถทำาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไดูในโปรแกรมที่ไมูอนุญาตใหูทำาการปรับเปลี่ยนความเร็วการป่ันแหูง
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คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วการป่ันแหูงหลังจากเริ่มตูนซักไปแลูวไดู หากขัน้ตอนการซัก
อนุญาตใหูกระทำา การเปลี่ยนแปลงไมูสามารถกระทำาไดู หากขัน้ตอนไมูอนุญาต 
รักษานำ้าล้าง

ถูาคุณไมูตูองการนำาเสื้อผูาออกจากถังซักทันทีหลังจากโปรแกรมการซักสมบ่รณ์แลูว คุณอาจใชูฟัง
ก์ชัน่การรักษานำ้ าลูางไวูเพื่อรักษาเสื้อผูาของคุณใหูอยู่ในนำ้ าลูางทำาความสะอาดสุดทูายเพื่อปูองกัน
การเกิดรอยยับยูนของเสื้อผูาเมื่อตูองอยู่ในเครื่องที่ไมูมีนำ้ า กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่คราว หลัง
จากกระบวนการน้ีถูาคุณตูองการระบายนำ้ าออกโดยไมูตูองทำาการป่ันเสื้อผูาของคุณ โปรแกรมจะ
กลับมาทำางานตูอจนเสร็จสิน้หลังจากระบายนำ้ าออกแลูว
ถูาคุณตูองการทำาการป่ันแหูงเสื้อผูาที่อยู่ในนำ้ า ใหูปรับความเร็วการป่ันและกดปูุม เริ่มตูน / หยุด
ชัว่คราว
โปรแกรมจะกลับมาทำางานตูอไป นำ้ าจะถ่กระบายออก เสื้อผูาไดูรับการป่ันแหูงและโปรแกรมการ
ซักเสร็จสมบ่รณ์

4.3.8 การเลือกฟังก์ชั่นการทำางานสนับสนุน
เลือกฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนที่ตูองการกูอนทำาการเริ่มทำางานโปรแกรมซักผูา เมือใดก็ตาม
ที่โปรแกรมถ่กเลือกแลูว กรอบแผงสัญลักษณ์ของฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนที่ี่สามารถเลือกไดู
พรูอมกันก็จะสูองสวูางดูวย และเมื่อคุณเลือกฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนแลูว พื้นที่ดูานในของ
สัญลักษณ์ฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนก็จะเริ่มตูนสูองสวูางดูวย

C กรอบแผงสัญลักษณ์ฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนที่ไมูสามารถเลือกไดูดูวยโปรแกรมปัจจุบันจะไมูสวูางขึ้นมา 

นอกจากน้ี กรอบแผงของฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนที่เหมาะสมสำาหรับโปรแกรมการซักปัจจุบัน
หลังจากการซักเริ่มตูนแลูวก็ยังคงสูองสวูางดูวย คุณสามารถเลือกหรือยกเลิกฟังก์ชัน่การทำางาน
สนับสนุนที่มีกรอบแผงสูองสวูางขึ้นมา ถูารอบการซักไปถึงจุดที่คุณไมูสามารถเลือกฟังก์ชัน่การ
ทำางานสนับสนุนไดูแลูว กรอบแผงของฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนก็จะปิดลง

C
บางฟังก์ชัน่ไมูสามารถทำาการเลือกพรูอมกันไดู ถูาฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนตัวที่สองซึ่งขัดแยูงกับฟังก์ชัน่

แรกที่เลือกไวูกูอนเริ่มทำาการสตาร์ทเครื่อง ฟังก์ชัน่ที่เลือกไวูอันดับแรกจะถ่กยกเลิกและฟังก์ชัน่การทำางาน

สนับสนุนอันดับที่สองจะยังคงมีผลอยู่ ตัวอยูางเชูน ถูาคุณตูองการเลือกการซักเร็ว หลังจากที่คุณไดูเลือกแบบ

เติมนำ้ าเพิ่มเติม การทำางานแบบเติมนำ้ าเพิ่มจะถ่กยกเลิกและการซักเร็วจะยังคงมีผลอยู่
ฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนที่ไมูเขูากันกับโปรแกรมการซักจะไมูสามารถเลือกไดู (ด่ “ตารางโปรแกรมและ

อัตราการบริโภค”)
บางโปรแกรมจะมีฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนที่ตูองทำางานพรูอมกัน ฟังก์ชันเหลูานัน้ไมูสามารถยกเลิกไดู 

กรอบแผงของฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนจะไมูสวูางขึ้นมา มีเพียงดูานในเทูานัน้ที่จะสวูาง
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4.3.8.1 ฟังก์ชั่นการทำางานสนับสนุน
• ซักล้างเบื้องต้น (Prewash)

การซักลูางขัน้ตูนมีความคูุมคูากับเสื้อผูาที่มีคราบสกปรกมากเทูานัน้ การไมูใชูฟังก์ชันซักลูางขัน้
ตูนจะชูวยประหยัดทัง้พลังงาน ผงซักฟอก และเวลา

• เร็วพิเศษ (Fast+)

เมื่อเลือกฟังก์ชัน่น้ี ระยะเวลาของโปรแกรมที่เกี่ยวขูองจะลดลง 50%
ดูวยขัน้ตอนการซักที่เหมาะสมส่งสุด กลไกการทำางานที่ดี และการบริโภคนำ้ าอยูางคูุมคูา จึงมี
ประสิทธิภาพในการซักส่งขณะที่ใชูเวลานูอยลง

• คลีน แอนด์ แวร์ (Clean&Wear)

เมื่อถ่กเลือก เครื่องจะใชูลมรูอนในขัน้ตอนสุดทูายของโปรแกรมเพื่อทำาใหูเสื้อผูาพรูอมที่จะสวมใสู

C
เมื่อเลือกใชูฟังก์ชันน้ี นำ้ าหนักบรรจุส่งสุดคือ 1 กก.

เมื่อใดที่กดฟังก์ชันน้ีแลูว ฟังก์ชันที่เลือกจะทำางานทันที เมื่อกดครัง้ที่สองหรือสาม เวลาจะลดลง หากนำ้ าหนัก

ตำ่ากวูา 1 กก. เวลาอาจลดลงไดูอีก

หากเลือกฟังก์ชันน้ี ความเร็วรอบการป่ันส่งสุดของโปรแกรมที่ไดูเลือกไวูแลูวจะถ่กนำาไปใชูงาน ถูาตูองการเลือก

ความเร็วระดับอื่นที่ตำ่ากวูาความเร็วรอบการป่ันส่งสุดของโปรแกรมที่เลือกไวู ฟังก์ชันน้ีจะถ่กยกเลิกการใชูงาน

• การเชื่อมต่อ (Remote Control)

คุณสามารถใชูปูุมฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนน้ีเพื่อเชื่อมตูอผลิตภัณฑ์ของคุณกับอุปกรณ์อัจฉริยะ 
สำาหรับขูอม่ลโดยละเอียด ด่ 4.6.16 “ฟังก์ชัน HomeWhiz”
• การปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับบุคคล

ฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนน้ีสามารถใชูเฉพาะสำาหรับโปรแกรมผูาฝูายและผูาสังเคราะห์ รูวมกับ
แอปพลิเคชัน HomeWhiz เมื่อเปิดใชูงานฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนน้ี คุณสามารถเพิ่มขัน้ตอน
การลูางการทำางานสนับสนุนไดูส่งสุด 4 ขัน้ตอนในโปรแกรม คุณสามารถเลือกและใชูฟังก์ชันการ
ทำางานสนับสนุนบางอยูางแมูวูาจะไมูพบในผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มและลดเวลาของ
โปรแกรมผูาฝูายและผูาสังเคราะห์ภายในระยะที่ปลอดภัย

C เมื่อเลือกฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนการปรับโปรแกรมใหูเหมาะสมกับบุคคล ประสิทธิภาพการซักและการ

บริโภคพลังงานจะแตกตูางจากคูาที่ระบุไวู



30 / TH เครื่องซักผูา / คู่มือผู่ใชูงาน

4.3.8.2 ฟังก์ชั่น/โปรแกรมที่เลือกโดยการกดปุ่มฟังก์ชั่นเป็นเวลา 3 วินาที

• การทำาความสะอาดถังซัก+ 

เลือกโปรแกรมน้ีโดยการกดปูุมการทำางานสนับสนุนอันดับที่ 1 คูางไวู 3 วินาที
รันโปรแกรมน้ีในขณะที่ไมูมีผูาอยู่ในเครื่องบูอย ๆ (ทุกเดือนหรือทุกสองเดือน) เพื่อลูางถัง หากตูองการผลลัพธ์
ที่ดียิ่งขึ้น ใหูนำาผงขจัดคราบตะกรันสำาหรับทำาความสะอาดเครื่องซักผูาใสูลงในชูองใสูผงซักฟอกหมายเลข "2" 
โปรแกรมน้ีประกอบไปดูวยขัน้ตอนการทำาใหูแหูงที่จะทำางานหลังจากขัน้ตอนการทำาความสะอาดถังเพื่อทำาใหู
ภายในเครื่องแหูง

C
โปรแกรมน้ีไมูใชูโปรแกรมการซักผูา แตูเป็นโปรแกรมการบำารุงรักษาเครื่อง
หูามทำาการเดินเครื่องเมื่อมีสิ่งใดก็ตามอยู่ในเครื่อง หากยังเดินเครื่องตูอไป เครื่องซักผูาจะทำาการตรวจสอบวูา

มีสิ่งใดอยู่ในเครื่องหรือไมูจากนัน้จะหยุดการทำางานของโปรแกรม

• ล็อคป้องกันเด็ก 3’’

ใชูฟังก์ชัน่ล็อคปูองกันเด็กเพื่อปูองกันเด็กไมูใหูเลูนเครื่องซักผูาน้ี เชูนนัน้แลูวคุณสามารถหลีก
เลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขณะที่โปรแกรมกำาลังทำางาน

C
คุณสามารถทำาการเปิดหรือปิดเครื่องไดูดูวยปูุม เปิด / ปิด เมื่อฟังก์ชัน่ล็อคปูองกันเด็กทำางานอยู่ เมื่อคุณเปิด

เครื่องอีกครัง้ โปรแกรมจะกลับมาทำางานตูอจากจุดที่หยุดไป

เมื่อเปิดล็อคปูองกันเด็กใหูทำางานแลูว เสียงสัญญาณแจูงเตือนจะดังขึ้นถูามีการกดปูุม สัญญาณแจูงเตือนจะ

ถ่กยกเลิกหากกดปุูมติดตูอกันหูาครัง้ 

การเปิดฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กให้ทำางาน:
กดปุ่มฟังก์ชั่นการทำางานสนับสนุน 2 คูางไวูประมาณ 3 วินาที หลังจากสิน้สุดการนับถอยหลัง
แบบ "CL 3-2-1" ที่อยู่บนหนูาจอแสดงผลแลูว สัญลักษณ์ "CL On" จะปรากฏบนหนูาจอแสดง
ผล เมื่อสัญญาณเตือนดังขึ้น คุณสามารถปลูอยปุ่มฟังก์ชันการทำางานสนับสนุน 2
การยกเลิกล็อกป้องกันเด็ก:
กดปุ่มฟังก์ชั่นการทำางานสนับสนุน 2 คูางไวูประมาณ 3 วินาที หลังจากสิน้สุดการนับถอยหลัง
แบบ "CL 3-2-1" ที่อยู่บนหนูาจอแสดงผลแลูว สัญลักษณ์ "CL Off" จะหายไป

• ต้านทานรอยยับย่น+ 

เลือกฟังก์ชัน่น้ีเมื่อกดฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนอันดับที่ 3 คูางไวูประมาณ 3 วินาที และไฟ
แสดงการติดตามการทำางานของโปรแกรมของขัน้ตอนที่เกี่ยวขูองเปิดขึ้นมา
เมื่อเลือก จะทำาใหูอากาศผูานเขูาไปไดูส่งสุดถึง 8 ชัว่โมงในตอนสุดทูายของโปรแกรมเพื่อปูองกัน
เสื้อผูายับ คุณสามารถยกเลิกโปรแกรมน้ีและนำาเสื้อผูาที่ซักแลูวออกมาในเวลาใดก็ไดูระหวูาง
การทำางาน 8 ชัว่โมงดังกลูาว กดปูุมเลือกฟังก์ชัน่การทำางานหรือปูุม เปิด/ปิด ของเครื่องซักผูา
เพื่อยกเลิกฟังก์ชันน้ี ไฟแสดงการติดตามการทำางานของโปรแกรมจะยังเปิดอยู่จนกวูาจะยกเลิก
ฟังก์ชัน หรือเสร็จสิน้ขัน้ตอนการทำางานดังกลูาว หากไมูสามารถยกเลิก ฟังก์ชัน่น้ีจะยังทำางานตูอ
ไปในรอบการซักที่ตามมาดูวยเชูนกัน
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• การเชื่อมต่อไร้สาย 

คุณสามารถใชูฟังก์ชันการเชื่อมตูอไรูสายเพื่อจับคู่เครื่องของคุณกับอุปกรณ์อัจฉริยะ วิธีน้ี คุณสามารถใชูอุปกรณ์
อัจฉริยะของคุณเพื่อรับขูอม่ลเกี่ยวกับเครื่องของคุณและควบคุมเครื่อง
ในการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สาย:
กดปุ่มฟังก์ชั่นการทำางานสนับสนุน 4 คูางไวูประมาณ 3 วินาที การนับถอยหลัง“3-2-1” 
จะแสดงออกมา แลูวไอคอน “เปิด” จะปรากฏบนจอแสดงผล ปลูอย ปุ่มฟังก์ชันการทำางาน
สนับสนุน 4 ปล่อยปุ่มฟังก์ชันการทำางานสนับสนุน ไอคอนไรูสายจะกะพริบขณะที่ผลิตภัณฑ์
กำาลังเชื่อมตูอกับอินเทอร์เน็ต หากการเชื่อมตูอสำาเร็จ ไอคอนจะยังเปิดอยู่
ในการปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สาย:
กดปุ่มฟังก์ชั่นการทำางานสนับสนุน 4 คูางไวูประมาณ 3 วินาที การนับถอยหลัง “3-2-1” จะ
แสดงออกมา แลูวไอคอน “ปิด” จะปรากฏบนจอแสดงผล 

C
กูอนอื่น ตูองติดตัง้แอปพลิเคชัน HomeWhiz ใหูเสร็จ เพื่อเปิดใชูงานการเชื่อมตูอไรูสาย หลังจากติดตัง้ การ

กดปูุมฟังก์ชันการทำางานสนับสนุน 4 จะเปิดใชูงานการเชื่อมตูอไรูสายโดยอัตโนมัติ 

4.3.9 เวลาสิน้สุด
การแสดงผลเวลา

เวลาคงเหลือจนเสร็จสิน้โปรแกรมการซักในขณะที่เครื่องซักผูากำาลังทำางาน จะแสดงเป็น "01:30" 
ในร่ปแบบของชัว่โมงและนาที

C
เวลาของโปรแกรมอาจจะแตกตูางไปจากคูาใน “ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภค” โดยข้ึนอยู่กับแรงดันนำ้ า 

ความกระดูางและอุณหภ่มิของนำ้ า อุณหภ่มิแวดลูอม ปริมาณและประเภทของเสื้อผูาที่จะซัก ฟังก์ชัน่การทำางาน

สนับสนุนที่เลือกไวู และการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟูาหลัก

พรูอมกับฟังก์ชัน่เวลาที่สิน้สุด การเริ่มตูนของโปรแกรมการซักอาจจะชูาไปส่งสุดไดูถึง 24 
ชัว่โมง หลังจากกดปูุม เวลาสิน้สุด เวลาสิน้สุดคำานวณไวูของโปรแกรมการซักจะแสดงผลออกมา 
หากตััง้คูาเวลาสิน้สุด แลูว ไฟแสดงเวลาสิน้สุด จะสวูางขึ้น

เพื่อใหูฟังก์ชัน่เวลาสิน้สุดเปิดทำางาน และโปรแกรมการซักเสร็จสิน้ที่จุดสิน้สุดของเวลาที่ระบุไวู 
คุณจะตูองกดปูุม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว หลังจากทำาการปรับเวลาแลูว 

ถูาคุณตูองการยกเลิกฟังก์ชัน่เวลาสิน้สุด ใหูกดปูุม เปิด / ปิด เพื่อปิดและเปิดเครื่อง

C เมื่อคุณไดูใชูงานฟังก์ชัน่ เวลาสิน้สุด อยูาเติมผงซักฟอกชนิดนำ้ าลงในชูองใสูผงซักฟอกหมายเลข 2 เน่ืองจาก

อาจทำาใหูเกิดคราบบนเสื้อผูาไดู
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1 เปิดประต่สำาหรับโหลดเสื้อผูาลงไป วางเสื้อผูาลงไปและใสูผงซักฟอก ฯลฯ
2 เลือกโปรแกรมการซัก อุณหภ่มิ ความเร็วการป่ันแหูงและถูาตูองการ ใหูเลือกฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน
3 ตัง้คูาเวลาที่สิน้สุดที่คุณเลือกโดยการกดปูุมเวลาที่สิน้สุด ไฟบูงชีเ้วลาที่สิน้สุด จะสวูางขึ้น
4 กดปูุม เริ่มต้น / หยุดชั่วขณะ เวลานับแถอยหลังจะเริ่มตูนขึ้น สัญลักษณ์ “:” ตรงกลางของ

เวลาที่สิน้สุดก็จะเริ่มกระพริบ

C
เสื้อผูาที่จะซักเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเขูาไปในเครื่องระหวูางการนับถอยหลังเวลาสิน้สุด เมื่อสิน้สุดการนับถอยหลัง 

ไฟบูงชีเ้วลาสิน้สุดจะปิดลง รอบการซักจะเริ่มทำางานและเวลาของโปรแกรมที่เลือกไวูจะปรากฏบนหนูาจอแสดงผล
เมื่อเลือกเวลาสิน้สุดเสร็จสิน้แลูว เวลาจะปรากฏบนหนูาจอโดยประกอบดูวยเวลาสิน้สุดบวกดูวยระยะเวลาของ

โปรแกรมที่เลือกไวู

4.3.10 การเริ่มต้นทำางานของโปรแกรม
1 กดปูุม เริ่มต้น / หยุดชั่วขณะ เพื่อเริ่มตูนการทำางานของโปรแกรม
2 ไฟแสดงของปูุม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว ซึ่งปิดอยู่กูอนหนูาน้ี จะเริ่มสวูางขึ้นมาทันที ซึ่ง

แสดงวูาโปรแกรมการซักไดูเริ่มทำางานแลูว 

3 ประต่โหลดจะถ่กล็อค สัญลักษณ์การล็อคประต่จะปรากฏขึ้นบนหนูาจอแสดงผลหลังจากประต่
โหลดถ่กล็อค

4 ไฟบูงชีก้ารติดตามการทำางานของโปรแกรมบนหนูาจอแสดงผลจะแสดงขัน้ตอนปัจจุบันของ
โปรแกรมการซัก

4.3.11 การล็อคประตูโหลด
ที่ประต่โหลดของเครื่องซักผูาจะมีระบบการล็อคติดตัง้อยู่เพื่อปูองกันการเปิดประต่โหลดในกรณีที่
ระดับนำ้ าไมูเหมาะสม
สัญลักษณ์ "ประต่ล็อค" จะปรากฏขึ้นเมื่อประต่โหลดถ่กล็อคไวู

เปิดประตูโหลดในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง

C ในกรณีที่ไฟฟูาขัดขูอง คุณสามารถใชูที่จับประต่โหลดฉุกเฉินใตูฝาตัวกรองของป๊ัมเพื่อปิดประต่โหลดดูวยมือ 

A คำาเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงการรัว่ซึมของนำ้ ากูอนเปิดประต่โหลด ตรวจสอบใหูแนูใจวูาไมูมีนำ้ าเหลืออยู่ภายในเครื่อง
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• ทำาความสะอาดฝาตัวกรองของป๊ัม

• ปลดที่จับประต่โหลดฉุกเฉินดูานหลังของฝาตัวกรองของป๊ัม

• ดึงที่จับประต่โหลดฉุกเฉินลงหน่ึงครัง้และเปิดประต่โหลด หลัง

จากเปิดประต่โหลดแลูว ใหูใสูที่จับประต่ประต่โหลดฉุกเฉินกลับ

เขูาไปที่เดิม

 •  ถูาประต่ไมูเปิด ใหูลองอีกครัง้โดยดึงที่จับลง

4.3.12 การเปลี่ยนแปลงการเลือกหลังจากโปรแกรมเริ่มทำางานแล้ว

การใส่เสือ้ผ้าเพิ่มเข้าไปหลังจากโปรแกรมการซักเริ่มต้นแล้ว :
ถูาระดับนำ้ าในเครื่องเหมาะสมแลูวเมื่อกดปูุม เริ่มต้น/หยุดชั่วคราว ที่ล็อคประต่จะไมูทำางาน
และประต่จะเปิดออกเพื่อใหูคุณใสูเสื้อผูาลงไป ไอคอนที่ล็อคประต่บนจอแสดงผลจะดับลงเมื่อปิด
ที่ล็อคประต่แลูว หลังจากใสูผูาลงไปแลูว ใหูปิดประต่แลูวกดปูุม เริ่มต้น/หยุดชั่วคราว อีกครัง้
เพื่อเริ่มการซักรอบถัดไป

หากระดับนำ้ าในเครื่องไมูเหมาะสม เมื่อกดปูุม เริ่มต้น/หยุดชั่วคราว ที่ล็อคประต่จะไมูสามารถ
ทำางานไดูและไอคอนที่ล็อคประต่จะยังคงปรากฏอยู่

C ถูาอุณหภ่มิของนำ้ าภายในเครื่องส่งกวูา 50 °C คุณจะไมูสามารถปิดใชูงานที่ล็อคประต่ไดูดูวยเหตุผลดูานความ

ปลอดภัย แมูระดับนำ้ าจะเหมาะสมแลูวก็ตาม
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การปรับเปลี่ยนเครื่องไปสู่โหมดหยุดชั่วคราว:
กดปูุม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนไปสู่โหมดหยุดชัว่ขณะ สัญลักษณ์หยุดชัว่คราวจะกระ
พริบบนหนูาจอแสดงผล

การเปลี่ยนแปลงการเลือกโปรแกรมหลังจากที่โปรแกรมเริ่มทำางานแล้ว
การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมจะไมูสามารถดำาเนินการใดๆ ไดูเมื่อโปรแกรมปัจจุบันกำาลังทำางานอยู่ 
คุณสามารถเลือกโปรแกรมใหมูไดูหลังจากสลับโปรแกรมปัจจุบันไปยังโหมดหยุดชัว่คราว 

C โปรแกรมที่เลือกไวูจะเริ่มทำางานใหมู

การเปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่นการทำางานสนับสนุน ความเร็วและอุณหภูมิ
คุณอาจยกเลิกหรือเปิดการทำางานฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนไดู โดยขึ้นอยู่กับขัน้ตอนที่
โปรแกรมทำางานไปถึงแลูว ด่ที่ "การเลือกฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน" 
คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการตัง้คูาความเร็วและอุณหภ่มิไดู ด่ที่ "การเลือกความเร็ว" และ "การ
เลือกอุณหภ่มิ"

C ประต่โหลดจะไมูเปิดถูาอุณหภ่มิของนำ้ าในเครื่องส่ง หรือระดับนำ้ าอยู่เหนือเสูนฐานของประต่โหลด

4.3.13 การยกเลิกโปรแกรมการซัก
โปรแกรมจะถ่กยกเลิกเมื่อปิดและเปิดเครื่องซักผูาอีกครัง้ กดปูุม เปิด / ปิด คูางไวูประมาณ 3 
วินาที หลังจากการนับถอยหลังแบบ "3-2-1" บนหนูาจอแสดงผลสิน้สุดแลูว เครื่องก็จะปิด

C
ถูาคุณกดปูุม เปิด / ปิด ขณะที่เปิดล็อคปูองกันเด็กใหูทำางาน โปรแกรมจะไมูถ่กยกเลิก คุณจะตูองยกเลิกล็อค

ปูองกันเด็กกูอน 
ถูาคุณตูองการเปิดประต่โหลดหลังจากที่คุณไดูยกเลิกโปรแกรม แตูเปิดประต่ไมูไดูเน่ืองจากระดับนำ้ าในเครื่อง

ส่งกวูาเสูนฐานของประต่โหลด ใหูหมุนปุูมการเลือกโปรแกรมไปที่โปรแกรมส่บ + ป่ันแหูง จากนัน้ใหูระบายนำ้ า

ออกจากในเครื่อง

4.3.14 การสิน้สุดของโปรแกรม
สัญลักษณ์ “สิน้สุด (End)” จะปรากฏบนหนูาจอแสดงผลเมื่อโปรแกรมสิน้สุดการทำางาน
ถูาคุณไมูไดูกดปูุมใดๆ เป็นเวลา 10 วินาที เครื่องจะสลับไปยังโหมดปิด (OFF) หนูาจอแสดงผล
และไฟบูงชีท้ัง้หมดจะปิด 
ขัน้ตอนของโปรแกรมที่เสร็จสิน้แลูวจะแสดงผลออกมาถูาคุณกดปูุม เปิด / ปิด

4.3.15 การปรับระดับเสียงสำาหรับคำาเตือน การแจ้งเตือน และปุ่ม
ระดับเสียงตำ่าและระดับเสียงส่ง 
กดปูุมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน ปูุมที่ 1 และปูุมที่ 2 คูางไวูประมาณ 3 วินาที เพื่อปรับระดับ
เสียง หลังจากการนับถอยหลังแบบ "3-2-1" บนหนูาจอแสดงผลสิน้สุดแลูว สัญลักษณ์ระดับเสียง
จะปรากฏขึ้นมาและระดับเสียงดังใหมูจะแสดงออกมา
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4.3.16 ฟังก์ชัน HomeWhiz
HomeWhiz ชูวยใหูคุณใชูอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณเพื่อตรวจสอบเครื่องซักผูาของคุณและรับขูอม่ล
เกี่ยวกับสถานะของเครื่องซักผูา ดูวยแอปพลิเคชัน HomeWhiz คุณสามารถใชูอุปกรณ์อัจฉริยะ
ของคุณเพื่อดำาเนินการตูาง ๆ ที่สามารถทำาไดูในเครื่อง นอกจากน้ี คุณสามารถใชูคุณสมบัติบาง
อยูางโดยเฉพาะกับฟังก์ชัน HomeWhiz
คุณตูองดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HomeWhiz จากรูานคูาแอปฯ ของอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณเพื่อ
ใชูคุณสมบัติ WLAN ของเครื่องคุณ 
ตรวจสอบใหูแนูใจวูาอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณเชื่อมตูอกับอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตัง้แอปฯ แลูว
หากคุณใชูแอปฯ เป็นครัง้แรก กรุณาปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนหนูาจอเพื่อดำาเนินการลงทะเบียน
บัญชีผู่ใชูของคุณใหูเสร็จ เมื่อกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสมบ่รณ์ คุณสามารถใชูผลิตภัณฑ์
ทัง้หมดกับคุณสมบัติ HomeWhiz ในบูานของคุณดูวยบัญชีน้ี
ระหวูางการติดตัง้ ทัง้เครื่องซักผูาและอุปกรณ์อัจฉริยะตูองเชื่อมตูอกับเครือขูายเดียวกัน หลังจาก
กระบวนการติดตัง้เสร็จสมบ่รณ์ อุปกรณ์อัจฉริยะและเครื่องซักผูาของคุณจะไมูจำาเป็นตูองเชื่อม
ตูอกับเครือขูายเดียวกัน คุณสามารถใชูผลิตภัณฑ์ตราบเทูาที่อุปกรณ์อัจฉริยะของคุณเชื่อมตูอกับ
อินเทอร์เน็ต
คุณสามารถแตะ "เพิ่ม/ลบผลิตภัณฑ์" ในหนูา "ผลิตภัณฑ์" เพื่อด่ผลิตภัณฑ์ที่จับคู่กับบัญชีของคุณ 
คุณสามารถดำาเนินการจับคู่ผู่ใชูของผลิตภัณฑ์เหลูาน้ีในหนูาน้ี
เมื่อมีการติดตัง้แอปพลิเคชัน ฟังก์ชัน HomeWhiz จะชูวยใหูเครื่องซักผูาของคุณสูงการแจูงเตือน
แบบพุชไปยังอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ 
เครื่องซักผ้าของคุณจะส่งการแจ้งเตือนให้คุณผ่านแอปพลิเคชัน HomeWhiz ในกรณีต่อไป
นี:้
• เมื่อโปรแกรมสิน้สุดลง 
• เมื่อประต่ของเครื่องซักผูาเปิดอยู่
• เมื่อการแจูงเตือนวูาไมูมีนำ้ าแสดงขึ้นมา
• เมื่อไดูรับการแจูงเตือนความปลอดภัย

C
ในการใชูฟังก์ชัน HomeWhiz ตูองมีการติดตัง้แอปฯ ในอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ และเครื่องซักผูาตูองเชื่อม

ตูอกับเครือขูายบูานของคุณ หากเครื่องซักผูาของคุณไมูไดูเชื่อมตูอกับเครือขูาย เครื่องจะทำางานเหมือนเป็น

เครื่องใชูที่ไมูมีฟังก์ชัน HomeWhiz
ผลิตภัณฑ์ของคุณจะทำางานขณะเชื่อมตูอกับเครือขูายไรูสายที่เครือขูายบูานของคุณ การควบคุมที่อาศัยแอป

พลิเคชันจะเปิดใชูงานผูานเครือขูายน้ี ดังนัน้ เครือขูายที่ครอบคลุมบริเวณตำาแหนูงของเครื่องใชูตูองเพียงพอ

กรุณาเยี่ยมชม www.homewhiz.com เพื่อด่เวอร์ชัน Android และ iOS ที่รองรับแอปพลิเคชัน HomeWhiz

A คำาเตือน: มาตรการความปลอดภัยทัง้หมดที่อธิบายไวูในสูวน "คำาแนะนำาด้านความปลอดภัย
ทั่วไป" ของคู่มือผู่ใชูของคุณ มีผลกับการใชูงานระยะไกลผูานฟังก์ชัน HomeWhiz ดูวยเชูนกัน

คำาเตือน: คุณจำาเป็นตูองมีการเชื่อมตูออินเทอร์เน็ตเพื่อใชูคุณสมบัติ HomeWhiz มิฉะนัน้ แอปฯ จะไมู

ทำางานในอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ กรุณาติดตูอผู่ใหูบริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หากคุณมีปัญหากับการเชื่อม

ตูออินเทอร์เน็ต
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4.3.16.1 การติดตัง้ HomeWhiz
ตูองมีการสรูางการเชื่อมตูอระหวูางเครื่องใชูและแอปพลิเคชัน เพื่อใหูแอปพลิเคชันทำางานไดู

A คำาเตือน: ทำาซำ้ากระบวนการและขัน้ตอนติดตัง้ระหวูางการติดตัง้เริ่มตูนของผลิตภัณฑ์ หรือเมื่อเปลี่ยน

รหัสผูานโมเด็ม หรือชื่อของเครือขูายบูาน

• หากคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์เป็นครัง้แรก ใหูแตะ "เพิ่ม/ลบผลิตภัณฑ์" ในแอปฯ แลูวแตะ "แตะที่น่ี
เพื่อเชื่อมตูอผลิตภัณฑ์เขูากับเครือขูาย" ปฏิบัติตามขัน้ตอนในแอปฯ เพื่อดำาเนินการติดตัง้
• ในการเริ่มการติดตัง้ ตรวจสอบใหูแนูใจวูาเครื่องของคุณปิดอยู่ กดปูุมเปิด/ปิด และปูุมฟังก์ชัน
การทำางานสนับสนุน 4 คูางไวูพรูอมกันเป็นเวลา 5 วินาที เพื่อสลับเครื่องของคุณเป็นโหมดติดตัง้ 
HomeWhiz

• ในโหมดติดตัง้ HomeWhiz คุณจะเห็นภาพเคลื่อนไหวในจอแสดงผล และไอคอนไรูสายจะ
กะพริบจนกวูาเครื่องของคุณจะเชื่อมตูอกับอินเทอร์เน็ต ปูุมเปิด/ปิดเทูานัน้ที่จะทำางานในโหมดน้ี 
ปูุมอื่น ๆ จะไมูทำางาน

• ในหนูาจอที่คุณเห็นในแอปฯ ใหูเลือกเครื่องซักผูา แลูวกดถัดไป
• อ่านคำาแนะนำาบนหน้าจอจนกว่า HomeWhiz จะถามคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณอยาก
เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ
• ในขัน้ตอนนี ้ให้ไปที่เมนูการตัง้ค่าเครือข่ายของอุปกรณ์อัจฉริยะ และเลือก “HomeWhiz-
Washer-xxxx”  คุณสามารถดูรหัสผ่านของเครือข่ายในแอปฯ HomeWhiz
• หลังจากเชื่อมตูออุปกรณ์อัจฉริยะของคุณเขูากับเครือขูาย "HomeWhiz" ใหูกลับไปยังแอปฯ 
HomeWhiz ในแอปฯ คุณสามารถด่เครื่องซักผูาที่คุณกำาลังเพิ่มเขูาไป แตะถัดไป เพื่อดำาเนินการ
ขัน้ตอนถัดไป
• คุณสามารถดูรายการของเครือข่ายใกล้เคียงในขัน้ตอนถัดไป เลือกเครือข่ายที่คุณ
ต้องการเชื่อมต่อเครื่องซักผ้าของคุณ และป้อนรหัสผ่านสำาหรับเครือข่ายนัน้ โดยตรวจสอบตัว
อักษรพิมพ์ใหญ่ เครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ แตะถัดไป
• หากเครื่องซักผ้าของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสำาเร็จ จอแสดงผลจะเปิดในโหมดปกติ
โดยอัตโนมัติ และไอคอนไร้สายจะยังเปิดอยู่
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• หลังจากเชื่อมต่อเครื่องซักผ้าของคุณกับเครือข่ายที่เลือก คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์
อัจฉริยะของคุณกับเครือข่ายเดียวกัน หากอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณไม่ได้สร้างการเชื่อมต่อ
โดยอัตโนมัติ ให้ไปที่การตัง้ค่าของอุปกรณ์อัจฉริยะ และเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่เครื่องซักผ้า
ของคุณเชื่อมต่ออยู่
• กลับไปยังแอปพลิเคชัน HomeWhiz และรอจนกว่าการติดตัง้จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อการติด
ตัง้เสร็จสมบูรณ์ ให้ตัง้ชื่อเครื่องซักผ้าของคุณ ในตอนนี ้คุณสามารถแตะ “เพิ่มเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน” และดูผลิตภัณฑ์ที่คุณเพิ่มไว้ในหน้า “ผลิตภัณฑ์”

C หากคุณไมูสามารถดำาเนินการติดตัง้ไดูสำาเร็จใน 5 นาที เครื่องซักผูาของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ ในกรณีน้ี คุณ

จำาเป็นตูองเริ่มกระบวนการติดตัง้ใหมู หากยังเกิดปัญหาอยู่ ใหูติดตูอตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต

คุณสามารถใชูเครื่องซักผูาของคุณรูวมกับอุปกรณ์อัจฉริยะมากกวูาหน่ึงอุปกรณ์ ในการทำาเชูนน้ี ใหูดาวน์โหลดแอปฯ 

HomeWhiz ในอุปกรณ์อัจฉริยะอื่น ๆ ดูวย เมื่อคุณเปิดใชูแอปฯ คุณจำาเป็นตูองเขูาสู่ระบบดูวยบัญชีที่คุณสรูางและ

จับคู่เครื่องซักผูาของคุณไวูแลูวกูอนหนูาน้ี หรืออูาน "การตัง้คูาเครื่องซักผูาที่เชื่อมตูอกับบัญชีของบุคคลอื่น"

4.3.16.2 การตัง้ค่าเครื่องซักผ้าที่เชื่อมต่อกับบัญชีของบุคคลอื่น
หากเครื่องซักผูาที่คุณตูองการใชูรู่จักกับระบบดูวยบัญชีของบุคคลอื่นมากูอนหนูาน้ีแลูว กรุณา
ปฏิบัติตามขัน้ตอนดูานลูางสำาหรับการลงทะเบียน HomeWhiz และการติดตัง้ผลิตภัณฑ์ของคุณ
• สรูางบัญชีใหมู และเขูาสู่ระบบบัญชีน้ีในแอปฯ HomeWhiz ตรวจสอบใหูแนูใจวูาอุปกรณ์
อัจฉริยะและเครื่องซักผูาของคุณเชื่อมตูอกับเครือขูายเดียวกัน
• แตะเพิ่ม/ลบผลิตภัณฑ์ในหนูาผลิตภัณฑ์ ดูานลูางแท็บ "ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ" คุณสามารถด่
ผลิตภัณฑ์และผู่ใชูที่เป็นเจูาของไดู
• แตะ  ถัดจากเครื่องซักผูาที่คุณตูองการเพิ่ม และตัง้ชื่อผลิตภัณฑ์

C
คำาขอเพิ่มผลิตภัณฑ์ของคุณจะสูงไปยังเจูาของผลิตภัณฑ์ผูานอีเมล คุณสามารถเริ่มใชูผลิตภัณฑ์ดูวยตนเอง

เมื่อเจูาของผลิตภัณฑ์อนุมัติคำาขอของคุณ นอกจากน้ี เจูาของผลิตภัณฑ์อาจยอมรับหรือปฏิเสธคำาขอที่สูงผูาน

แอปพลิเคชันก็ไดู สำาหรับกรณีน้ี บุคคลตูองเลือกแท็บการตัง้คูาในหนูาหลักของแอปพลิเคชัน พวกเขาตูองไป

ยังหนูาการตัง้คูาเชื่อมโยงผู่ใชู และยอมรับคำาขอ หากตูองการทำาเชูนนัน้

4.3.16.3 การลบการเชื่อมโยงบัญชี HomeWhiz 
ในการลบการเชื่อมโยงของเครื่องซักผูาที่มีการจับคู่กับบัญชีของบุคคลอื่น ใหูปฏิบัติตามขัน้ตอนดูานลูาง
• ใชูปูุมเปิด/ปิด เพื่อสลับเครื่องของคุณ
• เมื่อเครื่องจักรเปิดอยู่ ใหูกดปูุมฟังก์ชันการทำางานสนับสนุน 4 และปูุมหนูวงเวลาเป็นเวลา 5 วินาที
• หลังจากการนับถอยหลัง “5-4-3-2-1” ในจอแสดงผล คุณจะไดูยินเสียงเตือนสำาหรับคำาขอของ
คุณ การลบการเชื่อมโยงจะใชูเวลาสองสามวินาที เมื่อเสร็จสมบ่รณ์ คุณจะไดูยินเสียงเตือนสองครัง้

A คำาเตือน: เมื่อคุณทำากระบวนการน้ีเสร็จสมบ่รณ์ คุณจะไมูสามารถใชูฟังก์ชัน HomeWhiz ของเครื่องไดู

จนกวูาคุณจะดำาเนินการติดตัง้อีกครัง้

คำาเตือน: ผลิตภัณฑ์ของคุณไมูจำาเป็นตูองเชื่อมตูอกับอินเทอร์เน็ตเพื่อลบการเชื่อมโยงบัญชี จะไดูรับคำา

ขอของคุณ การเชื่อมโยงจะถ่กลบโดยอัตโนมัติทันทีที่ผลิตภัณฑ์ของคุณเชื่อมตูอกับอินเทอร์เน็ต
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4.3.16.4 ฟังก์ชันและการใช้งาน HomeWhiz
หลังจากการติดตัง้ HomeWhiz จะมีการเปิดการเชื่อมตูอไรูสายโดยอัตโนมัติ ในการเปิดใชูงาน
หรือปิดใชูงานการเชื่อมตูอไรูสาย กรุณาด่ 4.6.8.2 “การเชื่อมตูอไรูสาย 3”
หากคุณปิดและเปิดเครื่องขณะการเชื่อมตูอไรูสายทำางาน เครื่องจะเชื่อมตูอใหมูโดยอัตโนมัติ ใน
กรณี เชูน เปลี่ยนรหัสผูานเครือขูาย หรือปิดโมเด็ม การเชื่อมตูอไรูสายจะปิดโดยอัตโนมัติ ดูวย
เหตุน้ี คุณจำาเป็นตูองเปิดการเชื่อมตูอไรูสายอีกครัง้ หากคุณตูองการใชูฟังก์ชัน HomeWhiz
คุณสามารถตรวจสอบสัญลักษณ์การเชื่อมตูอไรูสายในจอแสดงผลเพื่อติดตามสถานะการเชื่อมตูอ
ของคุณ หากสัญลักษณ์เปิดอยู่อยูางตูอเน่ือง คุณมีการเชื่อมตูออินเทอร์เน็ต หากสัญลักษณ์กะพริบ 
ผลิตภัณฑ์กำาลังพยายามเชื่อมตูอ หากสัญลักษณ์ปิดอยู่ คุณไมูมีการเชื่อมตูอ

A คำาเตือน: เมื่อการเชื่อมตูอเครือขูายไรูสายเปิดอยู่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ ฟังก์ชัน HomeWhiz จะสามารถ

เลือกไดู 

หากฟังก์ชัน HomeWhiz ไมูสามารถเลือกไดู ใหูตรวจสอบสถานะการเชื่อมตูอเครือขูาย หากไมูสามารถสรูาง

การเชื่อมตูอไดู ใหูทำาซำ้าการตัง้คูาการติดตัง้เริ่มตูนในเครื่องใชู

เมื่อคุณตูองการควบคุมเครื่องซักผูาของคุณระยะไกล คุณจำาเป็นตูองเปิดใชูงานฟังก์ชัน 
HomeWhiz โดยกดปูุม HomeWhiz ในแผงควบคุมของเครื่องซักผูา เมื่อเขูาถึงผลิตภัณฑ์ของ
คุณไดูแลูว คุณจะเห็นหนูาจอคลูาย ๆ กับดูานลูาง ในขณะเดียวกัน การเชื่อมตูอไรูสายจะเปิดโดย
อัตโนมัติ หากการเชื่อมตูอปิดอยู่

เมื่อฟังก์ชัน HomeWhiz เปิดอยู่ คุณสามารถจัดการไดูเฉพาะการใชูงานเปิด ปิด และติดตาม
สถานะผูานเครื่องซักผูา และฟังก์ชันทัง้หมด ยกเวูนการล็อคปูองกันเด็ก สามารถจัดการผูานแอป
พลิเคชัน
คุณสามารถปฏิบัติตามไมูวูาฟังก์ชัน HomeWhiz จะเปิดหรือปิดอยู่ ผูานไฟบูงชีฟั้งก์ชันบนปุูม
หากฟังก์ชัน HomeWhiz ปิดอยู่ การใชูงานทัง้หมดจะจัดการในเครื่องซักผูา และการติดตาม
สถานะเทูานัน้ที่อนุญาตในแอปพลิเคชัน
ในกรณีที่ฟังก์ชัน HomeWhiz ไมูสามารถเปิดไดู กรอบฟังก์ชันในปูุมจะปิด  การตัง้คูาการเชื่อม
ตูอไรูสายที่กำาลังปิด หรือประต่ของเครื่องซักผูาที่กำาลังเปิด คือตัวอยูางสำาหรับกรณีขูางตูน
เมื่อคุณเปิดใชูงานฟังก์ชันน้ีในเครื่องซักผูา ฟังก์ชันจะยังเปิดใชูงานนอกเหนือจากบางสภาวะ และ
ชูวยใหูคุณควบคุมเครื่องซักผูาของคุณระยะไกลผูานอินเทอร์เน็ต โดยไมูคำานึงวูาเครื่องซักผูาจะ
เปิดอยู่ ปิดอยู่ หรืออยู่ไกลจากตำาแหนูง
ในบางกรณี เครื่องจะปิดใชูงานตัวเองเพื่อเหตุผลดูานความปลอดภัย:
•  เมื่อเครื่องซักผูาของคุณประสบกับการขัดขูองทางไฟฟูา
• เมื่อประต่ของเครื่องซักผูาเปิดอยู่
• เมื่อมีการกดปุูมเปิด/ปิดบนแผงควบคุม
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4.3.16.5 การแก้ไขปัญหา
ปฏิบัติดังตูอไปน้ี หากคุณมีปัญหากับการควบคุมหรือการเชื่อมตูอ สังเกตวูายังมีปัญหาเกิดขึ้นหรือ
ไมู หลังจากดำาเนินการ ปฏิบัติดังตูอไปน้ี หากปัญหาไมูไดูรับการแกูไข
• ตรวจสอบวูาอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณเชื่อมตูอกับเครือขูายบูานที่เกี่ยวขูอง
• รีสตาร์ทแอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์
• ไปที่เมน่การตัง้คูาในผลิตภัณฑ์ และสลับการเชื่อมตูอไรูสาย: ปิด เป็น 
การเชื่อมตูอไรูสาย: ปิด และเชื่อมตูอผูานแอปพลิเคชันอีกครัง้
• หากไมูสามารถสรูางการเชื่อมตูอไดูดูวยกระบวนการขูางตูน ใหูทำาซำ้าการตัง้คูาการติดตัง้เริ่ม
ตูนในเครื่องซักผูา
หากยังเกิดปัญหาอยู่ ใหปรึกษาตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต

4.3.17 แสงสว่างบนถังซัก
หลอดไฟที่สวูางบนถังซักของเครื่องซักผูาจะสวูางในระหวูางการเลือกโปรแกรม แสงสวูางจะดับลง
เมื่อคุณเริ่มใชูงานโปรแกรม หากไมูมีการเริ่มใชูงานโปรแกรมหรือไมูมีการกดปูุมภายใน 10 นาที
ในระหวูางขัน้ตอนการเลือกโปรแกรม หลอดไฟที่สวูางบนถังซักจะดับลง
หลอดไฟที่สวูางบนถังซักของเครื่องซักผูาจะติดขึ้นหลังจากเสร็จสิน้การเลือกโปรแกรม ซึ่งจะดับ
เมื่อคุณกดปูุมเปิด/ปิด หลอดไฟที่สวูางบนถังซักจะดับลงหากคุณไมูกดปูุมใด ๆ ภายใน 10 นาที
หลังจากเสร็จสิน้การทำางานของโปรแกรม
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4.4 การบำารุงรักษาและการทำาความสะอาด
ชูวงอายุการใชูงานของผลิตภัณฑ์จะยืดยาวออกไปและปัญหาที่พบเจอบูอยจะลดลงถูาทำาความ
สะอาดตามชูวงเวลาอยูางสมำ่าเสมอ

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

1. กดไปที่จุดเสูนประบนทูอด่ดบนชูองสำาหรับใสูนำ้ ายาปรับผูานูุมและดึงลงมาหาตัวคุณจน
กระทัง่ชูองใสูนัน้ถ่กถอดออกจากเครื่อง

2. ทำาการลูางลิน้ชักใสูผงซักฟอกและทูอด่ดนัน้ดูวยนำ้ าอูุนในอูางลูาง เพื่อที่จะปูองกันสิ่งตกคูาง
มาสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ใหูทำาความสะอาดดูวยแปรงที่เหมาะสมโดยการสวมถุงมือทัง้
สองมือ

3. ใสูลิน้ชักกลับเขูาไปที่เดิมในตัวเครื่องหลังจากทำาความสะอาดและใหูมัน่ใจวูาติดตัง้กลับ
เขูาไปใหมูลงตำาแหนูงไดูดี

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

C
ทำาความสะอาดถังซักทุกๆ 2 เดือน

ใชูผงตูอตูานการเกิดคราบที่เหมาะสมกับเครื่องซักผูา
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หลังจากการซักลูางทุกรอบ ทำาใหูแนูใจวูาไมูมีสิ่งแปลกปลอมคูางอยู่ในถัง
ถูาปากของผนังทูอในร่ปติดขัดใหูใชูไมูจิม้ฟันเปิดออก
สารแปลกปลอมจะทำาใหูเกิดคราบสนิมในถังซักไดู ทำาความสะอาดคราบฝัง
แนูนบนพื้นผิวของถังซักโดยการใชูสารทำาความสะอาดสำาหรับเหล็กสเตนเลส 
หูามใชูขนที่เป็นเหล็กหรือลวด สิ่งเหลูาน้ีจะทำาใหูเกิดความเสียหายตูอผิวที่
เคลือบสี ชุดโครมเมียมและผิวพลาสติกไดู

4.4.3 การทำาความสะอาดตัวเครื่องและแผงควบคุม
เช็ดทำาความสะอาดตัวเครื่องดูวยนำ้ าผสมสบู่หรือผงซักฟอกแบบเจลอูอนๆ ที่ไมูกัดผิวตามที่จำาเป็น 
และทำาใหูแหูงดูวยผูาอูอนนูุม
ใชูผูาที่อูอนนูุมและเปียกหมาดๆ เทูานัน้ในการทำาความสะอาดแผงควบคุม

4.4.4 การทำาความสะอาดตัวกรองน้ำาเข้า
มีตัวกรองอยู่ที่ปลายสุดของวาล์วทูอนำ้ าเขูาที่ดูานหลังของเครื่องและที่ปลายสุดของทูอนำ้ าเขูาที่ตูอ
เขูากับก๊อกนำ้ า ตัวกรองเหลูาน้ีชูวยปูองกันสารแปลกปลอมและสิ่งสกปรกในนำ้ าที่อาจเขูาสู่เครื่อง
ซักผูาไดู ควรทำาความสะอาดตัวกรองเมื่อเกิดความสกปรก

1. ปิดก๊อกนำ้ า
2. ถอดคลายน็อตล็อคทูอยางของทางนำ้ าเขูาเพื่อ

เขูาไปยังตัวกรองที่อยู่บนวาล์วทูอนำ้ าเขูา ทำาความ
สะอาดดูวยแปรงที่เหมาะสม ถูาตัวกรองสกปรก
มากเกินไป ใหูขจัดสิ่งสกปรกเหลูานัน้ออกจากผิว
ดูวยคีมและทำาความสะอาดในวิธีน้ี

3. ถอดตัวกรองออกมาจากดูานแบนราบของทูอยาง
สำาหรับนำ้ าเขูาพรูอมกับแหวนปะเก็นและทำาความ
สะอาดใหูทัว่ถึงผูานนำ้ าไหล

4. เปลี่ยนซีลและตัวกรองอยูางระมัดระวังและขัน
น็อตใหูแนูนดูวยมือ

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

A
ข้อระวัง: สารแปลกปลอมที่คูางอยู่ในตัวกรองของป๊ัมอาจทำาใหูเกิดความเสียหายแกูเครื่องซักผูาหรืออาจ

ทำาใหูเกิดเสียงดังไดู
ข้อระวัง: หากผลิตภัณฑ์ไมูไดูถ่กใชูงาน ใหูปิดตัวปิดก็อกนำ้ า ถอดทูอยางออกและระบายนำ้ าภายในเครื่อง

ออกเพื่อปูองกันการแข็งตัวที่อาจเป็นไปไดู

ข้อระวัง: Aหลังจากการใชูงานแตูละครัง้ ใหูปิดก็อกนำ้ าที่เชื่อมตูอไปยังทูอสายยางหลัก

ในการที่จะทำาความสะอาดตัวกรองที่สกปรกและระบายนำ้าออก:

1. ถอดปลัก๊ไปของเครื่องเพื่อตัดพลังงานออก

A
ข้อระวัง: อุณหภ่มิของนำ้ าดูานในเครื่องอาจจะส่งขึ้นถึง 90 ºC เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการไหมู ใหู

ทำาความสะอาดตัวกรองหลังจากนำ้ าดูานในเครื่องถ่กทำาใหูเย็นตัวลงแลูว

2. เปิดฝาของตัวกรอง

3. ปฏิบัติตามขัน้ตอนดูานลูางเพื่อที่จะระบายนำ้ าออก
ผลิตภัณฑ์มีสายท่อยางระบายนำ้าออกฉุกเฉิน ในการระบายนำ้าออก:

a. ดึงทูอยางระบายนำ้ าฉุกเฉินออกจากตำาแหนูงที่
จัดเก็บ

b. วางภาชนะบรรจุขนาดใหญูที่ปลายของทูอยาง 
ทำาการระบายนำ้ าออกไปยังภาชนะดังกลูาวโดย
การดึงปลัก๊ที่ปลายของทูอยาง เมื่อภาชนะ
บรรจุเต็ม ใหูปิดทางเขูาของทูอยางไวูโดยการ
ปิดปลัก๊กลับคืน หลังจากภาชนะบรรจุวูางเปลูา
แลูว ทำาตามขัน้ตอนดูานบนเพื่อระบายนำ้ าใน
เครื่องออกใหูหมด

c. เมื่อทำาการระบายนำ้ าออกเสร็จแลูว ปิดปลายทูอ
โดยใชูปลัก๊อีกครัง้และขันแนูนยึดทูอยางเขูาที่
เดิม

d. หมุนและเอาตัวกรองของป๊ัมออก

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

ประกอบดูวยชิน้เดียว วางแผูนฝาบนตำาแหนูงดูานลูางในตำาแหนูงที่ตัง้ครัง้แรก และกดสูวนดูาน
บนลงไปเพื่อปิด
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5 การแก้ไขปัญหา
ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา

โปรแกรมการซักไมเูริม่ทำางาน

หลงัจากประตโ่หลดปิดแลวู

ไมไูดกูดปูมุ เร่ิมตนู / หยดุชัว่ขณะ / ยกเลิก • กดปูมุ เร่ิมตนู / หยุดชัว่ขณะ/ ยกเลกิ

อาจเปน็การยากทีจ่ะปดิประตโ่หลดหากมูกีาร

โหลดมากเกนิไป

• ลดปรมิาณการซักและตรวจสอบใหแูนใูจวาู

ไดปูดิประตโ่หลดอยาูงถก่ตูอง

โปรแกรมไมสูามารถเร่ิมทำางาน

หรอืเลอืกไดู

เครือ่งซกัผาูจะสลบัไปยงัโหมดการปอูงกนัตวั

เองเน่ืองจากปญัหาการจาูยพลังงาน (สายแรงดนั

ไฟฟาู แรงดนันำา้ ฯลฯ)

•  กดปูมุเปดิ/ปดิคาูงไว ู3 วนิาทเีพือ่รเีซต็

เครือ่งกลบัไปเปน็การตัง้คาูจากโรงงาน (ด่ที่ 

"การยกเลกิโปรแกรม")

มนีำา้อยู่ในตวัเคร่ือง อาจจะมนีำา้ตกคาูงอยูใ่นตวัเครือ่งไ์ดเูนือ่งจากมี

กระบวนการควบคมุคณุภาพในการผลิต

• นีไ่มใูชเูปน็ความลมูเหลว นำา้ไมเูปน็

อนัตรายตอูเคร่ืองซกัผาู

เครือ่งซกัผาูไมดูด่นำา้เขาูไป กอ็กนำา้ถก่ปดิ • เปดิก็อกนำา้
ทอูนำา้เขาูหักงอ • ทำาใหทูอูนำา้เขาูราบเรยีบ
ตวักรองทางเขาูนำา้อดุตัน • ทำาความสะอาดตัวกรอง
ประตโ่หลดของเคร่ืองไมไูดปูดิ • ปดิประตโ่หลด

เครือ่งซกัผาูไมรูะบายนำา้ออก ทอูสำาหรบัระบายนำา้อาจจะอดุตนัหรอืบดิงอ • ทำาความสะอาดหรอืทำาใหทูอูสำาหรบัระบาย

นำา้ราบเรยีบ
ตวักรองของป๊ัมอดุตนั •  ทำาความสะอาดตัวกรองของปัม๊

เครือ่งซกัผาูสัน่และมเีสยีงดัง เครือ่งซกัผาูตัง้ไวอูยาูงไมไูดสูมดลุ • ปรบัสมดลุของตวัเครือ่งโดยการปรบัขาต้ัง
อาจมีของแขง็เขาูไปตดิในตวักรองปัม๊นำา้ • ทำาความสะอาดตัวกรองของปัม๊
สลกัยึดเพือ่ความปลอดภัยในการขนสงูไมถูก่

ถอดออก

• ถอดสลักยดึเพือ่ความปลอดภยัในการ

ขนสงูออก

ปรมิาณของเส้ือผาูทีซั่กในเครือ่งอาจมนีอูยเกนิไป • เพิม่เส้ือผาูเขาูไปในเครือ่ง
โหลดเสือ้ผาูเขาูไปในเครือ่งมากเกนิไป • นำาผาูบางชิ้น้ออกจากเครือ่งและกระจาย

นำา้หนกัของผาูดวูยมอืใหสูมดลุดเ่ปน็เน้ือ

เดยีวกนัในเครือ่ง
เครือ่งซกัผาูอาจจะวางพงิกบัสิง่ของทีแ่ขง็ • ตรวจสอบใหแูนใูจวาูเคร่ืองซกัผาูไมไูดพูงิ

กบัวัตถใุด ๆ
มกีารรัว่ของนำา้ทีด่าูนลูางสุดของ

เครือ่ง

ทอูสำาหรบัระบายนำา้อาจจะอดุตนัหรอืบดิงอ • ทำาความสะอาดหรอืทำาใหทูอูสำาหรบัระบาย

นำา้ราบเรยีบ
ตวักรองของป๊ัมอดุตนั • ทำาความสะอาดตัวกรองของปัม๊

เครือ่งหยดุการทำางานหลงัจาก

โปรแกรมเริม่การทำางานไมูนาน

เครือ่งอาจหยุดทำางานชัว่คราวเนือ่งจากแรงดนั

ไฟฟาูตำา่

• เครือ่งจะกลบัมาทำางานอกีครัง้เมือ่แรงดนั

ไฟฟาูกลับมาทีร่ะดบัปกติ

เครือ่งระบายนำา้ออกโดยตรงจาก

นำา้ทีน่ำาเขาูมา

ทอูสำาหรบัระบายนำา้อาจมคีวามสง่ไมเูพยีงพอ • เชือ่มตอูทอูสำาหรบัระบายนำา้ตามทีไ่ดู

อธบิายไวใูนคูมื่อผูใ่ชู
ไมสูามารถมองเห็นนำา้ในขณะ

เครือ่งกำาลงัซกัผาู

นำา้อยู่ในสวูนทีไ่มสูามารถมองเห็นไดขูองเครือ่ง • สิง่น้ีไมใูชคูวามผดิพลาด
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
ประตโ่หลดไมสูามารถเปดิไดู การลอ็คประตจ่ะทำางานเนือ่งจากระดบันำา้ในถังซกั • ระบายนำา้ออกโดยการใชงูานโปรแกรมป๊ัม

นำา้หรอืการปัน่
เครือ่งซกักำาลงัทำาใหนูำา้รอูนขึน้หรอือยูใ่นรอบของ

การปัน่หมนุ

•  ใหูรอจนกวาูโปรแกรมจะทำางานเสรจ็สิน้

ประตโ่หลดอาจตดิขัดเนือ่งจากการเกดิแรงดนั • ใชทูีจ่บัพรอูมกบัผลกัและดงึประตโ่หลดเพือ่

ปลอูยและเปดิประตโ่หลด
หากไมมูพีลงังานไฟฟาู จะไมสูามารถเปดิประต่

โหลดของเครือ่งไดู

• ใหูเปดิฝาตวักรองของปัม๊และดงึท่ีจบั

ฉกุเฉินทีด่าูนหลังของฝาดงักลาูวลงเพือ่เปดิ

ประตโ่หลด ด ่“การลอ็คประตโ่หลด”
ประตข่องเครือ่งอาจไมเูปดิเนือ่งจากเหตผุลดาูน

ความปลอดภยั

• หากประต่ยงัล็อคอยูต่อนสิน้สดุโปรแกรม

เมือ่มกีารเลือกฟงักชั์นซกัและสวมใส ูซึง่

หมายความวาูประตจ่ะลอ็คจนกวาูเครือ่งจะ

เยน็ลงเพือ่เหตุผลดาูนความปลอดภัย
การซกัผูาใชเูวลานานเกนิกวูาที่

ระบไุวใูนคูมื่อผูใ่ช ู(*)

แรงดนัของนำา้ตำา่เกนิไป • เครือ่งจะรอจนกระทัง่ไดรูบัปรมิาณนำา้ที่

เพยีงพอเพือ่ปอูงกนัคณุภาพการซกัทีไ่มูดี

เนือ่งจากปรมิาณนำา้ทลีดลง ดงัน้ัน เวลาใน

การซกัจงึนานกวูาปกติ
แรงดนัไฟฟาูตำา่ • เวลาในการซกัถ่กทำาใหยูดืยาวออกไปเพือ่

หลกีเลีย่งผลการซกัทีไ่มดูเีมือ่แรงดนัไฟฟาู

จาูยตำา่เกินไป
อณุหภม่ขิองนำา้ทางเขาูอาจตำา่เกนิไป • ตอูงใชเูวลาในการทำาใหนูำา้รอูนขึน้มากกวาู

เดมิในชวูงฤดห่นาว นอกจากน้ี เวลาในการ

ซกัยงัสามารถทำาใหยูดืยาวออกไปเพือ่หลกี

เลีย่งผลการซักทีไ่มดูี
จำานวนคร้ังการลาูงนำา้และ/หรอืปริมาณของนำา้ลาูง

อาจจะเพิม่ขึน้

• เครือ่งจะเพิม่ปรมิาณนำา้ของนำา้ลาูงเม่ือ

ตอูงการการลูางนำา้ทีดี่และเพิม่ข้ันตอนการ

ลาูงนำา้มากขึน้ตามความจำาเปน็ 
ฟองสวูนเกนิอาจเกดิขึน้และระบบการดด่ซบัฟอง

อตัโนมตัมิกีารเปดิการทำางานเนือ่งจากมกีารใชผูง

ซกัฟอกมากเกนิไป

•  ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกตามทีแ่นะนำาไวู

เวลาของโปรแกรมไมมูกีารนบั

ถอยหลงั (บนรูนุทีมี่หนาูจอแส

ดงผล) (*)

ตวัจบัเวลาอาจจะหยดุทำางานในระหวาูงการนำา

นำา้เขาูมา 

• ไฟบงูชีต้วัจบัเวลาอาจจะหยุดจนกวาูเคร่ือง

จะดด่นำา้เขาูเครือ่งอยาูงเพียงพอ เคร่ืองจะ

รอจนกระทัง่มปีรมิาณนำา้ทีเ่พยีงพอเพือ่หลกี

เลีย่งผลการซักทีไ่มดูเีนือ่งจากมนีำา้นอูยเกิน

ไป ตัวจบัเวลาจะกลบัมาทำางานนบัถอยหลงั

หลงัจากนัน้
ตวัจบัเวลาอาจจะหยดุทำางานในระหวาูงการทำาใหู

นำา้รอูนขึน้ 

• ไฟบงูชี้ข่องตวัจบัเวลาจะไมนูบัถอยหลงั

จนกระทัง่เครือ่งซกัผูาจะไปถงึอณุหภม่ทิี่

เลอืกไวู
ตวัจบัเวลาอาจจะหยดุระหวาูงการปัน่แหงู • ระบบตรวจจบัการโหลดไมสูมดลุแบบ

อตัโนมตัอิาจถก่เปดิใชงูานเนือ่งจากการกระ

จายตัวทีไ่มสูมดลุของเสือ้ผาูในถังซกั
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
เวลาของโปรแกรมไมมูกีารนบั

ถอยหลงั (*)

อาจมีการโหลดทีไ่มสูมดลุในเครือ่งซกั • ระบบตรวจจบัการโหลดไมสูมดลุแบบ

อตัโนมตัอิาจถก่เปดิใชงูานเนือ่งจากการกระ

จายตัวทีไ่มสูมดลุของเสือ้ผาูในถังซกั
เครือ่งซกัไมถูก่สลบัไปยังข้ันตอน

การหมนุปัน่ (*)

อาจมีการโหลดทีไ่มสูมดลุในเครือ่งซกั • ระบบตรวจจบัการโหลดไมสูมดลุแบบ

อตัโนมตัอิาจถก่เปดิใชงูานเนือ่งจากการกระ

จายตัวทีไ่มสูมดลุของเสือ้ผาูในถังซกั
เครือ่งจะไมหูมนุปัน่หากนำา้ไมถูก่ระบายอยาูง

สมบร่ณ์

• ตรวจสอบตวักรองและทอูยางระบายนำา้

ฟองสวูนเกนิอาจเกดิขึน้และระบบการดด่ซบัฟอง

อตัโนมตัมิกีารเปดิการทำางานเนือ่งจากมกีารใชผูง

ซกัฟอกมากเกนิไป

•  ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกตามทีแ่นะนำาไวู

สมรรถนะการซกัผาูไมดีู: เสือ้ผาู

ทีซ่กัเปลีย่นแปลงเปน็สีเทา

ซดี (**)

ปรมิาณผงซกัฟอกทีไ่มเูพยีงพอถก่ใชผูาูนชวูง

เวลายาวนาน

• ใชปูรมิาณผงซกัฟอกทีแ่นะนำาใหเูหมาะสม

กบัความกระดูางของนำา้และเสือ้ผาูทีจ่ะซกั

การซกัลูางกระทำาทีอุ่ณหภม่ติำา่เป็นเวลานาน • เลอืกอณุหภม่ทิีเ่หมาะสมสำาหรบัเสือ้ผาูที่

จะทำาการซกั
ปรมิาณของผงซกัฟอกทีไ่มเูพยีงพอถก่ใชกูบันำา้

กระดาูง

• การใชูปรมิาณของผงซกัฟอกท่ีไมเูพยีงพอ

กบันำา้กระดูางเป็นสาเหตใหคูราบสกปรก

เกาะตดิบนเสือ้ผาู ซึง่จะเปลีย่นใหสูผีาูกลาย

เปน็สีเทาเมือ่เวลาผาูนไป เปน็เรือ่งยููงุยาก

ในการกำาจดัคราบสเีทาเมือ่เกิดขึน้แลวู ใชู

ปรมิาณผงซกัฟอกทีแ่นะนำาใหเูหมาะสมกบั

ความกระดูางของนำา้และเสือ้ผาูทีจ่ะซกั
ใชูปรมิาณของผงซกัฟอกทีม่ากเกนิไป • ใชปูรมิาณผงซกัฟอกทีแ่นะนำาใหเูหมาะสม

กบัความกระดูางของนำา้และเสือ้ผาูทีจ่ะซกั
สมรรถนะการซกัผาูไมดีู: คราบ

สกปรกฝัง่แนนูตดิอยู่หรือเสือ้ผาู

ไมถูก่ทำาใหขูาวใส (**)

ใชูปรมิาณผงซกัฟอกทีไ่มเูพยีงพอ • ใชปูรมิาณผงซกัฟอกทีแ่นะนำาใหเูหมาะสม

กบัความกระดูางของนำา้และเสือ้ผาูทีจ่ะซกั
เสือ้ผาูถก่โหลดเขาูไปมากเกนิไป • อยาูโหลดเสือ้ผาูเขาูเคร่ืองมากเกนิไป โหลด

ปรมิาณเสือ้ผาูตามขอูมล่ทีแ่นะนำาไวใูน 

"4.3.3 ตารางโปรแกรมและการบรโิภค”
เลอืกโปรแกรมซกัและอุณหภม่ผิดิ • เลอืกโปรแกรมและอณุหภ่มทิีเ่หมาะสม

สำาหรบัเสือ้ผาูทีจ่ะทำาการซกั
ใชูผงซกัฟอกผดิประเภท • ใชผูงซกัฟอกดัง้เดมิทีเ่หมาะสมสำาหรบั

เครือ่งซกั
ใชูปรมิาณของผงซกัฟอกทีม่ากเกนิไป • ใสูผงซักฟอกในชอูงทีถ่ก่ตูอง อยาูผสมสาร

ฟอกขาวและผงซักฟอกดวูยกนั
สมรรถนะการซกัผาูไมดีู: คราบ

สกปรกของนำา้มนัตดิแนนูบน

เสือ้ผาูทีซั่ก (**)

ไมไูดทูำาความสะอาดถังซกัเปน็ประจำา • ทำาความสะอาดถังซกัอยาูงเป็นประจำา 

สำาหรบัขัน้ตอนน้ี โปรดดท่ี ่"4.4.2 การ

ทำาความสะอาดประตโ่หลดและถงั"
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
สมรรถนะการซกัผาูไมดีู: เสือ้ผาู

สงูกลิน่ทีไ่มพูงึประสงค ์(**)

กลิน่และชัน้ของแบคทเีรียจะกอูตวัขึน้บนถงั

ซกัเนือ่งจากผลของการซกัผาูอยาูงตอูเนือ่งที่

อณุหภม่ติำา่และ/หรอืใชโูปรแกรมระยะสัน้

• ทิง้ใหูลิน้ชกัใสูผงซักฟอกรวมท้ังประตโ่หลด

เสือ้ผาูของเครือ่งเปดิแงมูไวหูลังจากการ

ซกัแตูละครัง้ เชนูนัน้แลวู สภาพแวดลอูมที่

เหมาะสมตอูแบคทเีรยีกไ็มสูามารถเกดิขึน้

ในเคร่ืองซกัผาูไดู
สขีองเสือ้ผาูทีซั่กซดีจางลง (**) เสือ้ผูาถก่โหลดเขาูไปมากเกนิไป • อยาูโหลดเสือ้ผาูเขาูเคร่ืองมากเกนิไป

ผงซักฟอกทีใ่ชมูคีวามชืน้ •  เกบ็รกัษาผงซกัฟอกใหูปดิในสภาพ

แวดลอูมทีไ่มมูคีวามชืน้และไมเูสีย่งตอู

อณุหภม่ทิีม่ากเกนิไป
เลอืกใชอูณุหภม่สิง่ • เลอืกโปรแกรมและอณุหภ่มทิีเ่หมาะสมใหู

สอดคลอูงกบัประเภทและระดบัของความ

สกปรกของเสือ้ผาู
การลาูงนำา้ไมดูี ปรมิาณ ตราสินคาูและสภาวะการจดัเกบ็ของผง

ซกัฟอกทีใ่ชไูมเูหมาะสม

• ใชผูงซกัฟอกทีเ่หมาะสมสำาหรบัเครือ่งซกัผูา

และเส้ือผาูของคณุ เกบ็รกัษาผงซกัฟอกใหู

ปดิในสภาพแวดลอูมทีไ่มมูคีวามชืน้และไมู

เสีย่งตูออุณหภม่ทิีม่ากเกนิไป
ใสผูงซักฟอกผดิชอูง • ถาูผงซกัฟอกถก่ใสูลงในชอูงสำาหรบัการซกั

ขัน้ตนูแลวู แมวูาูรอบของการซกัขัน้ตูนจะ

ไมไูดถูก่เลอืกกต็าม เครือ่งซักกส็ามารถ

ใชผูงซกัฟอกทีชู่องนีใ้นระหวาูงการลูางนำา้

หรอืการปรบัผาูนูมุได ูใสผูงซักฟอกในชอูง

ทีถ่ก่ตูอง
ตวักรองของป๊ัมอดุตนั • ตรวจสอบตวักรอง
ทอูนำา้ระบายนำา้พบังอ • ตรวจสอบทอูสำาหรบัระบายนำา้

เสือ้ผาูทีซั่กกลายเป็นแขง็กระดาูง

หลงัจากการซัก (**)

ใชปูรมิาณผงซกัฟอกทีไ่มเูพยีงพอ • การใชูปรมิาณผงซกัฟอกทีไ่มูเพยีงพอ

สำาหรบัความกระดูางของนำา้ อาจเปน็สาเหตุ

ใหูผาูทีซั่กแขง็กระดาูงไดเูมือ่เวลาผาูนไป 

ใชปูรมิาณผงซกัฟอกทีเ่หมาะสมกบัความ

กระดูางของนำา้
ใสผูงซักฟอกผดิชอูง • ถาูผงซกัฟอกถก่ใสูลงในชอูงสำาหรบัการซกั

ขัน้ตนูแลวู แมวูาูรอบของการซกัขัน้ตูนจะ

ไมไูดถูก่เลอืกกต็าม เครือ่งซักกส็ามารถ

ใชผูงซกัฟอกทีชู่องนีใ้นระหวาูงการลูางนำา้

หรอืการปรบัผาูนูมุได ูใสผูงซักฟอกในชอูง

ทีถ่ก่ตูอง
ผงซักฟอกอาจผสมกบันำา้ยาปรบัผาูนูมุ • อยาูผสมผงซกัฟอกกบันำา้ยาปรบัผาูนูมุ ลาูง

และทำาความสะอาดท่ีใสผูงซกัฟอกดวูย

นำา้รอูน
เสือ้ผาูทีซั่กหดตวั มีสซีดี สตีก

หรอืชำารดุ

โปรแกรมอาจไมเูหมาะสมกบัประเภทของเสือ้ผาู • ตรวจสอบปาูยของเสือ้ผาูเพือ่เลอืก

โปรแกรมทีเ่หมาะสมกบัประเภทของเสือ้ผาู 

และหาูมใชฟูงัก์ชนัซกัและสวมใสสูำาหรบั

เสือ้ผาูทีไ่มเูหมาะสมกบัการทำาใหแูหงู
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
เสือ้ผาูทีซั่กไมมูกีล่ินของนำา้ยา

ปรบัผาูนูมุ (**)

ใสผูงซักฟอกผดิชอูง • ถาูผงซกัฟอกถก่ใสูลงในชอูงสำาหรบัการซกั

ขัน้ตนูแลวู แมวูาูรอบของการซกัขัน้ตูนจะ

ไมไูดถูก่เลอืกกต็าม เครือ่งซักกส็ามารถใชู

ผงซักฟอกทีช่อูงนีใ้นระหวาูงการลูางนำา้หรอื

การปรบัผาูนูมุได ูลาูงและทำาความสะอาดท่ี

ใสูผงซักฟอกดวูยนำา้รอูน ใสผูงซักฟอกใน

ชอูงทีถ่ก่ตูอง
ผงซักฟอกอาจผสมกบันำา้ยาปรบัผาูนูมุ • อยาูผสมผงซกัฟอกกบันำา้ยาปรบัผาูนูมุ ลาูง

และทำาความสะอาดท่ีใสผูงซกัฟอกดูวย

นำา้รอูน
สิง่ตกคาูงของผงซกัฟอกในลิน้

ชกัของผงซกัฟอก (**)

ผงซักฟอกถก่ใสลูงในลิน้ชกัทีเ่ปยีก • ทำาใหกูลอูงใสผูงซักฟอกแหงูกอูนทีจ่ะใสผูง

ซักฟอกลงไป
ผงซักฟอกไดรูบัความชิน้ • เกบ็รักษาผงซักฟอกใหปูดิในสภาพแวดลอูม

ทีไ่มมูคีวามชืน้และไมเูสีย่งตอูอณุหภม่ทิี่

มากเกินไป
แรงดนัของนำา้ตำา่เกนิไป • ตรวจสอบแรงดันของนำา้
ผงซักฟอกในถงัซกัลาูงหลกัเปยีกในขณะทีท่ำาการ

นำาออกมาเพือ่ซกัลาูงขัน้ตนู ชอูงสำาหรบัใสูผง

ซกัฟอกถก่ขวางกัน้

• ตรวจสอบชอูงตาูง ๆ และทำาความสะอาด

ถาูอดุตนั

มปีญัหาเกีย่วกับลิน้ชกัเปดิปดิของกลอูงผง

ซกัฟอก

• ตดิตูอหาตวัแทนบริการทีไ่ดรูบัอนญุาต

ผงซักฟอกอาจผสมกบันำา้ยาปรบัผาูนูมุ • อยาูผสมผงซกัฟอกกบันำา้ยาปรบัผาูนูมุ ลาูง

และทำาความสะอาดท่ีใสผูงซกัฟอกดูวย

นำา้รอูน
ไมไูดทูำาความสะอาดถังซกัเปน็ประจำา • ทำาความสะอาดถังซกัอยาูงเป็นประจำา 

สำาหรบัขัน้ตอนน้ี โปรดดท่ี ่"4.4.2 การ

ทำาความสะอาดประตโ่หลดและถงั"
มฟีองกอูตัวขึน้มากเกินไปใน

เครือ่งซกั (**)

ใชูผงซกัฟอกทีไ่มเูหมาะสมกบัเครือ่งซกัผาู • ใชผูงซกัฟอกใหูเหมาะสมสำาหรบัเครือ่ง

ซกัผาู
ใชูปรมิาณของผงซกัฟอกทีม่ากเกนิไป • ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกทีเ่พยีงพอเทาูนัน้
ผงซักฟอกถก่จดัเกบ็ไวภูายใตสูภาวะทีไ่มเูหมาะ

สม

• จดัเก็บผงซกัฟอกไวใูนทีแ่หงูและปดิ อยาู

จดัเก็บผงซกัฟอกในสถานทีที่ร่อูนเกินไป

เสือ้ผาูแบบโครงตาขาูยบางประเภท เชนู ผาูโปรงู

บางอาจเกดิฟองมากเกินไปเนือ่งจากเนือ้ผาู

• ใชปูรมิาณผงซกัฟอกเพยีงเล็กนอูยสำาหรบั

ผาูประเภทนี้

ใสผูงซักฟอกผดิชอูง • ใสูผงซักฟอกในชอูงทีถ่ก่ตูอง
นำา้ยาปรบัผาูนูมุถก่นำาไปใชโูดยเครือ่งซกัผาูกอูน

เวลา

• อาจมีปญัหากับลิน้เปดิปดิหรอืในลิน้ชกัของ

ผงซักฟอก ตดิตอูหาตวัแทนบริการทีไ่ดรูบั

อนญุาต
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
ฟองไหลออกมากเกนิไปจากลิน้

ชกัใสูผงซักฟอก

ใชูผงซกัฟอกมากเกนิไป • ผสมนำา้ยาปรบัผาูนูมุ 1 ชอูนโต๊ะกบันำา้ ½ 

ลติรและเทลงในชอูงใสูส่ำาหรบัการซกัลูาง

หลกัของลิน้ชักใสผูงซักฟอก
• ใสูผงซักฟอกลงในเครือ่งใหเูหมาะสมกบั

โปรแกรมและขนาดของโหลดสง่สดุทีร่ะบไุวู

ใน “ตารางโปรแกรมและอตัราการบรโิภค” 

เมือ่คณุใชสูารเคมเีพิม่เตมิ (นำา้ยาขจดัคราบ

ฝงัแนนู นำา้ยาฟอกขาว และ ฯลฯ) ใหลูด

ปรมิาณของผงซกัฟอกลง
เมือ่เลอืกฟังก์ชนัซกัและสวม

ใส ูเสือ้ผูาจะยังคงชืน้ตอนสิน้สดุ

โปรแกรม

เสือ้ผูาถก่โหลดเขาูไปมากเกนิไป • โหลดสง่สดุที ่1 กก. เม่ือเลอืกฟงักช์นัซัก

และสวมใสู
ฟงักช์นัไมทูำางาน • หลงัจากเลอืกโปรแกรมซกั ตรวจสอบวูา

เลอืกฟงักช์นัซักและสวมใสไูวหูรอืไมู
เสือ้ผาูยงัคงเปียกอยู่ ณ การสิน้

สดุการทำางานของโปรแกรม (*)

ฟองสวูนเกนิอาจเกดิขึน้และระบบการดด่ซบัฟอง

อตัโนมตัมิกีารเปดิการทำางานเนือ่งจากมกีารใชผูง

ซกัฟอกมากเกนิไป

• ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกตามทีแ่นะนำาไวู

(*) เครือ่งไมูปรับไปสูข่ัน้ตอนการป่ันแหงูเมือ่เสือ้ผาูทีซั่กมกีารกระจายตวัไมสูมดลุในถงัซกัเพือ่ปอูงกนัความเสยีหายใด ๆ ตูอเคร่ือง

และตอูสิง่แวดลอูมรอบตวัเคร่ือง เสือ้ผาูทีซั่กตอูงทำาการจดัเรยีงใหมแูละทำาการปัน่แหงูใหมู
(**) ไมไูดทูำาความสะอาดถังซกัเป็นประจำา ทำาความสะอาดถังซกัอยาูงเป็นประจำา ด ่4.4.2

A
คำาเตือน: ถูาคุณไมูสามารถขจัดปัญหาไดูแมูวูาไดูปฏิบัติตามคำาแนะนำาในบทน้ีแลูว ใหูปรึกษากับตัวแทน

จำาหนูายของคุณหรือตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต อยูาพยายามซูอมแซมผลิตภัณฑ์ที่ไมูทำางานตามฟังก์ชัน่ดูวย

ตัวเอง

A คำาเตือน: ตรวจสอบสูวน HomeWhiz สำาหรับขูอม่ลการแกูไขปัญหาที่เกี่ยวขูอง
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This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

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

1.1 Life and property safety
u Never place the product on a carpet-covered floor. Otherwise, lack of 

airflow beneath the machine will cause electrical parts to overheat. 
This will cause problems with your product.

u Unplug the product when it is not in use.
u Always have the installation and repairing procedures carried out by 

the Authorised Service Agent. The manufacturer shall not be held 
liable for damages that may arise from procedures carried out by 
unauthorised persons.

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

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

u Do not force open the locked loading door. The door will open 
immediately after the washing cycle has ended. If the door does 
not open, apply the solutions provided for "Loading door cannot 
be opened." error in the Troubleshooting section. In case of forcing 
the loading door to open, the door and the lock mechanism may get 
damaged.

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

u Follow the instructions on the textile tags and on the detergent 
package.
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u Laundry that is previously washed, cleaned, soiled or stained with 
petrol / gasoline, dry cleaning solvents or other flammable or 
explosive substances must not be dried in the machine as they give 
out flammable or explosive steam. For this reason, they must not 
be used in the Refresh programme or in the Wash&Wear auxiliary 
function selection. It may cause fire risk.

u Laundry stained with Liquid cooking oil, acetone, alcohol, petrol, 
kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers must 
be washed in hot water with plenty of detergent beforehand. After 
the washing programme, it can be used in the Refresh programme or 
in the Wash&Wear auxiliary function selection.

u Foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, clothes 
or pillows with rubber support or rubber foam pads must not be used 
in the Wash&Wear auxiliary programme selection or in the Refresh 
programme. It may cause fire risk.

u If you use washing ball, detergent scale, laundry clothing cages and 
balls in your machine, they can melt during drying. Do not use it in 
the Refresh programme or in the Wash&Wear auxiliary function 
selection. It may cause fire risk.

u If you are using industrial chemicals for cleaning, never use the 
Refresh programme or the Wash&Wear auxiliary programme. It may 
cause fire risk.

u Do not touch loading door glass with bare hands after drying. There 
is the risk of getting burnt.

u In the Refresh programme and the Wash&Wear auxiliary programme 
selection, there is a cooling process as the final step to make sure 
that the laundry remains at a temperature that will not harm the 
user. You may be exposed to hot steam if you open the door before 
cooling is complete. There is the risk of scalding.

u If the programme is interrupted (programme cancellation or power 
failure) during the Refresh programme or the Wash&Wear auxiliary 
function selection, the laundry in the machine may be hot. Be careful.

u During the Refresh programme or the Wash&Wear auxiliary 
programme selection, do not stop the machine before these steps 
are complete. If you have to stop the machine, remove all laundry 
and lay them in a suitable place to let them cool down.
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u Your product is suitable to operate in ambient temperatures 
between 0OC and +35OC.

u Ambient temperatures between 15OC and +25OC are ideal 
temperatures for your product.

u Do not let pets enter the product. Check inside the product before 
using.

u Do not operate the Refresh programme and the Wash&Wear 
programme after overloading the machine. Observe the maximum 
load levels specified.

u Leather laundry and laundry that contains leather must not be used 
in the Refresh programme and the Wash&Wear auxiliary function 
selection. Leather parts give away colour.

u In failures that cannot be repaired using information given in safety 
instructions, turn off the machine, unplug the power cable and call 
the Authorised Service Agent.

u The machine must not be used only in the Refresh programme for 
a long time. If it is being used only in the said programme for a long 
time, it must be operated unloaded in one of the short washing 
programmes after every 15 cycles.

u Check all clothes before loading them into the machine and ensure 
that they do not have objects such as lighters, coins, metal pieces, 
needles in the pockets or inside.

u Underwear with metal attachments must not be used in the Refresh 
programme and the Wash&Wear auxiliary function selection. Metal 
supports might come off during drying and cause damage in the 
machine.

u Large laundry such as tulles, rugs, blankets, duvets etc. must not 
be used in the Refresh programme and the Wash&Wear auxiliary 
function selection. Your laundry might get damaged.

u Do not use fabric softeners or static preventers in the machine 
unless recommended by the manufacturer.
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u Products such as fabric softeners must be used in accordance with 
manufacturer's instructions.

u Delicate laundry that contains silk, wool etc. must not be used in 
the Refresh programme and the Wash&Wear auxiliary function 
selection. Otherwise, wool clothes may get shrunken and other 
sensitive clothes may get damaged.

u Check symbols on the garment tag before starting the programmes.

1.2 Children's safety
u This product can be used by children at and above 8 years old and 

by persons whose physical, sensory or mental capabilities were not 
fully developed or who lack experience and knowledge provided 
that they are supervised or trained on the safe usage of the product 
and the risks it brings out. Children should not play with the product. 
Cleaning and maintenance works should not be performed by 
children unless they are supervised by someone. Children under the 
age of 3 should be kept away unless continuously supervised.

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

u Electrical products are dangerous for the children. Keep children 
away from the product when it is in use. Do not allow them to play 
with the product. Use child lock to prevent children from intervening 
with the product. 

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

u Store all detergents and additives in a safe place away from the 
reach of the children by closing the cover of the detergent container 
or sealing the detergent package.
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1.3 Electrical safety
u If the product has a failure, it should not be operated unless it is 

repaired by the Authorised Service Agent. There is risk of electric 
shock!

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

u Connect the product to a grounded outlet protected by a 16 A fuse. 
Do not neglect to have the grounding installation made by a qualified 
electrician. Our company shall not be liable for any damages that may 
arise when the product is used without grounding in accordance 
with the local regulations.

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

u Never touch the power cable plug with wet hands! Never unplug by 
pulling on the cable. Always press on the plug with one hand and pull 
out the plug by grabbing with the other hand.

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

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

1.4 Hot surface safety
The glass of the loading door gets too hot 
while washing at higher temperatures. 
Therefore, especially do not allow 
children touch the loading door glass 
while washing.
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3 Intended use
•	This	product	has	been	designed	for	domestic	use.	It	is	not	suitable	for	commercial	use	
and	it	must	not	be	used	out	of	its	intended	use.

•	The product must only be used for washing, rinsing and making ready to wear the 
laundry that are marked accordingly.

•	The	manufacturer	waives	any	responsibility	arisen	from	incorrect	usage	or	
transportation.

•	The	service	life	of	your	product	is	10	years.	During	this	period,	original	spare	parts	will	
be	available	to	operate	the	product	properly.

2 Important instructions for environment
2.1 Compliance with WEEE Directive

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU).  This product 
bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment 
(WEEE).
This product has been manufactured with high quality parts and materials 
which can be reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste 
product with normal domestic and other wastes at the end of its service life. 
Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic 

equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centers. 
Compliance with RoHS Directive:
The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU).  It does 
not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

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

Model	name WTV	9745	X0A

Rated	capacity	(kg)	 9

Maximum	spin	speed	(rpm) 1400

Built-in No

Height	(cm) 84

Width	(cm) 60

Depth	(cm) 64

Net	weight	(±4	kg.) 76

Single	Water	inlet		/	Double	Water	inlet
•	/	-

•	Available

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

Total	current	(A) 10

Total	power	(W) 	2000-2350

Main	model	code 1214
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4.1 Installation
•	 Apply	to	the	nearest	authorized	service	agent	for	the	installation	of	your	product.
•	 Preparation	of	the	location	and	electrical,	tap	water	and	waste	water	installations	at	the	

place of installation is under customer's responsibility. 
•	 Make	sure	that	the	water	inlet	and	discharge	hoses	as	well	as	the	power	cable	are	not	

folded, pinched or crushed while pushing the product into its place after installation or 
cleaning procedures. 

•	 Make	sure	that	the	installation	and	electrical	connections	of	the	product	are	performed	
by authorized service agent. The manufacturer shall not be held liable for damages that 
may arise from procedures carried out by unauthorised persons.

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

•	 Operate	the	product	in	a	well	ventilated	and	dust	free	environment.
4.1.1 Appropriate installation location

•	 Place	the	product	on	a	solid	and	level	floor.	Do	not	place	it	onto	a	carpet	with	high	pile	or	
other similar surfaces.

•	 Total	weight	of	the	washing	machine	and	the	dryer	-with	full	load-	when	they	are	placed	
on top of each other reaches to approx. 180 kilograms. Place the product on a solid and 
flat floor that has sufficient load carrying capacity!

•	 Do	not	place	the	product	on	the	power	cable.
•	 Do	not	install	the	product	at	places	where	temperature	may	fall	below	0ºC.
•	 Leave	a	minimum	space	of	1.5	cm	between	the	product	and	the	furniture.
•	 If	you	will	install	the	product	on	a	surface	with	steps,	never	place	it	close	to	the	edge.	
•	 Do	not	place	the	product	on	any	platform.
•	 Do	not	place	heat	sources	such	as	Hobs,	Irons,	Ovens,	etc.	on	the	washing	machine	and	

do not use them on the product.
4.1.2 Removing packaging reinforcement

Tilt the product backwards to remove the packaging 
reinforcement. Remove the packaging reinforcement by 
pulling the ribbon. Do not make this operation alone by 
yourself. 
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4.1.3 Removing transportation safety bolts
1 Loosen all transportation safety bolts with an appropriate wrench until they turn 

freely.
2 Remove transportation safety bolts by turning them gently.
3 Attach the plastic covers supplied in the User Manual bag into the holes on the rear 

panel.

A WARNING: Remove the transportation safety bolts before operating the product! 
Otherwise, the product will get damaged.

C
Keep the transportation safety bolts in a safe place to reuse when the product needs to be 
moved again in the future.
Install the transportation safety bolts in reverse order of the disassembly procedure.
Never move the product without the transportation safety bolts properly fixed in place!

4.1.4 Connecting water supply

C
The water supply pressure required to run the product is between 1 to 10 bars (0.1 – 1 MPa). It 
is necessary to have 10 – 80 liters of water flowing from the fully open tap in 1 minute to have 
your product run smoothly. Attach a pressure reducing valve if water pressure is higher.
If you are going to use the double water-inlet product as a single (cold) water-inlet unit, 
you must install the supplied stopper to the hot water valve before operating the product. 
(Applies for the products supplied together with a blind stopper group.)

A
WARNING: Models with a single water inlet should not be connected to the hot water tap. 
In such a case the laundry will get damaged or the product will switch to protection mode and 
will not operate.
WARNING: Do not use old or used water inlet hoses on the new product. It may cause 
stains on your laundry.

1 Tighten all hose nuts by hand. Never use a tool when tightening the nuts.
2 Open the taps completely after making the hose connection to check for water leaks 

at the connection points. If any leak occurs, turn off the tap and remove the nut. 
Retighten the nut carefully after checking the gasket. In order to prevent the water 
leaks and resultant damages, keep the taps closed when you do not use the product.
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4.1.5 Connecting the drain hose to the drain
•	 Attach	the	end	of	the	drain	hose	directly	to	waste	water	drain,	washbasin	or	bathtub.	

A
WARNING: Your house will be flooded if the drain hose is dislocated during water 
draining. Moreover, there is risk of scalding due to high washing temperatures! In order to 
prevent such situations and make sure that the product performs water intake and drain 
processes without any problem, fix the drain hose securely.

•	 Connect	the	drain	hose	to	a	minimum	height	of	40	cm	and	a	maximum	height	of	100	cm.
•	 In	case	the	drain	hose	is	elevated	after	laying	it	on	the	floor	level	or	close	to	the	ground	

(less than 40 cm above the ground), water draining becomes more difficult and the 
laundry may come out excessively wet. Therefore, observe the heights described in the 
figure.

40
 c

m

10
0 

cm

•	 To	prevent	the	waste	water	to	go	back	into	the	product	again	and	to	ensure	easy	
drainage, do not immerse the end of the hose into the waste water or do not insert it 
into the drain for more than 15 cm. If it is too long, cut it short.

•	 The	end	of	the	hose	should	not	be	bent,	it	should	not	be	stepped	on	and	the	hose	must	
not be pinched between the drain and the product.

•	 If	the	length	of	the	hose	is	too	short,	use	it	by	adding	an	original	extension	hose.	Length	
of the hose may not be longer than 3.2 m. To avoid water leak failures, the connection 
between the extension hose and the drain hose of the product must be fitted well with 
an appropriate clamp as not to come off and leak.

4.1.6 Adjusting the feet

A
WARNING: In order to ensure that the product operates more silently and vibration-free, 
it must stand level and balanced on its feet. Balance the machine by adjusting the feet. 
Otherwise, the product may move from its place and cause crushing, noise and vibration 
problems.
WARNING: Do not use any tools to loosen the lock nuts. Otherwise, they will get 
damaged.
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1 Loosen the lock nuts on the feet by hand.
2 Adjust the feet until the product stands level and balanced.
3 Tighten all lock nuts again by hand.

4.1.7 Electrical connection
Connect the product to a grounded outlet protected by a 16 A fuse. Our company shall not 
be liable for any damages that may arise when the product is used without grounding in 
accordance with the local regulations.
•	 Connection	must	comply	with	national	regulations.
•	 The	electrical	connection	cable	infrastructure	of	the	product	must	be	adequate	and	

suitable for product requirements. It is recommended to use a residual current device.
•	 Power	cable	plug	must	be	within	easy	reach	after	installation.
•	 If	the	current	value	of	the	fuse	or	breaker	in	the	house	is	less	than	16	Amps,	have	a	

qualified electrician install a 16 Amp fuse.
•	 The	voltage	specified	in	the	"4.	Technical	specifications"	section	must	be	equal	to	your	

mains voltage.
•	 Do	not	make	connections	via	extension	cables	or	multi-plugs.

B WARNING: Damaged power cables must be replaced by the Authorised Service Agent.

4.1.8 Initial use
Before starting to use the product make sure that the 
preparations described in section “2. Environmental 
instructions” and “4.1 Installation”.
To prepare the product for washing laundry, perform first 
operation in Drum Cleaning programme. If this program is 
not available in your product, apply the method which is 
described in section "4.4.2 Cleaning the loading door and the 
drum".

C
Use an anti-limescale suitable for the washing machines.
Some water has remained in the product due to the quality control processes in the 
production. It is not harmful for the product.
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4.2 Preparation
4.2.1 Sorting the laundry

•	 Sort	laundry	according	to	type	of	fabric,	colour,	and	degree	of	soiling	and	allowable	
water temperature.

•	 Always	obey	the	instructions	given	on	the	garment	tags.
4.2.2 Preparing laundry for washing

•	 Laundry	items	with	metal	attachments	such	as,	underwiring,	belt	buckles	or	metal	
buttons will damage the product. Remove the metal pieces or wash such clothes by 
putting them in a laundry bag or pillow case. This kind of clothes may overheat in the 
Refresh programme and in the Wash&Wear auxiliary function selection and harm your 
laundry. For this reason, do not this kind of laundry in the Refresh programme or in the 
Wash&Wear auxiliary function selection.

•		Take	out	all	substances	in	the	pockets	such	as	coins,	pens	and	paper	clips,	and	turn	
pockets inside out and brush if possible. Such objects may damage the product or cause 
noise problem.

•	 Put	small	size	clothes	such	as	infant	socks	and	nylon	stockings	in	a	laundry	bag	or	a	
pillow case.

•	 Place	curtains	in	without	compressing	them.	Remove	curtain	attachment	items.	Do	not	
use tulles or curtains in the Refresh programme or in the Wash&Wear auxiliary function 
selection.

•	 Wash	“machine	washable”	or	“hand	washable”	labeled	products	only	with	an	appropriate	
programme. Hang them or lay them to dry. Do not use them in the Wash&Wear auxiliary 
programme selection.

•	 If	you	plan	to	select	the	Wash&Wear	auxiliary	function,	select	the	highest	spin	speed	
recommended during washing process.

•	 Fasten	zippers,	sew	loose	buttons	and	mend	rips	and	tears.
•	 Wash	“Machine	washable”	or	“Hand	washable”	labeled	products	only	with	an	appropriate	

programme.
•	 Do	not	wash	colours	and	whites	together.	New,	dark	coloured	cottons	release	a	lot	of	

dye. Wash them separately.
•	 Persistent	stains	must	be	treated	properly	before	washing.	If	unsure,	check	with	a	dry	

cleaner.
•	 Only	use	the	dyes	/	color	changers	and	descaling	agents	which	are	appropriate	for	

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

This will reduce piling.
•	 Laundry	that	are	subjected	to	materials	such	as	flour,	lime	dust,	milk	powder,	etc.	

intensely must be shaken off before placing into the product. Such dusts and powders 
on the laundry may build up on the inner parts of the product in time and can cause 
damage.
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4.2.3 Tips for energy saving
Following information will help you use the product in an ecological and energy-efficient 
manner.
•	 Operate	the	product	in	the	highest	load	capacity	allowed	for	the	programme	you	have	

selected, but do not overload. See "4.3.3 Programme and consumption table"
•	 Always	follow	the	instructions	on	the	detergent	packaging.
•	 Wash	slightly	soiled	laundry	at	low	temperatures.
•	 Use	faster	programmes	for	small	quantities	of	lightly	soiled	laundry.
•	 Do	not	use	prewash	and	high	temperatures	for	laundry	that	is	not	heavily	soiled	or	

stained.
•	 If	you	plan	to	dry	your	laundry	in	a	dryer,	select	the	highest	spin	speed	recommended	

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

4.2.4 Loading the laundry
1 Open the loading door.
2 Put the laundry items into the product in a loose manner.
3 Push the loading door to close it until you hear a locking sound. Ensure that no items are 

caught in the door. The loading door is locked while a programme is running. The door 
lock will open immediately after the washing programme has ended. Then you can open 
the loading door. If the door does not open, apply the solutions provided for "Loading 
door cannot be opened." error in the Troubleshooting section.

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

A
WARNING:  Comply with the information in “4.3.3 Programme and consumption table”. 
When overloaded, product's washing performance will drop. Moreover, noise and vibration 
problems may occur.

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

Bathrobe 1200 Hand towel 100

Fabric napkin 100 Women night 
gown 200

Duvet cover 700 Underclothing 100
Bed sheet 500 Men’s overalls 600
Pillowcase 200 Men’s shirt 200
Tablecloth 250 Men’s pajamas 500
Towel 200 Blouses 100
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4.2.6 Using detergent and softener

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

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

Detergent, softener and other cleaning agents
•	 Add	detergent	and	softener	before	starting	the	washing	programme.
•	 Never	leave	the	detergent	drawer	open	while	the	washing	programme	is	running!
•	 When	using	a	programme	without	prewash,	do	not	put	any	detergent	into	the	prewash	

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

compartment (compartment nr. "1").
•	 Do	not	select	a	programme	with	prewash	if	you	are	using	a	detergent	bag	or	dispensing	

ball. Place the detergent bag or the dispensing ball directly among the laundry in the 
product.

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

Choosing the detergent type
Detergent type to be used depends on the fabric type and color.
•	 Use	different	detergents	for	coloured	and	white	laundry.
•	 Wash	your	delicate	clothes	only	with	special	detergents	(liquid	detergent,	wool	

shampoo, etc.) used solely for delicate clothes. 
•	 When	washing	dark	coloured	clothes	and	quilts,	it	is	recommended	to	use	liquid	

detergent.
•	 Wash	woolens	with	a	special	detergent	made	specifically	for	woolens.

A
WARNING: Use only detergents manufactured specifically for washing machines.
WARNING: Do not use soap powder.

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

package to avoid problems of excessive foam, poor rinsing, financial savings and finally, 
environmental protection.

•	 Use	lesser	detergent	for	small	amounts	or	lightly	soiled	clothes.
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Using softeners
Pour the softener into the softener compartment of the detergent drawer.
•		Do	not	exceed	the	(>max<)	level	marking	in	the	softener	compartment.
•		If	the	softener	has	lost	its	fluidity,	dilute	it	with	water	before	adding	it	in	the	detergent	

compartment.

A WARNING: Do not use liquid detergents or other cleaning products other than fabric 
softeners produced for washing machines to soften the clothes.

Using liquid detergents
If the product contains a liquid detergent cup:
•	 Put	the	liquid	detergent	container	into	the	compartment	no	“2”.
•		 If	the	liquid	detergent	has	lost	its	fluidity,	dilute	it	with	water	before	putting	in	the	

detergent cup.
22

If the product is equipped with a liquid detergent part:
•	 When	you	want	to	use	liquid	detergent,	pull	the	apparatus	towards	yourself.	The	

part that falls down will serve as a barrier for the liquid detergent. If required, clean 
the apparatus with water when it is in place or by removing it. If you will use powder 
detergent, the apparatus must be secured at top position.

If the product does not contain a liquid detergent cup:
•	 Do	not	use	liquid	detergent	for	the	prewash	in	a	programme	with	prewash.
•	 Liquid	detergent	stains	your	clothes	when	used	with	"End	Time"	function	to	started	

delayed. If you are going to use the End Time function, do not use liquid detergent.
Using gel and tablet detergent
•	 If	the	gel	detergent	thickness	is	fluidal	and	your	product	does	not	contain	a	

special liquid detergent container, put the gel detergent into the main wash 
detergent compartment during first water intake. If your product contains a 
liquid detergent container, fill the detergent into this container before starting 
the programme.

•	 If	the	gel	detergent	thickness	is	not	fluidal	or	in	the	shape	of	capsule	liquid	tablet,	put	it	
directly into the drum before washing.

•	 Put	tablet	detergents	into	the	main	wash	compartment	(compartment	nr.	"2")	or	directly	
into the drum before washing.
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Using starch
•	 Add	liquid	starch,	powder	starch	or	the	fabric	dye	into	the	softener	compartment.
•	 Do	not	use	softener	and	starch	together	in	a	washing	cycle.
•	 Wipe	the	inside	of	the	product	with	a	damp	and	clean	cloth	after	using	starch.
Using limescale remover
•		When	required,	use	limescale	removers	manufactured	specifically	for	washing	machines	

only. 
Using bleaches
•	Select	a	programme	with	prewash	and	add	the	bleaching	agent	at	the	

beginning of the prewash. Do not put detergent in the prewash compartment. 
As an alternative application, select a programme with extra rinse and add 
the bleach while the product is taking water from the detergent compartment 
during first rinsing step.

•	 Do	not	use	bleaching	agent	and	detergent	by	mixing	them.
•	 Use	just	a	little	amount	(approx.	50	ml)	of	bleaching	agent	and	rinse	the	clothes	very	

well as it causes skin irritation.
•	 Do	not	pour	the	bleach	onto	the	laundry.
•	 Do	not	use	it	with	the	colored	items.
•	 When	using	oxygen	based	bleaches,	select	a	programme	that	washes	at	a	lower	

temperature. 
•	 Oxygen-based	bleach	can	be	used	together	with	the	detergent.	However,	if	its	thickness	

is not the same with the detergent, put the detergent first into the compartment no. 
"2" in the detergent drawer and wait until the detergent flows while the product is 
taking in water. While the product continues taking in water, add bleach in the same 
compartment.
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4.2.7 Tips for efficient washing
Clothes

Light Colours and 
Whites Colours Black/Dark 

Colours
Delicates/

Woolens/Silks

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

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

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

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

So
ili

ng
 L

ev
el

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

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

Powder and liquid 
detergents recommended 
for colors can be used at 
dosages recommended 
for heavily soiled clothes. 
It is recommended to use 
powder detergents to 
clean clay and soil stains 
and the stains that are 
sensitive to bleaches. 
Detergents which do not 
contain bleach should be 
used.

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

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

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

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

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

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

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

Lightly 
Soiled
(No visible 
stains exist.)

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

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

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

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

4.2.8 Displayed Program Time
You can see the programme duration on the display of your machine while selecting a 
programme. Depending on the amount of laundry you have loaded into your machine, 
foaming, unbalanced load conditions, fluctuations in power supply, water pressure and 
program settings, the programme duration is automatically adjusted while the programme 
is running.
SPECIAL CASE: At programme start of Cottons and Cotton Eco programmes, display 
shows the duration of half load, which is the most common use case. After programme 
starts, in 20-25 minutes actual load is detected by the machine. And if the detected load is 
higher than half load; washing program will be adjusted accordingly and program duration 
increased automatically. You may follow this change on the display.
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4.3 Operating the product
4.3.1 Control panel

1. Programme Selection knob
2 - Spin Speed Adjustment button
3 - Temperature Adjustment button
4 - Display 
5 - Programme Follow-up indicator
6 - On/Off button
7 - Start/Pause button

4.3.2 Display symbols
a b c d e f g

h

ik jm ln

a- Temperature indicator
b- Internet Connection indicator
c- Steam indicator
d - Audio Warning indicator
e- No Water indicator
f- Dosing symbols
g - Start / Pause indicator

h- Programme Follow-up indicator
i- Delayed Start Enabled indicator
j - Auxiliary Function indicators
k - Duration information
l- Lock Indicators
m- Load indicator
n- Spin speed indicator

C The visuals used for machine description in this section are schematic and may not match 
exactly will the features of your machine.

8 - End Time Adjustment button
9 - Auxiliary Function button 4
10 - Auxiliary Function button 3
11 - Auxiliary Function button 2
12 - Auxiliary Function button 1
13 - Programme Selection LEDs

WTV 9745 X0A

วารควั่ชดุยห/มิ่รเ
Start / Pause

เปิด/ ปิด

ยาฝาผ
Cottons

ดัยหะรปบบแยาฝาผ
Cottons Eco

หะารคเงัสยใาผ
Synthetics

 นัวาํจะรปว็รเ Daily Xpress
 ษศเิพนวดกัซ Xpress Super Short

า้นํงาล
Rinse

าผมอนถ
Gentle Care

กัซมรกแรปโดลหโนวาด
Downloaded Program

า้นํยาบะระลแน่ปั
Spin + Drain

ต้ิชเอ้ืสเ
Shirts

ิตัมนโตัอมรกแรปโ
Auto Program

น็ยเา้นํกัซ
CoolClean

กึลาํ้ลบารคดัจข
StainExpert 

บัอนิ่ลกดล
 Refresh              

ยัมานอขุสกัซมรกแรปโ
Hygiene+

 นอนงอ่ ืรคเดุช Duvet
ดป็เนขอ้ืสเ  Down Wear

 วตัสนขาผ Woollens
 อืมกัซ Hand Wash

านหงวลจ็รสเกัซ
Ending In

ษศเิพว็รเ
Fast+

รวแ ดนอแ นีลค
Clean & Wear

นตงอื้บเงาลกัซ
Prewash

อตมอื่ชเราก
Remote Control

1 2 3 4 5

6

7

8910111213
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4.3.3 Programme and consumption table

•		 :	Selectable.
*		 :	Automatically	selected,	cannot	be	cancelled.
**		 :	Energy	Label	programme		
***	 :	If	maximum	spin	speed	of	the	machine	is	lower	then	this	value,	you	can	only	select	up	to	the	maximum	spin	speed.
****	 :	Programme	detects	the	type	and	quantity	of	the	laundry	to	automatically	adjust	water	and	energy	consumption	and	

programme	time.
*****	 :	These	programmes	can	be	used	with	the	HomeWhiz	application.

-		 :	See	the	programme	description	for	maximum	load.

EN 2 Auxiliary	functions

Programme
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Selectable	temperature	
range	°C

Cottons

90 9 98 2,600 1400 • • • • Cold-90

60 9 98 1,800 1400 • • • • Cold-90

40 9 96 0,950 1400 • • • • Cold-90

Cottons	Eco

60** 9 56 0,815 1400 Cold-60

60** 4,5 45,5 0,565 1400 Cold-60

40** 4,5 45,5 0,560 1400 Cold-60

Synthetics
60 4 68 1,300 1200 • • • • Cold-60

40 4 66 0,850 1200 • • • • Cold-60

Daily	Xpress	/	Xpress	Super	Short

90 9 72 2,000 1400 • • • Cold-90

60 9 70 1,050 1400 • • • Cold-90

40 9 70 0,150 1400 • • • Cold-90

Daily	Xpress	/	Xpress	Super	Short+Fast+ 30 2 36 0,150 1400 • • • Cold-90

Woollens	/	Hand	Wash 40 2 55 0,460 1200 Cold-40

Gentle	Care 40 4 62 0,650 800 Cold-40

CoolClean Cold 5 57 0,240 1400 • • Cold-30

StainExpert 60 5 83 1,504 1400 • • 30-60

Duvet	/	Down	Wear	 40 - 87 1,550 1000 Cold-60

Shirts	 60 4 70 1,300 800 • • • Cold-60

Hygiene+ 60 9 130 2,300 1400 • 20-90

Refresh - 1 1,1 0,110 - -

Auto	Program 40 9 **** **** 1400 • • • • Cold-60

Drum	Clean+ 70 - 72 1,950 600 * 70

Downloaded	Program	*****

Dark	Care	/	Jeans 40 5 90 0,945 1200 • • • • Cold-40

Mix 40 4 76 0,830 800 • • • • Cold-40

Outdoor	/	Sports 40 5 50 0,500 1200 • Cold-40

Curtain 40 2 88 0,550 800 • Cold-40

Soft	Toys 40 2 80 0,800 1200 Cold-40
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C
The auxiliary functions in the table may vary according to the model of your machine.
Water and power consumption may vary subject to the changes in water pressure, water hardness 
and temperature, ambient temperature, type and amount of laundry, selection of auxiliary 
functions and spin speed, and changes in electric voltage.
You can see the washing duration on the display of your machine while selecting a programme. 
Depending on the amount of laundry you have loaded into your machine, there may be a difference 
of 1-1.5 hours between the duration shown on the display and the actual duration of the wash 
cycle. Duration will be automatically updated soon after the washing starts.
"Selection patterns for auxiliary functions can be changed by the manufacturer company. New 
selection patterns can be added or removed."
"The spin speed of your machine may vary according to the programme; this spin speed cannot 
exceed the max. spin speed of your machine."

4.3.4 Programme selection
1 Determine the programme suitable for the type, quantity and soiling level of the laundry 

in accordance with "Programme and consumption table".

C
Programmes are limited with the highest spin speed appropriate for that particular type of fabric.
When selecting a programme, always consider the type of fabric, colour, degree of soiling and 
permissible water temperature.
Always select the lowest appropriate temperature. Higher temperature means higher 
electricity consumption.

2 Select the desired programme with the Programme Selection knob. 

4.3.5 Programmes 
• Cottons Eco
Use to wash your normally soiled, durable cotton and linen laundry. Although it washes 
longer than all other programmes, it provides high energy and water savings. Actual 
water temperature may be different from the stated wash temperature. When you load 
the machine with less laundry (e.g. ½ capacity or less), periods in programme stages may 
automatically get shorter. In this case, energy and water consumption will decrease more, 
providing a more economic wash.
• Cottons
You can wash your durable cotton laundry (sheets, bedlinen, towels, bathrobes, 
underwear etc.) in this programme. When the quick wash function button is pressed, 
programme duration becomes notably shorter but effective washing performance is 
ensured with intense washing movements. If the quick wash function is not selected, 
superior washing and rinsing performance is ensured for your heavily soiled laundry.
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• Synthetics
You can wash your laundry (such as shirts, blouses, synthetic/cotton blended 
fabrics etc.) in this programme. The programme duration gets notable shorter 
and washing with high performance is ensured. If the quick wash function is 
not selected, superior washing and rinsing performance is ensured for your 
heavily soiled laundry.
• Woollens / Hand Wash
Use to wash your woolen/delicate laundry. Select the appropriate temperature complying 
with the tag of your clothes. Your laundry will be washed with a very gentle washing 
action in order not to damage the clothes.

"Woolens programme of this machine is approved by “The Woolmark 
Company” for washing machine-washable woolen products provided 
that the products are washed in accordance with the instructions on 
the product tag and the instructions published by the manufacturer of 
this machine. M1352"
In the UK, Ireland, Hong Kong and India, the Woolmark trademark is a 
Certification trademark. 

• Hygiene+
Use this programme for your laundry (baby clothes, bed sheets, bedlinen, underwear, 
etc. cotton items) for which you require an anti-allergic and hygienic washing at high 
temperature with intensive and long washing cycle. The high level of hygiene is ensured 
thanks to long heating duration and additional rinsing step.
	 •	Programme	was	tested	by	the	“VDE”	institute	with	the	20°C	temperature	option	
selected and it was certified in terms of its efficacy in eliminating bacteria and mould.
	 •	Programme	was	tested	by	“The	British	Allergy	Foundation”	(Allergy	UK)	with	the	
60°C	temperature	option	selected	and	it	was	certified	in	terms	of	its	efficacy	in	eliminating	
allergens in addition to bacteria and mould.

 Allergy UK is the brand of the British Allergy Association. Seal of Approval is 
created to guide people that require recommendation about a product that 
the related product restricts / reduces / eliminates the allergens or reduces 
the allergen content significantly in the ambient where allergy patients 
exist. It aims to provide assurance that the products are tested scientifically 
or examined in a way to provide measurable results.

• Duvet / Down Wear
Use this programme to wash your fiber duvets that bear "machine washable" tag. Check 
that you have loaded the duvet correctly in order not to damage the machine and the 
duvet. Remove the duvet cover before loading the duvet into the machine. Fold the duvet 
into two and load it into the machine. Load the duvet into the machine paying attention to 
place it in a way that it will not contact the bellow or the glass. 
Besides, use this programme to wash your coats, vest, jackets etc. containing feathers 
with a "machine-washable" label on them.
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C
Do not load more than 1 double fiber duvet (200 x 200 cm).

Do not wash your duvets, pillows and etc. that contain cotton in the machine.

A WARNING: Do not wash the items apart from duvets such as carpets, rugs and etc. in the 
machine. Permanent damage occurs in the machine.

• Spin+Drain
You can use this function to remove the water on the garment of drain the water in the 
machine.
• Rinse
Use when you want to rinse or starch separately.
• Refresh
Use this programme to remove the odour on the laundry that have been worn only once 
and do not contain any stains. Laundry is refreshed with warm air.

• Curtain
You can use this programme to wash your tulles and curtains. As their meshed 
texture causes excessive foaming, put little amount of detergent into the main wash 
compartment. Thanks to the special spin profile of the programme, tulles and curtains 
crease lesser. Do not load your curtains above the specified capacity in order not to 
damage them.

C It is recommended to use special detergents produced for curtains in the powder detergent 
compartment in this programme.

• Shirts
This programme is used to wash the shirts made from cotton, synthetic and synthetic 
blended fabrics altogether. It reduces wrinkles. When the quick wash function is selected, 
the Pre-treatment algorithm is executed.
	 •	Apply	the	pre-treatment	chemical	on	your	garments	directly	or	add	it	together	
with the detergent when the machine starts to take water in the powder detergent 
compartment. Thus, you can obtain the same performance as you obtain with normal 
washing in a much shorter period of time. Usage life of your shirts increases.

• Daily Xpress / Xpress Super Short
Use this programme to wash your lightly soiled or unspotted cotton clothes in a short 
time. The programme duration can be reduced down to 14 minutes when the quick wash 
function is selected. When the quick wash function is selected, maximum 2 (two) kg of 
laundry must be washed.
• Dark Care / Jeans
Use this programme to protect the colour of your dark-coloured garments or jeans. It 
performs high performance washing with special drum movement even if the temperature 
is low. It is recommended to use liquid detergent or woolen shampoo for dark coloured 
laundry. Do not wash your delicate clothes containing wool or etc.
• Mix
Use to wash your cotton and synthetic clothes together without sorting them.
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• Auto Program
Use to wash frequently washable cotton, synthetic or blended (cotton+synthetic) clothes. 
Programme detects the type and quantity of the laundry to automatically adjust water 
consumption and programme time.

A
WARNING: Do not wash your woolen and delicate clothes in this programme.
Select a suitable temperature if the temperature shown on the temperature display is not 
compatible with the warnings on the garment label.

The maximum washing temperature in Automatic programme depending on the soiling 
level	and	laundry	type	is	60ºC.	Washing	performance	may	not	be	at	the	desired	level	
for heavily soiled whites and stubborn stains (collar, sock soil, perspiration stain, etc.). 
In this case, it is recommended to select Cottons programme with prewash and set the 
temperature	to	50-60°C.
Many types of clothing are correctly detected and safely washed in Automatic programme.
• Gentle Care
You can wash your delicate clothes such as cotton/synthetic blended knitwear or hosiery 
in this programme. It washes with more delicate washing action. Wash your clothes whose 
colour you want to preserve either at 20 degrees or by selecting the cold wash option.

• CoolClean
Use to wash your moderately soiled and durable cotton/synthetic laundry. An effective 
washing is provided thanks to the intense washing action and double jet system.
• Outdoor / Sports
You can use this programme to wash sports and outdoors garments that contain cotton/
synthetics mix and water repellent covers such as gore-tex etc. It makes sure your 
garments are washed gently thanks to special rotating movements.
• StainExpert
The machine has a special stain programme which enables the removal of different types 
of stains in the most effective way. Use this programme only for durable colourfast cotton 
laundry. Do not wash delicate and pigmenting clothes and laundry in this programme. 
Before washing, garment tags should be checked (recommended for cotton shirts, 
trousers, shorts, t-shirts, baby clothes, pyjamas, aprons, table clothes, bed sheets, duvet 
covers, pillowcases, bath-beach towels, towels, socks, cotton underwear that are suitable 
for washing at high temperature and long time). In the automatic stain programme, you 
can wash 24 types of stains divided into two different groups according to quick function 
selection. You can see stain groups based on the selection of the quick function.
You can find stain groups based on quick function below:

When quick function is selected:
Blood Tea Red Wine
Chocolate Coffee Curry
Pudding Fruit juice Jam
Egg Ketchup Coal
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When quick function is not selected:
Butter Sweat Salad Dressing
Grass Collar Soil Make-up
Mud Food Machine Oil
Coke Mayonnaise Baby Food

•	Select	the	stain	programme.
•	Select	the	stain	you	want	to	clean	by	locating	it	in	the	groups	above	and	selecting	the	
related group with the quick auxiliary function button.
•	Read	the	garment	tag	carefully	and	ensure	that	correct	temperature	and	spin	speed	are	selected.
• Downloaded Program
This is a special programme that allows you to download different programmes when you 
want to. At the start, there is a programme you can see with the HomeWhiz application as 
default. However, you can use the HomeWhiz application to select a programme from the 
predetermined programme set, and then change and use it.
• Soft Toys
Soft toys must be washed in a delicate programme due to their delicate fabrics, and 
the fibre and accessories they contain. Thanks to its delicate washing movements 
and spinning profile, the soft toys programme protects the toys during washing. It is 
recommended to use liquid detergent.

C
Fragile toys with hard surfaces must not be washed under any circumstances.

Toys must not be washed together with your garments since they may harm laundry.

4.3.6 Temperature selection
Whenever a new programme is selected, the recommended temperature for the programme 
appears on the temperature indicator. It is possible that the recommended temperature 
value is not the maximum temperature that can be selected for the current programme.

Press the Temperature Adjustment button to change the temperature. Temperature 
will	decrease	by	steps	of	10	°C.
Finally, “-” symbol indicating the cold wash option appears on the display. 

C No change can be made in programmes where temperature adjustment is not allowed.
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You can also change the temperature after the washing starts. This change can be made if 
the washing steps allow it. Changes cannot be made if the steps do not allow it. 

C
If you scroll to cold wash option and press Temperature Adjustment button again, the 
recommended maximum temperature for the selected programme appears on the display. 
Press the Temperature Adjustment button again to decrease the temperature.

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

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

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

C
Spin Speed Adjustment button only serves for decreasing the spin speed.

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

If you are not going to unload your laundry immediately after the programme completes, 
you can use Rinse Hold function in order to prevent them from getting wrinkled when 
there is no water in the machine.
This function holds the laundry in the final rinsing water.

If you want to spin your laundry after the Rinse Hold function:
- Adjust the Spin Speed.
- Press Start / Pause / Cancel. The programme will resume. Machine drains the water 
and spins the laundry.
If you want to drain the water at the end of the programme without spinning, use No Spin function.

C No change can be made in programmes where spin speed adjustment is not allowed.
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You can change the spin speed after the washing starts if the washing steps allow it. 
Changes cannot be made if the steps do not allow it. 
Rinse hold
If you are not going to unload your clothes immediately after the programme completes, 
you can use rinse hold function to keep your laundry in the final rinsing water in order to 
prevent them from getting wrinkled when there is no water in the machine. Press Start 
/ Pause button after this process if you want to drain the water without spinning your 
laundry. Programme will resume and complete after draining the water.
If you want to spin the laundry held in water, adjust the Spin Speed and press Start / Pause 
button.
The programme will resume. Water is drained, laundry is spun and the programme is 
completed.

4.3.8 Auxiliary function selection
Select the desired auxiliary functions before starting the programme. Whenever a 
programme is selected, frames of the auxiliary function symbol that can be selected 
together with it illuminates. And when you select an auxiliary function, the interior area of 
the auxiliary function symbol also starts to illuminate.

C Frame of the auxiliary function symbol that cannot be selected with the current programme 
does not illuminate. 

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

C
Some functions cannot be selected together. If a second auxiliary function conflicting with 
the first one is selected before starting the machine, the function selected first will be 
canceled and the second auxiliary function selection will remain active. For example, if you 
want to select Quick Wash after you have selected the Additional Water, Additional Water will 
be canceled and Quick Wash will remain active.
An auxiliary function that is not compatible with the programme cannot be selected. (See 
"Programme and consumption table")
Some programmes have auxiliary functions that must be operated simultaneously. Those 
functions cannot be cancelled. The frame of the auxiliary function will not be illuminated, only 
inner area will be illuminated.
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4.3.8.1 Auxiliary functions
• Prewash
A Prewash is only worthwhile for heavily soiled laundry. Not using the Prewash will save 
energy, water, detergent and time.

• Fast+
When this function is selected, the durations of the relevant programmes get shorter by 50%.
Thanks to the optimised washing steps, high mechanic activity and optimum water 
consumption, high washing performance is achieved in spite of the reduced duration.

• Clean&Wear
When selected, it uses hot air at the end of the programme to make the garments ready to wear.

C
When this function is selected, the maximum load is 1 kg.
When this function is pressed once, the function selection will be active. When pressed for the 
second or third time, the time will decrease. If the load is less than 1 kg, the time can be decreased.
When this function is selected, the maximum spin speed of the program it has been selected 
with will be activated. If you want to select other speeds under the maximum spin speed of 
the selected program, this function will be deactivated.

• Remote Control
You can use this auxiliary function key to connect your product to smart devices. For 
detailed information, see 4.6.16 “HomeWhiz Function”.
• Programme Personalisation
This auxiliary function can only be used for Cotton and Synthetics programmes together 
with the HomeWhiz application. When this auxiliary function is activated, you can add 
up to 4 auxiliary rinsing steps to the programme. You can select and use some auxiliary 
functions even though they are not found on your product. You can increase and decrease 
the time of the Cottons and Synthetics programmes within a safe range.

C When the Programme Personalisation auxiliary function is selected, the washing 
performance and energy consumption will be different than the declared value.

4.3.8.2 Functions/Programmes Selected by Pressing the Function Keys for 3 Seconds

• Drum Clean+  
This programme is selected by pressing the 1st auxiliary function key for 3 seconds.
Run this programme with the machine unloaded on a regular basis (once a month or every 
two months) to clean the drum. To obtain better results, put powder lime-scale remover 
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for washing machines into the detergent compartment no. “2”. This programme contains a 
drying step that runs after the drum cleaning step to dry the inside of the machine.

C
This is not a washing programme. It is a maintenance programme.
Do not run the programme when there is something in the machine. If you try to do so, the 
machine detects that there is load inside and aborts the programme.

• Child lock 3’’
Use Child Lock function to prevent children from tampering with the machine. Thus you 
can avoid any changes in a running programme.

C
You can switch on and off the machine with On / Off button when the Child Lock is active. 
When you switch on the machine again, programme will resume from where it has stopped.
When the Child Lock is enabled, an audio warning will be given if the buttons are pressed. 
Audio warning will be canceled if the buttons are pressed five times consecutively. 

To activate the Child Lock:
Press and hold Auxiliary Function button 2 for 3 seconds. After the countdown 
as “CL 3-2-1" on the display is over, "CL On" symbol appears on the display. When this 
warning is displayed, you can release the  Auxiliary Function button 2.
To deactivate the Child Lock:
Press and hold Auxiliary Function button 2 for 3 seconds. After the countdown as 
“CL 3-2-1" on the display is over, "CL Off" symbol disappears.

• Anti-Crease+  
This function is selected when the 3th auxiliary function is pressed and held for 3 seconds 
and the programme follow-up light for the relevant step turns on.
When selected, it aerates the laundry for up to 8 hours at the end of the programme to 
prevent creasing. You can cancel the programme and take your laundry out at any time 
during the 8-hour duration. Press the function selection key or the machine on/off key 
to cancel the function. The programme follow-up light will remain on until the function is 
canceled or the step is complete. If the function cannot be cancelled, it will be active in the 
subsequent washing cycles as well.

• Wireless 
You can use the wireless connection function to pair your machine with your smart device. 
This way, you can use your smart device to get information about your machine and control it.
To activate wireless connection:
Press and hold Auxiliary Function button 4 for 3 seconds. Countdown “3-2-1” will 
be displayed, and then “On” icon will appear on the display. Release Auxiliary Function 
button 4 Release Auxiliary Function button. The Wireless icon will flash while the 
product is connecting to Internet. If connection is successful, icon will remain on.
To deactivate wireless connection:
Press and hold Auxiliary Function button 4 for 3 seconds. Countdown “3-2-1” will 
be displayed, and then “Off” icon will appear on the display. 

C
First setup of the HomeWhiz application must be complete for the wireless connection to be 
activated. After setup, pressing the auxiliary function button 4 will automatically activate the 
wireless connection. 
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4.3.9 End Time
Time display
Remaining time for the completion of the programme while it is running is displayed as 
“01:30” in hours and minutes format.

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

With the End Time function, the startup of the programme may be delayed up to 24 
hours. After pressing End Time button, the programme's estimated ending time is 
displayed. If the End Time is set, End Time indicator is illuminated.

In order for the End Time function is activated and the programme is completed at the end 
of the specified time, you must press Start/Pause button after adjusting the time. 

If you want to cancel End Time function, press On/Off button to turn off and on the machine.

C When you have activated the End Time function, do not add liquid detergent in the powder 
detergent compartment no 2. There is the risk of staining of the clothes.

1 Open the loading door, place the laundry and put detergent, etc.
2 Select the washing programme, temperature, spin speed and, if required, the auxiliary 

functions.
3 Set the end time of your choice by pressing the End Time button. End Time indicator 

illuminates.
4 Press Start / Pause button. Time countdown starts. “:” sign in the middle of the end 

time on the display starts flashing.

C
Additional laundry can be added into the machine during the End Time countdown. At the 
end of the countdown, End Time indicator turns off, washing cycle starts and the time of the 
selected programme appears on the display.
When the End Time selection is completed, the time appears on the screen consists of end 
time plus the duration of the selected programme.

4.3.10 Starting the programme
1 Press Start / Pause button to start the programme.
2 The Start / Pause button's light which was off before starts to illuminate steadily now, 

indicating that the programme has started. 
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3 Loading door is locked. The door lock symbol appears on the display after the loading 
door is locked.

4 Programme follow-up indicator lights on the display will show the current programme step.
4.3.11 Loading door lock

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

Opening the loading door in case of power failure:

C In case of power failure, you can use the loading door emergency handle under the pump 
filter cap to open the loading door manually. 

A WARNING: To avoid any water overflow before opening the loading door, make sure 
there is no water left inside the machine.

• Open the pump filter cap.

• Release the loading door emergency handle located at 
the rear side of the filter cap.

• Pull down the loading door emergency handle once 
and open the loading door. After opening the loading 
door, re-insert the loading door emergency handle.

• f the loading door does not open, try again by pulling 
down the handle.
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4.3.12 Changing the selections after programme has started
Adding laundry after the programme has started :
If the water level in the machine is suitable when you press Start/Pause button, the 
door lock will be deactivated and the door will open, allowing you to add garments. The 
door lock icon on the display goes off when the door lock is deactivated. After adding 
garments, close the door and press Start/Pause button once again to resume the 
washing cycle.

If the water level in the machine is not suitable when you press Start/Pause button, 
the door lock cannot be deactivated and the door lock icon on the display remains on.

C If	the	temperature	of	the	water	inside	the	machine	is	above	50°C,	you	cannot	deactivate	the	
door lock for safety reasons, even if the water level is suitable.

Switching the machine to pause mode:
Press the Start/Pause button to switch the machine to pause mode. Pause symbol will 
flash on the display.

Changing the programme selection after programme has started:
The programme change is not allowed when the current programme is running. 
You can select the new programme after switching the current programme to pause mode. 

C The selected program starts anew.

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

C The loading door will not open if the water temperature in the machine is high or the water 
level is above the loading door baseline.
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4.3.13 Cancelling the programme
The programme is cancelled when the machine is turned off and on again. Press and hold 
On/Off button for 3 seconds. After the countdown as "3-2-1" on the display is over, the 
machine turns off.

C
If you press On/Off button when the Child Lock is enabled, the programme will not be 
cancelled. You should cancel the Child Lock first. 
If you want to open the loading door after you have cancelled the programme but it is not 
possible to open the loading door since the water level in the machine is above the loading 
door baseline, then turn the Programme Selection knob to Pump+Spin programme and drain 
the water in the machine.

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

4.3.15 Adjusting the VOLUME for warnings, notifications and keys
Low volume and high volume 
Press and hold 1st and 2nd auxiliary function buttons for 3 seconds to adjust the volume 
level. After the countdown as "3-2-1" on the display is over, the volume level symbol will 
appear and the new volume level will be displayed.

4.3.16 HomeWhiz Function
HomeWhiz allows you to use your smart device to check your washing machine and get 
information about its status. With HomeWhiz application you can use your smart device to 
perform various procedures that can also be performed on the machine. Plus, you can use 
some features only with the HomeWhiz function.
You must download the HomeWhiz application from the app store of your smart device to 
use the WLAN feature of your machine. 
Make sure that your smart device is connected to internet to install the app.
If you are using the app for the first time, please follow the on-screen instructions to 
complete your user account registration. Once the registration procedure is complete, you 
can use all products with the HomeWhiz feature in your house on this account.
During setup, both the washing machine and the smart device must be connected to the 
same network. After the setup procedure is complete, your smart device and washing 
machine do not need to be connected to the same network. You can use product as long as 
your smart device is connected to internet.
You can touch "Add/Remove Product" on the "Products" page to see the products paired 
with your account. You can perform user pairing procedures of these products on this page.
Once the application is installed, the HomeWhiz function allows your washing machine to 
send you push notifications through your smart device. 
Your washing machine will send you a notification through the HomeWhiz 
application in the following cases:
• When the programme is over, 
• When the door of the washing machine is opened,
• When No water warning is displayed,
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• When safety warning is given,

C
To use the HomeWhiz function, the app must be installed on your smart device and your 
washing machine must be connected to your home network. If your washing machine is not 
connected to the network it works as an appliance which does not have HomeWhiz function.
You product will operate as connected to the wireless network at your home network. The 
controls made by means of the application will be enabled through this network; therefore, 
the network coverage around where your appliance is placed must be adequate.
Please visit www.homewhiz.com to see the Android and iOS versions supported by the 
HomeWhiz application.

A
WARNING: All the safety measures described in "GENERAL SAFETY 
INSTRUCTIONS" section of your user manual apply to the remote operation through 
HomeWhiz function as well.
WARNING: You need internet connection to use the HomeWhiz feature. Otherwise, the 
app will not run on your smart device. Please contact your internet service provider if you are 
having problems with your internet connection.

4.3.16.1 HomeWhiz Setup
In order for the application to run, a connection between your white good and the 
application must be established.

A WARNING: Repeat the setup procedures and steps during the initial setup of the product, 
or when changing the modem password or the name of the home network.

• If you are adding a product for the first time, tap "Add/Remove Product" on the app 
and touch "Tap here to connect the product to the network". Follow the steps in the app to 
perform setup.
• To start the setup, make sure that your machine is turned off. Press and hold the On/
Off button and the auxiliary function button 4 simultaneously for 5 seconds to switch your 
machine to HomeWhiz setup mode.

• In HomeWhiz setup mode, you will see an animation on the display and the Wireless 
icon will flash until your machine gets connected to the internet. Only On/Off button will 
be active in this mode. Other buttons will be inactive.

• On the screen you see on the app, select the washing machine and press next.
• Proceed reading the on-screen instructions until HomeWhiz asks you about the 
product you wish to connect to your smart device.
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• In this step, go to the network settings menu of your smart device and select 
“HomeWhiz-Washer-xxxx“.  You can see the password of the network on the HomeWhiz 
app.
• After connecting your smart device to the "HomeWhiz" network, return to the 
HomeWhiz app. On the app, you can see the washing machine you are adding. Tap Next to 
proceed to the next step.
• You can see a list of the nearby networks in the next step. Select the network to which 
you want to connect your washing machine and enter the password for that network, 
paying attention to uppercase, punctuation etc. Tap Next.
• If your washing machine successfully connects to internet, your display will 
automatically turn on in the normal mode and the Wireless icon will remain on.
• After connecting your washing machine to the selected network, you must connect 
your smart device to the same network. If your smart device has not established the 
connection automatically, go to the settings of your smart device and connect to the 
network to which your washing machine is connected.
• Return to the HomeWhiz application and wait until the setup is complete. When setup 
is complete, give your washing machine a name. Now, you can tap “Add White Appliance” 
and see the product you have added in the “Products” page.

C
If you cannot successfully perform the setup within 5 minutes, your washing machine will 
turn off automatically. In this case, you will have to start over the setup procedure. If the 
problem persists contact the Authorised Service Agent.

You can use your washing machine with more than one smart device. To do this, download 
the HomeWhiz app on the other smart device as well. When you launch the app, you will 
need to log in with the account you previously created and paired your washing machine. 
Otherwise, please read "Setting up a washing machine that is connected to someone else's 
account".

4.3.16.2 Setting up a washing machine that is 
connected to someone else's account

If the washing machine you want to use was previously introduced to the system with 
someone else's account, please follow the steps below for HomeWhiz registration and 
setup of your product.
•	 Create	a	new	account	and	log	in	to	this	account	on	the	HomeWhiz	app.	Make	sure	that	
your smart device and washing machine are connected to the same network.
•	 Tap	Add/Remove	Product	on	the	Products	page.	Under	"Other	Products"	tab,	you	can	
see the product and the user who owns it.
•	 Touch	  next to the washing machine you want to add and name the product.

C
Your request to add the product will be sent to the product's owner via e-mail. You can start 
to use the product mutually once the product's owner has approved your request. Plus, the 
product owner may accept or reject the request sent through the application. For this, the 
person must select the Settings tab on the main page of the application. They must proceed 
to the User Linking Settings page and accept the request, if they want to.
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4.3.16.3 Deleting HomeWhiz Account Linking 
To delete the linking of a washing machine that has been paired with someone else’s 
account, follow the steps below.
• Use the On/Off key to switch on your machine.
• When your machine is on, press and hold the auxiliary function button 4 and Time 
Delay button for 5 seconds.
• After countdown “5-4-3-2-1“ on the display, you will hear a beep for your request. 
Deleting the linking will take a few seconds. Once it is complete, you will hear two beeps.

A
WARNING: Once you have completed this procedure, you cannot use the HomeWhiz 
function of your machine until you perform setup again.

WARNING: Your product does not have to be connected to the internet to delete the 
account linking. Your request will be received. Linking will be automatically deleted as soon as 
your product connects to internet.

4.3.16.4 HomeWhiz function and its use
After HomeWhiz setup, Wireless will automatically turn on. To activate or deactivate the 
Wireless connection, please see 4.6.8.2 “Wireless Connection 3’’.
If you turn off and on your machine while Wireless is active, it will automatically reconnect. 
In cases such as network password change or modem turn-off, Wireless will automatically 
turn off. For this reason, you will need to turn on the Wireless again if you want to use the 
HomeWhiz function.
You can check the Wireless symbol on the display to track your connection status. If the 
symbol is continuously on, you have internet connection. If the symbol is flashing, the 
product is trying to connect. If the symbol is off, you have no connection.

A
WARNING: When the wireless network connection is on in your product, HomeWhiz 
function will be selectable. 
If the HomeWhiz function cannot be selected, check the network connection status. If the 
connection cannot be established, repeat the initial set-up settings on the appliance.

When you want to control your washing machine remotely, you need to activate the 
HomeWhiz function by pressing the HomeWhiz button on the control panel of your 
washing machine. When your product is accessed, you will see a screen similar to the 
below. In the meantime, Wireless will automatically turned on, if it is off.

When the HomeWhiz function is on, you can only manage turn-on, turn-off and status 
follow-up operations through your washing machine. And all functions except child lock 
can be managed through the application.
You can follow whether the HomeWhiz function is On or Off through the function indicator 
on the button.
If the HomeWhiz function is Off, all the operations are handled on the washing machine 
and only status follow-up is allowed on the application.
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In the event that HomeWhiz function cannot be turned on, the function frame on the 
button will be off.  Wireless settings being Off or the washing machine's door being open 
are examples for such cases.
Once you activate this function on the washing machine, it will remain enabled apart from 
certain conditions and allow you to control your washing machine remotely via the internet 
regardless of whether the washing machine is switched on or off and independently from 
location.
In certain cases, it deactivates itself for safety reasons:
•		 When	your	washing	machine	undergoes	a	power	interruption
•	 When	the	door	of	the	washing	machine	is	opened
•	 When	On/Off	button	on	the	control	panel	is	pressed

4.3.16.5 Troubleshooting
Do the followings if you have a problem with controlling or connection. Observe whether 
the problem persists or not after the action you have performed. Do the following if the 
problem is not resolved.
•	 Check	whether	your	smart	device	is	connected	to	the	relevant	home	network.
•	 Restart	the	product	application.
•	 Proceed	to	the	settings	menu	on	the	product	and	switch	Wireless	Connection:	Off	to	
Wireless Connection: On and reconnect via the application.
•	 If	the	connection	cannot	be	established	with	the	above	processes,	repeat	the	initial	
set-up settings on the washing machine.
If the problem persists, consult an Authorised Service Agent.

4.3.17 Drum Illumination
Drum illumination lamp of your machine will light up during programme selection. The 
light will turn off when you start the programme. If no programme is started or no key is 
pressed within 10 minutes during programme selection process, the drum illumination 
lamp will turn off.
Drum illumination lamp of your machine will light up after the programme is completed. It 
will go off when you press the On/Off button. The drum illumination lamp will turn off if 
you do not press any button within 10 minutes after the programme has ended.
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4.4 Maintenance and cleaning
Service life of product extends and frequently experienced problems will be reduced if it is 
cleaned at regular intervals.

4.4.1 Cleaning the detergent drawer
Clean the detergent drawer at regular intervals (every 4-5 washing 
cycles) as shown below in order to prevent accumulation of powder 
detergent in time.
Lift the rear part of the siphon to remove it as illustrated. 
If more than normal amount of water and softener mixture starts to 
gather in the softener compartment, the siphon must be cleaned.

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

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

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

4.4.2 Cleaning the loading door and the drum
For products with drum cleaning programme, please see Operating the product - 
Programmes.

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

After every washing make sure that no foreign substance is left in the 
drum.
If the holes on the bellow shown in the figure is blocked, open the 
holes using a toothpick.
Foreign metal substances will cause rust stains in the drum. Clean the 
stains on the drum surface by using cleaning agents for stainless steel. 
Never use steel wool or wire wool. These will damage the painted, 
chromated and plastic surfaces.

4.4.3 Cleaning the body and control panel
Wipe the body of the machine with soapy water or non-corrosive mild gel detergents as 
necessary, and dry with a soft cloth.
Use only a soft and damp cloth to clean the control panel.
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4.4.4 Cleaning the water intake filters
There is a filter at the end of each water intake valve at the rear of the machine and also 
at the end of each water intake hose where they are connected to the tap. These filters 
prevent foreign substances and dirt in the water to enter the washing machine. Filters 
should be cleaned as they do get dirty.

1. Close the taps.
2. Remove the nuts of the water intake hoses to 

access the filters on the water intake valves. 
Clean them with an appropriate brush. If the 
filters are too dirty, remove them from their 
places with a pliers and clean in this way.

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

4. Replace the seals and filters carefully and 
tighten their nuts by hand.

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

A
CAUTION: Foreign substances left in the pump filter may damage your machine or may 
cause noise problem.
CAUTION: If the product is not being used, shut the tap shut, remove mains pipe and 
drain the water inside the machine against any likely freezing.
CAUTION: After each use, turn off the water tap to which the mains hose is connected.

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

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

3 Follow the below procedures in order to drain water.
The product has an emergency water draining hose, in order to drain the water:

a Pull the emergency draining hose out from 
its seat

b Place a large container at the end of the 
hose. Drain the water into the container 
by pulling out the plug at the end of the 
hose. When the container is full, block the 
inlet of the hose by replacing the plug. 
After the container is emptied, repeat the 
above procedure to drain the water in the 
machine completely.

c When draining of water is finished, close 
the end by the plug again and fix the hose 
in its place.

d Turn and remove the pump filter.

4. Clean any residues inside the filter as well as fibers, if any, around the pump impeller 
region.

5. Replace the filter.
6. If the filter cap is composed of two pieces, close the filter cap by pressing on the tab. If 

it is one piece, seat the tabs in the lower part into their places first, and then press the 
upper part to close.
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5 Troubleshooting
Problem Cause Solution

Programs do not start after 
the loading door is closed.

Start / Pause / Cancel button is not pressed. •	Press Start / Pause / Cancel button.

It may be difficult to close the loading door in case 
of excessive loading.

•	Reduce the amount of laundry and 
make sure that the loading door is 
closed properly.

Programme cannot be 
started or selected.

The product has switched to self protection 
mode due to a supply problem (line voltage, water 
pressure, etc.).

•	  Press and hold On/Off button for 
3 seconds to reset the product to 
factory settings. (See "Cancelling the 
programme")

Water inside the product. Some water has remained in the product due to 
the quality control processes in the production.

•	This is not a failure; water is not 
harmful to the product.

The product does not take 
water in.

Tap is turned off. •	Turn on the taps.
Water inlet hose is bent. •	Flatten the hose.
Water inlet filter is clogged. •	Clean the filter.
Loading door is not closed. •	Close the door.

The product does not drain 
water.

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

Product vibrates or makes 
noise.

Product is standing unbalanced. •	Stable the product by adjusting the 
feet.

A hard substance has entered into the pump filter. •	Clean the pump filter.
Transportation safety bolts are not removed. •	Remove the transportation safety 

bolts.
Laundry quantity in the product is too little. •	Add more laundry to the product.
Excessive laundry is loaded in the product. •	Take out some of the laundry from 

the product or distribute the load by 
hand to balance it homogeneously in 
the product.

Product is leaning on a rigid item. •	Make sure that the product is not 
leaning on anything.

There is water leaking from 
the bottom of the product.

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

Product stopped shortly 
after the programme 
started.

Machine has stopped temporarily due to low 
voltage.

•	Product will resume running when the 
voltage restores to the normal level.

Product directly drains the 
water it takes in.

Draining hose is not at adequate height. •	Connect the water draining hose as 
described in the user manual.

No water can be seen in the 
product during washing.

Water is inside the invisible part of the product. •	This is not a failure.
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Problem Cause Solution
Loading door cannot be 
opened.

Loading door lock is activated because of the 
water level in the product.

•	Drain the water by running the Pump 
or Spin programme.

Product is heating up the water or it is at the 
spinning cycle.

•	  Wait until the programme completes.

Loading door may be stuck because of the 
pressure it is subjected to.

•	Grab the handle and push and pull the 
loading door to release and open it.

If there is no power, loading door of the product 
will not open.

•	To open the loading door, open the 
pump filter cap and pull down the 
emergency handle positioned at the 
rear side of the said cap. See “Loading 
door lock”

The door of the machine might not open due to 
safety reasons.

•	If the door remains locked at the 
end of the programme when the 
Wash&Wear function is selected, this 
means that the door will be locked 
until the machine gets cold for safety 
reasons.

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

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

Voltage is low. •	Washing time is prolonged to avoid 
poor washing results when the supply 
voltage is low.

Input temperature of water is low. •	Required time to heat up the water 
extends in cold seasons. Also, washing 
time can be lengthened to avoid poor 
washing results.

Number of rinses and/or amount of rinse water 
have increased.

•	Product increases the amount of rinse 
water when good rinsing is needed 
and adds an extra rinsing step if 
necessary. 

Excessive foam has occurred and automatic foam 
absorption system has been activated due to too 
much detergent usage.

•	  Use recommended amount of 
detergent.

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

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

Timer may stop during heating step. •	Timer indicator will not countdown 
until the product reaches the selected 
temperature.

Timer may stop during spinning step. •	Automatic unbalanced load detection 
system is activated due to the 
unbalanced distribution of the laundry 
in the product.

Programme time does not 
countdown. (*)

There is unbalanced load in the product. •	Automatic unbalanced load detection 
system is activated due to the 
unbalanced distribution of the laundry 
in the product.
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Problem Cause Solution
Product does not switch to 
spinning step. (*)

There is unbalanced load in the product. •	Automatic unbalanced load detection 
system is activated due to the 
unbalanced distribution of the laundry 
in the product.

The product will not spin if water is not drained 
completely.

•	Check the filter and the draining hose.

Excessive foam has occurred and automatic foam 
absorption system has been activated due to too 
much detergent usage.

•	  Use recommended amount of 
detergent.

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

Insufficient amount of detergent has been used 
over a long period of time.

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

Washing has been made at low temperatures for 
a long time. 

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

Insufficient amount of detergent is used with 
hard water.

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

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

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

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

Excessive laundry is loaded in. •	Do not load the product in excess. 
Load with amounts recommended 
in the "4.3.3 Programme and 
consumption table".

Wrong programme and temperature were 
selected. 

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

Wrong type of detergent is used. •	Use original detergent appropriate for 
the product.

Excessive amount of detergent is used. •	Put the detergent in the correct 
compartment. Do not mix the 
bleaching agent and the detergent 
with each other.

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

Regular drum cleaning is not applied. •	Clean the drum regularly. For this, 
please see “4.4.2 Cleaning the loading 
door and the drum”

Washing performance 
is poor: Clothes smell 
unpleasantly. (**)

Odours and bacteria layers are formed on the 
drum as a result of continuous washing at lower 
temperatures and/or in short programmes.

•	Leave the detergent drawer as well 
as the loading door of the product ajar 
after each washing. Thus, a humid 
environment favorable for bacteria 
cannot occur in the machine.
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Problem Cause Solution
Colour of the clothes faded. 
(**)

Excessive laundry was loaded in. •	Do not load the product in excess.
Detergent in use is damp. •	  Keep detergents closed in an 

environment free of humidity and 
do not expose them to excessive 
temperatures.

A higher temperature was selected. •	Select the proper programme and 
temperature according to the type 
and soiling degree of the laundry.

Washing machine does not 
rinse well.

The amount, brand and storage conditions of the 
detergent used are inappropriate.

•	Use a detergent appropriate for 
the washing machine and your 
laundry. Keep detergents closed in 
an environment free of humidity and 
do not expose them to excessive 
temperatures.

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

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

Laundry became stiff after 
washing. (**)

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

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

Detergent was mixed with the softener. •	Do not mix the softener with 
detergent. Wash and clean the drawer 
with hot water.

Laundry is shrunken, pale, 
matted or impaired.

The programme might not be suitable for the 
laundry type.

•	Check the labels of the laundry to 
select a programme suitable for the 
type of the laundry and do not use the 
Wash&Wear function for laundry that 
is not suitable for drying.

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

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

Detergent was mixed with the softener. •	Do not mix the softener with 
detergent. Wash and clean the drawer 
with hot water.
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Problem Cause Solution
Detergent residue in the 
detergent drawer. (**)

Detergent was put in wet drawer. •	Dry the detergent drawer before 
putting in detergent.

Detergent has gotten damp. •	Keep detergents closed in an 
environment free of humidity and 
do not expose them to excessive 
temperatures.

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

•	Check the holes and clean if they are 
clogged.

There is a problem with the detergent drawer 
valves.

•	Call the Authorised Service Agent.

Detergent was mixed with the softener. •	Do not mix the softener with 
detergent. Wash and clean the drawer 
with hot water.

Regular drum cleaning is not applied. •	Clean the drum regularly. For this 
procedure, please see "4.4.2 Cleaning 
the loading door and the drum".

Too much foam forms inside 
the product. (**)

Improper detergents for the washing machine 
is used.

•	Use detergents appropriate for the 
washing machine.

Excessive amount of detergent is used. •	Use only sufficient amount of 
detergent.

Detergent was stored under improper conditions. •	Store detergent in a closed and dry 
location. Do not store in excessively 
hot places.

Some meshed laundry such as tulle may foam too 
much because of their texture.

•	Use smaller amounts of detergent for 
this type of item.

Detergent was put in the wrong compartment. •	Put the detergent in the correct 
compartment.

Softener is being taken early by the product. •	There may be problem in the valves 
or in the detergent drawer. Call the 
Authorised Service Agent.

Foam is overflowing from 
the detergent drawer.

Too much detergent is used. •	Mix 1 tablespoonful softener and 
½ l water and pour into the main 
wash compartment of the detergent 
drawer.

•	Put detergent into the product 
suitable for the programmes and 
maximum loads indicated in the 
“Programme and consumption 
table”. When you use additional 
chemicals (stain removers, 
bleaches and etc), reduce the 
amount of detergent.

When the Wash&Wear 
function is selected, the 
laundry is still damp at the 
end of the programme.

Excessive laundry is loaded in. •	Load a maximum of 1 kg when the 
Wash&Wear function is selected.

Function is not active. •	After the selected washing 
programme, check if the 
Wash&Wear function has been 
selected or not.
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A WARNING: Check the HomeWhiz section for the relevant troubleshooting information.

Problem Cause Solution
Laundry remains wet at the 
end of the programme. (*)

Excessive foam has occurred and automatic foam 
absorption system has been activated due to too 
much detergent usage.

•	Use recommended amount of 
detergent.

(*) The product does not switch to spinning step when the laundry is not evenly distributed in the drum to 
prevent any damage to the product and to its surrounding environment. Laundry should be rearranged and re-
spun.
(**) Regular drum cleaning is not applied. Clean the drum regularly. See 4.4.2

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