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1  ความปลอดภัยทั่วไป 

บทนี้จะประกอบด้วยคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการบาดเจ็บของบุคคลหรือความเ

สียหายของทรัพย์สิน ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้จะถือว่าการรับประกันเป็นโมฆะ 

1.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 อย่าวางอุปกรณ์บนพื้นที่ปูพรมไว้ 

การขาดอากาศหมุนเวียนใต้อุปกรณ์เครื่องมือจะทําให้เกิดปัญหาร้อนเกินไปต่อชิ้นส่วนไฟฟ้าได ้

ซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ 

 ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อไม่มีการใช้งาน 

 จัดให้มีการติดตั้งและการซ่อมแซมที่กระทําโดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเสมอ 

ผู้ผลิตจะไม่ทําการรับรองต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกระบวนการที่กระทําโดยบุคคลที่ไม่ ได้รับอนุญาต

 ท่อสําหรับนํ้าเข้าและระบายนํ้าออกจะต้องมีการรัดแนน่อย่างปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ไม่มีความเสียหาย

มิฉะนั้นแล้ว จะมีความเสี่ยงของนํ้ารั่วไหลได ้

 ห้ามเปิดประตูตัวเครื่องหรือถอดตัวกรองออกในขณะที่ยังมีนํ้าอยู่ในถัง มิฉะนั้นแล้ว 

มีความเสี่ยงของนํ้าท่วมและได้รับบาดเจ็บจากนํ้าร้อนเกิดขึ้นได ้

 ห้ามใช้แรงไปดันเพื่อเปิดประตูเครื่องที่กําลังถูกล็อคอยู ่

ประตูตัวเครื่องจะพร้อมสําหรับการเปิดหลังจากไม่กี่นาทีที่กระบวนการซักสิ้นสุดวงรอบแล้ว 

ในกรณีที่ใช้แรงพยามดันเปิดประตูตัวเครื่องตัวประตูและระบบกลไกการล็อคอาจได้รับความเสียหายได ้

 ใช้ผงซักฟอก นํ้ายาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์เสริมที่เหมาะสําหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัต ิ

 ปฏิบัติตามคํา แนะนําที่มีอยู่บนป้ายของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและบนภาชนะบรรจุภัณฑ์ของผง ซักฟอก 

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดในสภาวะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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1.2 ความปลอดภัยสําหรับเด็ก 

 ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานได้กบัเด็กเล็กที่มีอายุที่ระดับและมากกว่า 8 ปีและกับบุคคลทั่วไป 

ผู้ซึ่งขาดการพัฒนาความสามารถทางกายภาพ ด้านประสาทสัมผัสหรือด้านจิตใจอย่างเต็มที่หรือ 

บุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้ที่มีให้ที่พวกเขาต้องอยู่ในความควบคุมดูแลหรือผ่านการอบรมในด้านการใช้

งานอย่างปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได ้เด็กเล็กจะต้องไม่เล่นกับผลิตภัณฑ์นี ้การทํา 

ความสะอาดและการซ่อมบํารุงไม่ควรกระทําโดยเด็กถ้าพวกเขาไม่มีคนคอยควบคุมดูแล เด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี 

ควรอยู่ให้ห่างจากเครื่องหากไม่มีการดูแลอย่างใกล้ชิด 

 วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นอันตรายต่อเด็ก 

เก็บรักษาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไว้ในสถานที่ปลอดภัยห่างไกลจากการเอื้อมถึงของเด็ก 

 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อเด็ก พยายามให้เด็กอยู่ห่างจากเครื่องใช้นี้เมื่อทําการใช้งาน 

ห้ามปล่อยให้เด็กมายุ่งเกี่ยวใดๆ กับผลิตภัณฑ์นี้ 

ใช้ระบบการล็อคป้องกันเด็กเพื่อป้องกันเด็กมายุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี ้

 อย่าลืมปิดประตูตัวเครื่องเมื่อออกไปจากห้องที่ผลิตภัณฑ์นี้ติดตั้งไว ้

 เก็บผงซักฟอกและสารเติมแต่งในสถานที่ปลอดภัยจากการเอื้อมถึงของเด็ก โดยการปิดฝา 

บรรจุภัณฑ์หรือซีลปิดผนึกภาชนะบรรจุผงซักฟอกไว ้

1.3 ความปลอดภัยด้านไฟฟา้ 

 ถ้าหากเครื่องซักผ้าเกิดปัญหาใดๆ 

ไม่ควรใช้งานจนกระทั่งได้รับการซ่อมแซมจากตัวแทนศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต 

เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต 

 เครื่องซักผ้าจะทํางานต่อหลังจากเกิดการขัดข้องทางไฟฟ้า ถ้าท่านต้องการยกเลิกโปรแกรม โปรดดูในบท

"การยกเลิกโปรแกรม" 

 ทําการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบสายดินที่มีการป้องกันการลัดวงจรด้วยฟิวส์ขนาด 16 A 

อย่าละเลยที่จะให้มีการติดตั้งระบบสายดินโดยช่างไฟฟ้าผู้มีคุณสมบัติเท่านั้น 

บริษัทของเราจะไม่รับรองต่อความเสียหายใดๆ 

ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์นี้ถูกใช้งานโดยไม่มีการเชื่อมต่อระบบสายดินที่เป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายท้องถิ่นข

องประเทศนั้น 

 ห้ามล้างทําความสะอาดตัวเครื่องโดยการพ่นนํ้าหรือสาดนํ้าไปบนตัวเครื่อง! นี่เป็นความเสี่ยงของไฟฟ้าดูด! 

 ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟในขณะมือเปียก! ห้ามทําการดึงปลั๊กออกโดยการดึงที่ตัวสายไฟ ให้ดึงโดยการจับที่ตัวปลั๊ก
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 ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟในระหว่างกระบวนการของการติดตั้ง การซ่อมบํารุง

การทําความสะอาดและการซ่อมแซม 

 ถ้าสายไฟฟ้าของตัวเครื่องมีความเสียหายแล้ว จะต้องทําการเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต

ผู้ให้บริการหลังการขายหรือบุคคลที่ได้รับการรับรองแล้ว(ควรจะเป็นช่างไฟฟ้า) 

หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้นําเข้าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได ้

1.4 ความปลอดภัยจากพื้นผิวร้อน 

ในขณะทําการซักเสื้อผ้า ณ อุณหภูมิสูง ประตูตัวเครื่องส่วนที่เป็นแก้วจะร้อน 

ดังนั้น พยามรักษาให้เด็กห่างจากประตูของตัวเครื่องในขณะที่การซักผ้าดํา 

เนินไป 
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2  คําแนะนําที่สําคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 

2.1 ปฏิบัติตามคําสั่ง WEEE 
ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามคําสั่งWEEE (2012/19/EU). 

ผลิตภัณฑ์นี้มีการจําแนกสัญลักษณ์ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส(์WEEE).  

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตด้วยชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงและวัสดุที่สามาถนําไปใช้อีกเป็นวัสดุรีไซเคิล เพราะฉะนั้น 

อย่านําเครื่องไปทิ้งด้วยกันกับขยะของเสียในบ้านธรรมดาและขยะอื่นเมื่อหมดสภาพการใช้งาน 

ให้นําไปที่จุดรวบรวมเพื่อการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นของคุณเพื่อเรียนรู้จุดเก็บทั้งหมด 

ปฏิบัติตามคําสั่ง RoHS: 

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามคําสั่ง EU RoHS (2011/65/ EU) ซึ่งไม่ประกอบด้วยวัสดุที่เป็นอันตราย และข้อห้ามที่ระบุไว้ในคําสั่ง 

2.2 ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ ์

วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้จะถูกผลิตมาจากวัสดุนํากลับมาทําใหม่ได ้

ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายข้อกําหนดของหน่วยงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเรา 

อย่ากําจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ไปกับขยะภายในบ้านหรือกากของเสียอื่นๆ ให้แยกทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ณ 

จุดรวมที่กําหนดไว้โดยหน่วยงานที่มีอํานาจดูแลด้านนี้ของท้องถิ่นประเทศนั้น 

3  การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค ์

• ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานสํา หรับภายในบ้าน 

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสมที่จะนําไปใช้เพื่อเชิงการค้าและจะต้องไม่นําไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้

• ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทําการใช้สําหรับการซักและล้างเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มตามที่ได้ระบุไว้เท่านั้น 

• ผู้ผลิตจะเพิกถอนความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือการขนส่งที่ไม่ถูกต้อง

• อายุการใช้งานสําหรับผลิตภัณฑ์คือ 10 ปี ในระหว่างช่วงเวลานี้

ชิ้นส่วนอะไหล่จะพร้อมสําหรับการทํางานอย่างเหมาะสม 
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4  ข้อกําหนดทางด้านเทคนิค 

เป็นไปตามข้อกาํหนดตวัแทนประชาคมร่วม (EU) เลขที ่1061/2010 

ช่ือผูส่้งมอบหรือเคร่ืองหมายการคา้ Beko 

ช่ือรุ่น WCV8649XWST

ความจุท่ีจดัระดบัไว ้(กก.) 8 

ประสิทธิภาพดา้นพลงังาน ระดบัชั้น  / สเกลตั้งแต่ A+++ (พลงังานสูงสุด) ถึง D (ประสิทธิภาพตํ่าสุด) A+++ 

อตัราการบริโภคพลงังานต่อปี (กิโลวตัตช์ัว่โมง) (1) 195 

อตัราการบริโภคพลงังานของโปรแกรมผา้ฝ้ายแบบมาตรฐาน ท่ี 60°C ท่ีโหลดเตม็ (กิโลวตัตช์ัว่โมง) 1.02 

อตัราการบริโภคพลงังานของโปรแกรมผา้ฝ้ายแบบมาตรฐาน ท่ี 60°C ท่ีโหลดไม่เตม็ (กิโลวตัตช์ัว่โมง) 0.75 

อตัราการบริโภคพลงังานของโปรแกรมผา้ฝ้ายแบบมาตรฐาน ท่ี 40°C ท่ีโหลดไม่เตม็ (กิโลวตัตช์ัว่โมง) 0.75 

อตัราการบริโภคพลงังานในโหมด ‘ปิดเคร่ือง’ (วตัต)์ 0.50 

อตัราการบริโภคพลงังานในโหมด ‘เปิดเคร่ืองไว’้ (วตัต)์ 0.50 

อตัราการบริโภคนํ้าต่อปี (ลิตร) (2) 10559 

ประสิทธิภาพการป่ัน-อบแหง้ ระดบัชั้น / สเกลตั้งแต่ A+++ (พลงังานสูงสุด) ถึง G (ประสิทธิภาพตํ่าสุด) B 

ความเร็วการป่ันแหง้สูงสุด (รอบต่อนาที) 1200 

ปริมาณความช้ืนท่ีเหลืออยู ่(%) 53 

โปรแกรมการซกัลา้งผา้ฝ้ายแบบมาตรฐาน (3) ผา้ฝ้ายแบบประหยดั 60°C และ 40°C 

เวลาของโปรแกรมผา้ฝ้ายแบบมาตรฐานท่ี 60°C ท่ีโหลดเตม็ (นาที) 245 

เวลาของโปรแกรมผา้ฝ้ายแบบมาตรฐานท่ี 60°C ท่ีโหลดไม่เตม็ (นาที) 215 

เวลาของโปรแกรมผา้ฝ้ายแบบมาตรฐานท่ี 40°C ท่ีโหลดไม่เตม็ (นาที) 215 

ช่วงเวลาในโหมด ‘ปิดเคร่ือง’ (นาที) ไม่สามารถใชง้านได ้

การปล่อยเสียงดงัออกมาในอากาศ การซกัลา้ง/การป่ันแหง้ (เดซิเบล) 56/75 

แบบสร้างไวใ้นตวัเคร่ือง ไม่มี 

สูง 84 

กวา้ง 60 

ลึก 50 

นํ้าหนกัเคร่ือง (±4 โล.) 63 

ทางเขา้นํ้ าแบบเด่ียว / ทางงเขา้นํ้ าแบบคู่ 
• / - • สามารถ 

แรงดนัไฟฟ้าท่ีกาํหนด 22-240โวลต์ / 50 เฮิรตซ์

กระแสไฟฟ้ารวม (แอมป์) 10 

กาํลงัไฟฟ้าเขา้ท่ีกาํหนด (วตัต)์ 2000-2350 

รหัสรูปแบบหลัก 1310 
(1) อตัราการบริโภคพลงังานอยูบ่นพื้นฐานของ 220 รอบของการซกัลา้งสาํหรับโปรแกรมผา้ฝ้ายแบบมาตรฐานท่ี 60°C และ 40°C ท่ีมีโหลดเตม็และโหลดไม่เตม็ 

และอตัราการบริโภคพลงังานในโหมดพลงังานตํ่า อตัราการบริโภคพลงังานจริงจะข้ึนอยูก่บัเคร่ืองใช้ นั้นถูกใชง้านอยา่งไร

(2) อตัราการบริโภคนํ้าอยูบ่นพื้นฐานของ 220 รอบของการซกัลา้งสาํหรับโปรแกรมผา้ฝ้ายแบบมาตรฐานท่ี 60°C และ 40°C ท่ีมี โหลดเตม็และโหลดไม่เตม็ 

อตัราการบริโภคนํ้าจริงจะข้ึนอยูก่บัเคร่ืองใชน้ั้นถูกใชง้านอยา่งไร

(3) “โปรแกรมผา้ฝ้ายมาตรฐาน 60°C “ และ “โปรแกรมผา้ฝ้ายมาตรฐาน 40°C

“ เป็นโปรแกรมมาตรฐานในการซกัลา้งซ่ึงขอ้มูลในป้ายและฟิลม์เลก็ๆบนเส้ือผา้ระบุไวเ้ก่ียวกบัโปรแกรมเหล่าน้ีไดเ้หมาะสมในการทาํความสะอาดเส้ือผา้ท่ีมีคราบสกปรก

ระดบัปกติ ทัว่ไปและเป็นโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในดา้นอตัราการบริโภคพลงังานและนํ้ารวมกนั

ขอ้กาํหนดทางดา้นเทคนิคอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

คาํเตือน : ค่าใชจ่้ายสาํหรับกรณีท่ีปิดการเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย 
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4.1 การติดตั้ง 
• อา้งอิงถึงตวัแทนผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บการอนุญาตท่ีอยูใ่กลูท่ีสุดสาําหรับการติดตั้งผลิตภณัฑน้ี์
• การเตรียมความพร้อมดา้นสถานท่ีติดตั้งและระบบไฟฟ้า ระบบท่อประปา และการติดตั้งระบบระบายนํ้าท้ิง ณ

สถานท่ีท่ีจะทาํการติดตั้งเป็นความรับผดิชอบของลูกคา้
• ตรวจใหม้ัน่ใจวา่ท่อนํ้าเขา้และท่อระบายนํ้าออก รวมถึงสายไฟฟ้าของตวัเคร่ืองจะตอ้งไม่พบังอ โดนหนีบ

ถูกบีบอดัในขณะทาํการดนัตวัผลิตภณัฑเ์ขา้ไปใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งการวางหลงัจากการติดตั้ง
หรือการทาํความสะอาดแลว้ 

• ใหติ้ดตั้งหรือเช่ือมต่อไฟฟ้าของผลิตภณัฑโ์ดยผูใ้หบ้ริการท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น
ผูผ้ลิตจะไม่ทาํการรับรองต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากกระบวนการท่ีกระทาํโดยบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต

• ก่อนทาํการติดตั้ง ใหท้าํการตรวจสอบดว้ยสายตาวา่ผลิตภณัฑมี์ขอ้บกพร่องบนตวัเคร่ืองหรือไม่
ผลิตภณัฑท่ี์มีความเสียหายเป็นสาเหตุของความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของคุณได ้

4.1.1 ที่ตั้งที่เหมาะสม 
• วางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่แข็ง ราบเรียบและได้ระดับ 
• นํ้าหนักรวมของเครื่องซักผ้าและเครื่องปั่นแห้ง -ขณะมีของโหลดเต็มถัง- เมื่อวางซ้อนกันจะมีนํ้าหนักประมาณ180 

กิโลกรัม 
• อย่าวางผลิตภัณฑ์บนสายไฟ 
• อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดการแช่แข็งได ้
• ให้เหลือที่ว่างรอบๆ ผลติภัณฑ์เพื่อลดเสียงสั่น 
• อย่าวางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับโหลดนํ้าหนักได้
• อย่าวางแหล่งความร้อน เช่น เตาไฟฟ้า เตารีด เตาอบ ฯลฯ บนเครื่องซักผ้า และไม่ใช้งานบนผลิตภัณฑ์

4.1.2 การถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ 

เอียงผลิตภัณฑ์เอนไปทางด้านหลัง 
ถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ออกโดยการดึงสายรัดออก 
มองหาคนช่วยสําหรับขั้นตอนการทํางานนี ้ 

4.1.3 การถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งออก 
1 คลายสลักทั้งหมดด้วยประแจที่เหมาะสมจนกระทั่งสลักเหล่านั้นหมุนได้อิสระ 
2 ถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งโดยการหมุนคลายออกอย่างนุ่มนวล 
3 หลังจากถอดสลักยึดแล้ว ให้อุดช่องด้วยปลั๊กอุดที่ให้มาในถุงคู่มือผู้ใช ้

ข้อระวัง ถอดสลักยึดที่ใช้ยึดสําหรับการขนส่งอย่างปลอดภัยก่อนที่จะทําการใช้งานเครื่องซักผ้า! มิฉะนั้น 

ผลิตภัณฑ์อาจได้รับความเสียหายได ้

เก็บรักษาสลักยึดเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัยเอาไว้ในสถานที่เก็บที่ปลอดภัยเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อมีความจําเ

ป็นต้องย้ายสถานที่ติดตั้งอีกครั้งในอนาคต 

ก่อนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ให้ติดตั้งสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งตามขั้นตอนย้อนกลับของการถอดแยก 

ห้ามย้ายสถานที่ติดตั้งโดยไม่ติดตั้งสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง 
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4.1.4 การต่อระบบนํ้าเข้า 
! แรงดันของระบบนํ้าจ่ายเข้าเพื่อให้เครื่องซักผ้าทํางานจะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 10 บาร์ (0.1 – 1 MPa) 

มันจําเป็นที่จะต้องใช้นํ้า 10 - 80 ลิตรในการหมุนเวียนจากท่อนํ้าที่เปิดเต็มที่ในหนึ่งนาทีไปสู่เครื่องซักผ้า 

ติดตั้งวาล์วลดแรงดันนํ้าไว้ถ้าระดับแรงดันนํ้ามากเกินไป

ข้อระวัง สําหรับเครื่องที่มีช่องทางนํ้าเข้าช่องเดียว อย่าเสียบช่องทางเข้าของนํ้าร้อนเข้าไป – ในกรณีดังกล่าว 

เสื้อผ้าหรือตัวผลิตภัณฑ์จะได้รับความเสียหาย 

ข้อระวัง ห้ามใช้ท่อสายยางสําหรับนํ้าเข้าที่เก่าหรือใช้แล้วมาใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่เอี่ยม 

1 ทําการขันน็อต ยึดท่อทั้งหมดให้แน่นด้วยมือ ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ 

ในการขันยึดน็อต 

2 เปิดก๊อกจ่ายนํ้าให้สุดหลังจากทําการเชื่อมต่อกับท่อของตัวเครื่องแล้ว 

เพื่อตรวจสอบหาจุดรั่วของนํ้า ณ จุดใดๆ ของจุดเชื่อมต่อ 

ถ้ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ให้ทําการปิดท่อจ่ายนํ้าและถอดน็อตออก 

ทําการขันน็อตใหม่อีกครั้งให้แน่นอย่าง 

ระมัดระวังหลังจากตรวจสอบการผนึกรอยต่อแล้ว 

เปิดก็อกนํ้าและตรวจสอบซํ้า 

4.1.5 การเชื่อมต่อท่อยางระบายนํ้าเข้ากับระบบระบายนํ้า 

• ติดปลายของท่อยางระบายนํ้าเข้าไปยงัท่อระบายนํ้าเสีย ห้องสุขาหรือห้องอาบนํ้าโดยตรง 

ข้อระวัง บ้านของคุณอาจนํ้าท่วมได ้ถ้าท่อยางระบางนํ้าทิ้งของเครื่องหลุดออกมาจากเรือนหุ้มของมันในระหว่างการระบายนํ้า 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีความเสี่ยงของการถูกนํ้าร้อนลวกเนื่องจากอุณหภูมิสูงของนํ้าในการซักผ้า 

ในการป้องกนัสภาวะดังกล่าวและให้มั่นใจว่าระบบนํ้าและการระบายนํ้าออกเป็นไปอย่างราบรื่น 

ให้ทําการยึดปลายสุดของท่อนํ้าทิ้งของตัวเครื่องให้แน่นเพื่อไม่ให้ท่อสามารถหลุดออกได ้

• เชื่อมต่อท่อยางระบายนํ้าเข้าที่ระดับความสูงอย่างน้อย 40 
ซม. และความสูงสูงสุด 100 ซม. 
• ผลิตภัณฑ์อาจทํางานผิดพลาดหากท่อยางสําหรับระบา 
ยนํ้าอยู่ที่หรือใกล้กับระดับพื้น (ตํ่ากว่า 40 ซม.) 
เนื่องจากต้องนํานํ้าเข้าและออกอย่างต่อเนื่อง 

• ในการป้องกันนํ้าเสียกลับเข้ามายังเครื่องซักผ้าอีกและเพื่อให้แน่ใจว่าการระบายนํ้าทําได้สะดวก 
อย่าจุ่มปลายของท่อยางเข้าไปในนํ้าเสียหรืออยา่เสียบเข้าไปในระบบระบายยาวกว่า 15 ซม. 
ถ้าท่อยางยาวเกินไป ให้ตัดให้สั้นลง 

• ปลายท่อสายยางจะต้องไม่หักงอ จะต้องไม่เป็นขั้นๆ
และท่อสายยางจะต้องไม่ถูกหนีบระหว่างท่อนํ้าระบายออกกับตัวเครื่องซักผ้า

• ถ้าความยาวของท่อสายยางน้อยเกินไป ให้ใช้งานโดยการเพิ่มท่อสายยางส่วนต่อขยายเข้าไป
ความยาวของท่อสายยางไม่ควรจะเกิน 3.2 เมตร มิฉะนั้น 
ผลิตภัณฑ์อาจเกิดข้อบกพร่องได้เนื่องจากมีการนํานํ้าเข้าและออกอย่างต่อเนื่อง 
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4.1.6 การปรับขาตั้งของผลิตภัณฑ์ 

 
ข้อระวัง ปรับขาตั้งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้สมดุลบนตําแหน่งที่จะใช้งาน ปรับสมดุลของตัวเครื่องโดยการปรับขาตั้ง 

ตรวจสอบการเคลื่อนตัวใด ๆ โดยการกดตัวเครื่องจากขอบแนวทแยงส่วนบน มิฉะนั้นแล้ว 

ผลิตภัณฑ์อาจจะเคลื่อนที่ไปจากตําแหน่งเดิมได้และเป็นสาเหตุของปัญหาการแตกหักและการสั่นสะเทือน 

ข้อระวัง ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ ในการคลายน็อตล็อค มิฉะนั้น น็อตล็อคอาจได้รับความเสียหาย 

1 ทําการคลายน็อตล็อคที่เป็นขาตั้งโดยใช้มือปรับ 
2 ทําการปรับตั้งขาตั้งจนกระทั่งตัวเครื่องตั้งอยู่ในแนวราบและได้สมดุล 
3 ทําการขันน็อตยึดทั้งหมดให้แน่นด้วยมืออีกครั้ง 

 
 

4.1.7 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 
ทําการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบสายดินที่มีการป้องกันการลัดวงจรด้วยฟิวส์ขนาด 16 แอมป ์
บริษัทของเราจะไม่รับรองต่อความเสียหายใดๆ 
ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์นี้ถูกใช้งานโดยไม่มีการเชื่อมต่อระบบสายดินที่เป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายของท้องถิ่
นประเทศนั้น 
• การเชื่อมต่อจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายแห่งชาต ิ
• เต้าปลั๊กไฟฟ้าสําหรับการต่อกับปลั๊กไฟต้องมีความพอดีกับตัวเครื่องใช้ไฟฟ้า 

แนะนําให้ใช้เต้ารับที่สามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านได้ (GFCI) 
• ปลั๊กสายไฟจะต้องอยู่ภายในระยะที่เข้าถึงได้ง่ายหลังการติดตั้ง 
• ถ้าค่ากระแสไฟฟ้าของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ในบ้านน้อยกว่า 16 แอมป์ 

ให้ทําการหาช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองแล้วมาทําการติดตั้งฟิวส์ขนาด 16 แอมป์ 
• แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ใน “ข้อกําหนดทางเทคนิค" จะต้องเท่ากับแรงดันไฟฟ้าหลักของบ้านคุณ 
• ห้ามทําการเชื่อมต่อโดยผ่านสายไฟส่วนขยายหรือปลั๊กแบบหลายทาง 

 
ข้อระวัง สายไฟฟ้าที่เสียหายจะต้องทําการเปลี่ยนใหม่โดยตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต 

4.1.8 การเริ่มต้นใช้งาน 

ก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ต้องมั่นใจว่า ได้กระทําการเตรียมพร้อมต่างๆ 
แล้วตามข้อแนะนําในหัวข้อ “คําแนะนําด้านความ ปลอดภัยที่สําคัญ “และ 
“การติดตั้ง” ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานสําหรับการซกัล้างเสื้อผ้า 
ให้ทําการเริ่มใช้งานโปรแกรม การล้างถังซักผ้าก่อน 
ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได้ติดตั้งระบบโปรแกรมการล้างถังซักผ้ามา 
ให้ปฏิบัติตามขัน้ตอนการเริ่มต้นใช้งานที่เป็นไปตามวิธีการทํางานที่ได้อธิบ
ายไว้ในหัวข้อ “4.4.2 การล้างประตูใส่เสื้อผ้าและถังซัก” ของคู่มือผู้ใช้งาน 
 

 

ใชผ้ลิตภณัฑข์จดัคราบสกปรกท่ีเหมาะสมสาํหรับเคร่ืองซกัผา้ 

อาจจะมีนํ้าตกคา้งอยูใ่นตวัผลิตภณัฑไ์ดเ้น่ืองจากกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิต ไม่เป็นอนัตรายต่อผลิตภณัฑ์ 
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4.2 การเตรียม 

4.2.1 การแยกประเภทเสื้อผ้า 
• คัดแยกเสื้อผ้าที่จะซักตามประเภทของเสน้ใยสี และระดับของคราบสกปรกและอุณหภูมิของนํ้าที่สามารถสัมผัสได้
• ยึดมั่นตามคําแนะนําที่ให้ไว้ในป้ายผ้าเสมอ 

4.2.2 การเตรียมเสื้อผ้าสําหรับซัก 
• เสื้อผ้าที่มีโลหะติดอยู ่เช่นเสื้อชั้นในผู้หญิง หัวเข็มขัดของสายคาดเอวหรือกระดุมโลหะ 

จะทําความเสียหายให้แก่เครื่องซักผ้าได้ 
ถอดชิ้นส่วนที่เป็นโลหะออกหรือซักเสื้อผ้าโดยการนําเสื้อผ้าประเภทนี้ใส่ในถุงสําหรับซักผ้าหรือปลอกใสผ้า 

• นําเอาวัสดุสิ่งของต่างๆในกระเป๋าของเสื้อผ้าออกให้หมด เช่น เหรียญเงิน 
ปากกาและที่หนีบกระดาษและทําการปลิ้นกระเป๋าด้านในออกมาและทําการปัดวัสดุออก 
วัตถุเหล่านั้นอาจทําให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือเป็นสาเหตุของเสียงดังได้ 

• ใส่เสื้อผ้าขนาดเล็ก เช่น ถุงเท้าเด็กทารกและถุงเท้ายาวทําจากไนลอนลงในถุงสําหรับซักผ้าหรือปลอกใส่ผ้า
• ใส่ผ้าม่านลงไปโดยไม่ต้องบีบอัดลงไป ถอดวัตถุที่ติดกับผ้าม่านออก 
• รูดซิบที่มีให้แน่น เย็บกระดุมที่หลวมให้แน่นและทําการซ่อมแซมโครงเสื้อผ้าและส่วนที่ฉีกขาดก่อน
• ทําการซักผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่มีป้ายกํากับว่า “ซักด้วยเครื่องซักผ้าได้” หรือ “ซักด้วยมือได้”

โดยการใช้โปรแกรมที่เหมาะสมเท่านั้น 
• ห้ามทําการซักผ้าสีและผ้าขาวด้วยกัน ผ้าฝ้ายของผ้าสีมืดและใหม่จะทําให้สีตกออกมาได้

ให้ซักเสื้อผ้าเหล่านั้นแยกจากกลุ่มอื่น 
• คราบสกปรกที่เหนอะหนะอาจจะต้องทําการบรรเทาให้เหมาะสมก่อนทําการซักล้าง ถ้าไม่แน่ใจ

ให้ตรวจสอบกับผู้บริการซักแห้ง 
• ใช้นํ้ายาปรับผ้าส/ีสีย้อมและนํ้ายาขจัดคราบสกปรกที่เหมาะสมกับการซักด้วยเครื่องเท่านั้น 

ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์เสมอ 
• ทําการซักกางเกงขายาวและเสื้อผ้าที่ละเอียดอ่อนโดยการกลับด้านในออกนอก 
• แช่เสื้อผ้าที่ทําจากขนสัตว์ไว้ในช่องแช่แข็งสัก2-3 ชั่วโมงก่อนทําการซัก นี่จะช่วยลดการหลุดร่วงของขนสัตว์
• เสื้อผ้าที่มีวัตถุเปื้อน ได้แก ่แป้งผงปูนขาว ผงนม เป็นต้น 

จะต้องทําการสะบัดออกอย่างจริงจังก่อนทําการใส่ลงไปในเครื่องซักผ้า 
ฝุ่นและผงเหล่านั้นที่อยู่บนเสื้อผ้าอาจไปสะสมตัวกันบนชิ้นส่วนภายในเครื่องเมื่อเวลาผ่านไปและสามารถเป็นสาเหตุของควา
มเสียหายได้ 

4.2.3 สิ่งที่ควรทําสําหรับการประหยัดพลังงาน 
ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยคุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ 
• ใช้เครื่องให้ทํางาน ณ ความจุสูงสุดของตัวเครื่องที่รองรับได้ในแต่ละโปรแกรมที่คุณเลือกใช ้

แต่ห้ามใช้งานเกินกําลังความสามารถของเครื่อง ดูหัวข้อ "ตารางโปรแกรมและการบริโภค" 
• ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอกเสมอ 
• ซักเสื้อผ้าที่มีการปนเปื้อนเล็กน้อยโดยใช้อุณหภูมิตํ่า
• ใช้โปรแกรมที่เร็วขึ้นสําหรับปริมาณเสื้อผ้าน้อยที่มีการเปื้อนเล็กน้อย 
• ห้ามทําการใช้แบบซักเริ่มต้นและใช้อุณหภูมิสูงสําหรับเสื้อผ้าที่ไม่เปื้อนมากหรือคราบสกปรกปริมาณมาก 
• ถ้าคุณวางแผนต้องการอบแห้งเสื้อผ้าในเครื่องอบแห้ง 

ให้เลือกความเร็วการหมุนปั่นที่เร็วที่สุดที่แนะนําไว้ระหว่างกระบวนการซักล้าง 
• ห้ามใช้ผงซักฟอกปริมาณมากกว่าที่แนะนําไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก 

4.2.4 การโหลดเสื้อผ้าเข้าเครื่อง 
1. เปิดประตูสําหรับโหลด 
2. ใส่เสื้อผ้าโดยหย่อนลงไปในเครื่อง 
3. ดันประตูให้ปิดจนคุณได้ยินเสียงของการล็อค ต้องมั่นใจว่าไม่มีเสื้อผ้าชิ้นใดเกาะติดอยู่ตรงประตูเครื่อง 

ประตูจะถูกล็อคไว้เมื่อโปรแกรมกําลังทํางาน 
ประตูจะสามารถเปิดได้เมื่อหลังจากโปรแกรมทํางานสิ้นสุดกระบวนการแล้วเท่านั้น ถ้าประตูเปิดไม่ได ้
ให้ใช้วิธีแก้ไขที่ระบุไว้ใน “ไม่สามารถเปิดประตูได้” ในส่วนของการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด 

4.2.5 ความจุของโหลดที่ถูกต้อง 
ปริมาณความจุของโหลดที่มากที่สุดขึ้นอยู่กับประเภทของเสื้อผ้าที่จะซัก 
ระดับของคราบสกปรกและโปรแกรมการซักที่ต้องการเครื่องซักผ้าจะทําการปรับปริมาณการใช้นํ้าอย่างอัตโนมัตติามนํ้าหนักของเ
สื้อผ้าที่ใส่เข้าไป 

คําเตือน : ปฏิบัติตามข้อมูลที่ให้ไว้ใน “ตารางโปรแกรมและการบริโภค” 

หากเกินกําลังความจุประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องซักผ้าจะตํ่าลงยิ่งกว่านั้น ปัญหาเสียงดังและการสั่นสะเทือนก็อาจเกิดขึ้นได 
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4.2.6 การใช้ผงซักฟอกและนํ้ายาปรับผ้านุ่ม 

 

เมื่อใช้ผงซักฟอก นํ้ายาปรับผ้านุ่ม แป้ง สีย้อมเส้นใย นํ้ายาฟอกขาว หรือนํ้ายาขจัดคราบ ให้อ่านคําแนะนํา 

จากผู้ผลิตที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังและ ปฏิบัติตามปริมาณการใช้งานตามข้อแนะนํา ใช้ถ้วย ตวง ถ้ามี 

ลิ้นชักสําหรับใส่ผงซักฟอกประกอบด้วย 3 ส่วน: 

– (1) สําหรับการซกัลา้งล่วงหนา้ 

– (2) สําหรับการซักล้างหลัก 

– (3) สําหรับนํ้ายาปรับผ้านุ่ม 

– ( ) นอกจากนี้แล้ว มีท่อถ่ายเทนํ้าในส่วนของนํ้ายาปรับผ้านุ่ม 

ผงซักฟอก นํ้ายาปรับผ้านุ่มและนํ้ายาทําความสะอาดอื่นๆ 

• ใส่ผงซักฟอกและนํ้ายาปรับผ้านุ่มลงไปก่อนทําการเริ่มโปรแกรมการซัก 

• ห้ามเปิดลิ้นชักของผงซักฟอกทิ้งไว้ในขณะที่โปรแกรมการซักทํางาน 

• ถ้าใช้โปรแกรมการซักแบบไม่มีการซักขั้นต้น ห้ามใส่ผงซักฟอกลงไปในช่องที่เป็นส่วนสําหรับการซักขั้นต้น (ช่องหมายเลข 

"1"). 

• ในโปรแกรมที่มีการซักขั้นต้น ห้ามใส่ผงซักฟอกเหลวลงไปในช่องสําหรับการซักขั้นต้น(ช่องหมายเลข "1") 

• ห้ามเลือกโปรแกรมที่มกีารซกัลา้งล่วงหนา้ถ้าคุณใช้ผงซักฟอกแบบบรรจุถุงหรือลูกปุย 

วางผงซักฟอกแบบถุงหรือลูกปุยลงไปตรงกลางๆระหว่างเสื้อผ้าที่ใส่ลงในเครื่องซักผ้า 

• ถ้าคุณใช้ผงซักฟอกเหลว อย่าลืมใส่ถ้วยบรรจุผงซักฟอกลงในช่องสําหรับใส่เพื่อการซักล้างหลัก (ช่องหมายเลข "2") 

การเลือกประเภทของผงซักฟอก 

ประเภทของผงซักฟอกที่จะนํามาใช้ขึ้นอยู่กับประเภทและสีของเส้นใยเสื้อผ้า 

• ใช้ผงซักฟอกที่แตกต่างกันสําหรับผ้าสีและผ้าขาว 

• ซักล้างเสื้อผ้าที่อ่อนโยนของคุณด้วยผงซักฟอกพิเศษเท่านั้น (ผงซักฟอกเหลว แชมพูสําหรับขนสัตว ์เป็นต้น) 

ให้ใช้เพียงอย่างเดียวอย่างใดสําหรับเสื้อผ้าพิเศษเฉพาะ 

• เมื่อต้องการซักเสื้อผ้าสีที่มีสีมืดทึมและผ้านวม แนะนําให้ใช้ผงซักฟอกเหลว 

• ซักเสื้อผ้าที่ทําจากขนสัตว์ด้วยผงซักฟอกพิเศษที่ผลิตพิเศษโดยเฉพาะสําหรับผ้าขนสัตว ์ 

 

คําเตือน ใช้ผงซักฟอกที่ผลิตมาใช้งานเฉพาะสําหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น 

คําเตือน ห้ามใช้ผงสบู่ 

การปรับปริมาณการใช้ผงซักฟอก 

ปริมาณของผงซักฟอกที่จะใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณของเสื้อผ้าที่จะซัก ระดับของการสกปรกและความกระด้างของนํ้า 

• ห้ามใช้ปริมาณเกินกว่าปริมาณที่แนะนําให้ใช้ที่แนะนําไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก 

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาปริมาณส่วนเกินของฟอง การล้างออกไม่หมด การประหยัดเงินและท้ายที่สุดเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อม 

• ใช้ปริมาณผงซักฟอกน้อยลงสําหรับเสื้อผ้าจํานวนน้อยชิ้นหรือมีคราบสกปรกน้อย 

การใช้นํ้ายาปรับผ้านุ่ม 

เทนํ้ายาปรับผ้านุ่มลงไปในช่องสําหรับนํ้ายาปรับผ้านุ่มของลิ้นชกัสําหรับใส่ผงซักฟอก 

• ห้ามใส่เกินระดับ (>สูงสุด<) ที่ทําเครื่องหมายไว้ในช่องสําหรับใส่นํ้ายาปรับผ้านุ่ม 

• ถ้านํ้ายาปรับผ้านุ่มสูญเสียสภาพการไหล ให้ทําให้เจือจางลงด้วยนํ้าก่อนเทใส่ลงไปในลิ้นชักสําหรับผงซักฟอก 

 

คําเตือน อย่าใช้ผงซักฟอกเหลวหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดอื่น ๆ 
นอกเหนือจากนํ้ายาปรับผ้านุ่มที่ผลิตขึ้นสําหรับเครื่องซักผ้าเพื่อทําให้ผ้านุ่ม 
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การใช้ผงซักฟอกเหลว 
ถ้าผลิตภัณฑ์มีถ้วยสําหรับใส่ผงซักฟอกเหลว: 
• ต้องมั่นใจว่าคุณได้วางถ้วยบรรจุผงซักฟอกเหลวลงไปในช่องหมายเลข "2" 
• ถ้าผงซักฟอกเหลวสูญเสียสภาพการไหล ให้ทําให้เจือจางลงด้วยนํ้าก่อนเทใส่ลงไปในถ้วยสําหรับผงซักฟอก 

ถ้าผลิตภัณฑ์ถูกติดตั้งกับส่วนของผงซักฟอกเหลว  : 
• เมื่อคุณต้องการใช้ผงซักฟอกเหลว ให้ทําการดึงอุปกรณ์เข้ามาตัว 

ส่วนประกอบที่หล่นลงมาจะเป็นตัวป้องกันสําหรับผงซักฟอกเหลว 
ถ้าต้องการให้ทําความสะอาดอุปกรณ์ด้วยนํ้าเมื่ออยู่ในตําแหน่งของมันหรือโดยการเอามันออกไป ถ้าคุณจะใช้ผลซักฟอกผง 
อุปกรณ์จะต้องอยู่ที่ตําแหน่งบน 

ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่มีถ้วยบรรจุผงซักฟอกเหลว: 
• ห้ามใช้ผงซักฟอกเหลวสําหรับการซกัลา้งล่วงหนา้ในโปรแกรมที่มกีารซกัลา้งล่วงหนา้
• ผงซักฟอกเหลวอาจจะทิ้งคราบบนเสื้อผ้าของคุณเมื่อใช้ฟังก์ชัน่การทํางานแบบเริ่มต้นแบบมีการหน่วง
ถ้าคุณต้องการใช้ฟังก์ชันการทํางาน 
• ถ้าความหนาของผงซักฟอกแบบเจลเป็นแบบของไหลและเครื่องซักผ้าของคุณไม ่มีถ้วยพิเศษสําหรับบรรจุผงซักฟอกเหลว 

ให้ใส่ผงซักฟอกลงไปในช่องสําหรับใส่ผงซักฟอกเพื่อการซักล้างหลักในระหว่างการปล่อยนํ้าเข้าเครื่องครั้งแรก 
ถ้าเครื่องซักผ้าของคุณมีถ้วยใส่ผงซักฟอกเหลวให้ใส่ผงซักฟอกลงไปในถ้วยก่อนเริ่มโปรแกรมการทํางาน 

• ถ้าความหนาของผงซักฟอกแบบเจลไม่เป็นแบบของไหล หรือถ้าอยู่ในรูปแบบของเม็ดเหลวในแคปซูล
ให้ใส่ลงไปโดยตรงในถังซักผ้าก่อนการซักได้เลย 

• ใส่ผงซักฟอกแบบเม็ดลงไปในช่องสําหรับการซักล้างหลัก (ช่องหมายเลข "2") 
หรือใส่ลงไปโดยตรงในถังเครื่องซักผ้าก่อนทําการซักได้เลย 

การใช้แป้งซักผ้า 
• ใส่แป้งเหลว แป้งผงหรือผงย้อมผ้าลงไปในช่องสําหรับใส่นํ้ายาปรับผ้านุ่ม 
• ห้ามใช้นํ้ายาปรับผ้านุ่มและแป้งพร้อมกันในการซักหนึ่งรอบการซัก 
• เช็ดทําความสะอาดภายในเครื่องซักผ้าด้วยผ้าชุบนํ้าหมาดๆ และทําความสะอาดเสื้อผ้าหลังจากใช้แป้งซักผ้าแล้ว
การใช้นํ้ายาขจัดคราบ 
• เมื่อจําเป็น ใช้นํ้ายาขจัดคราบที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะสําหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น 
การใช้นํ้ายาฟอกขาว 
• เลือกโปรแกรมที่มกีารซกัลา้งล่วงหนา้และใส่นํ้ายาฟอกขาวลงไป ณ ตอนเริ่มต้นการซกัลา้งล่วงหนา้

ห้ามใส่ผงซักฟอกลงไปในช่องสําหรับใส่เพื่อการซกัลา้งล่วงหนา้ การใช้งานแบบมีทางเลือก
ให้เลือกโปรแกรมที่มีการล้างนํ้าแบบพิเศษและใส่นํ้ายาฟอกขาวในขณะที่เครื่องซักผ้าทําการดูดนํ้าจากช่องใส่ผงซักฟอกในระ
หว่างขั้นตอนการล้างนํ้าขั้นแรก 

• ห้ามใช้นํ้ายาฟอกขาวและผงซักฟอกโดยการนํามาผสมกัน 
• ใช้เพียงแค่ปริมาณเล็กน้อย (ประมาณ 50มิลลิลิตร) ของนํ้ายาฟอกขาวและล้างทําความสะอาดเสื้อผ้าให้ดี

เนื่องจากอาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได ้
• อย่าเทสารฟอกสีลงบนผ้า 
• อย่าใช้กับวัตถุที่มีสี
• เมื่อใช้สารฟอกสีออกซิเจนให้เลือกโปรแกรมที่ซักผ้าที่อุณหภูมิตํ่า
• นํ้ายาฟอกขาวที่มีออกซิเจนผสมสามารถใช้ด้วยกันกับผงซักฟอกได ้อย่างไรก็ตามถ้าความหนาของนํ้ายาไม่เท่ากับผงซักฟอก 

ให้ใส่ผงซักฟอกลงไปก่อนในช่องหมายเลข "2" 
ในลิ้นชักสําหรับผงซักฟอกและรอจนกระทั่งผงซักฟอกไหลเวียนลงไปพร้อมกับที่เครื่องกําลังดูดนํ้า 
ใส่นํ้ายาฟอกขาวลงช่องใส่เดียวกันในขณะที่เครื่องกําลังดูดนํ้าเข้า 
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4.2.7 พาภิธทิสะรปีม่ีทกัซรากบัรหาํสด็รกเ  

า้ผอ้ืสเ  

วาขา้ผะลแีสา้ผ  ีสา้ผ  าํดา้ผ  / ม้ขเีส  
มุ่นนอ่อ  / ์วตัสนข  / 

มหไา้ผ  

(ช่ อขบัดะรมาตาํนะนแ่ทีมิภูหณอุงว

งคราบสกปรก: 40-90ºC) 

(ช่ ะรมาตาํนะนแ่ทีมิภูหณอุงว

กรปกสบารคงอขบัด : 

น็ยเ 40ºC) 

(ช่ บัดะรมาตาํนะนแ่ทีมิภูหณอุงว

ของคราบสกปรก: น็ยเ -40ºC) 

(ช่ ่ทีมิภูหณอุงว  

บัดะรมาตาํนะนแ  

ของคราบสกปรก: น็ยเ -30ºC) 

 กร
ปกส

บารคงอข
บัดะร

เป้ือนมาก 

( กายดัจข่ทีบารค  เช่น 

คราบจาก  า้ญหมานส

คราบกาแฟและคราบเลื

อด) 

ดัจขรากาํทงอ้ตนป็เาํจจาอ่นี  

คราบเบ้ื ลงา้ลกัซรากาํทอรืหน้ตงอ ่วง

กา้นห ่อน 

แ่ทีวลหเบบแะลแงผบบแกอฟกัซงผ

วาขา้ผบรัหาํส้ชใ้หใาํนะน  

ณามริปนใ้ชใามาํนถรามาส  

สืเบรัหาํสาํนะนแ่ที ้ กสบารคมี่ทีา้ผอ

ปรกมาก 

กนใงผบบแกอฟกัซงผ้ชใ้หใาํนะนแ

าร 

นดิกาจกรปกสบารคดาอะสมาวคาํท

โคลนและดินทั่ ดซีส้ีหใาํทจาอ่ทีปไว

ง้ดไ ่าย 

หเบบแะลแงผบบแกอฟกัซงผ

สีา้ผบรัหาํส้ชใ้หใาํนะนแ่ทีวล

แ่ทีณามริปนใ้ชใามาํนถรามาส

สืเบรัหาํสาํนะน ้ มี่ทีา้ผอ  

คราบสกปรกมาก 

ผบบแกอฟกัซงผ้ชใ้หใาํนะนแ

บารคดาอะสมาวคาํทรากนใง

สกปรกจากดินโคลนและดินทั่

่ทีปไว  ง้ดไดซีส้ีหใาํทจาอ ่าย 

มไยดโกอฟกัซงผ้ชใ ่ สใงอ้ต ่นํ้า

ยาฟอกขาว 

่ทีวลหเกอฟกัซงผ  

ามาสม้ขเสีะลแสีา้ผบรัหาํสะามหเ

าํสาํนะนแ่ทีณามริปนใ้ชใามาํนถร

หรับเส้ื กามกรปกสบารคมี่ทีา้ผอ  

กอฟกัซงผ้ชใรวค  

ามตลิผ่ทีวลหเ  

สืเบรัหาํส ้ อ่ทีา้ผอ ่อน นุ่ม 

เส้ื นขกาจา้ผอ  

ะจมหไา้ผะลแ์วตัส  

อฟกัซงผ้ชใยดโกัซรากาํทงอ้ต

ษศเิพก  ์วตัสนขา้ผะาพฉเ  

คราบสกปรก 
ปไวั่ทิตกรป  

( ยอวัต า่งเช่น 

กเ่ทีบารค ิดจาก 

ร่างกายบริเวณคอ 

ปกเส้ื มอ้ขะลแอ  

บบแะลแงผบบแกอฟกัซงผ  

สวาขา้ผบรัหาํส้ชใ้หใาํนะนแ่ทีวลหเ

าํนะนแ่ทีณามริปนใ้ชใามาํนถรามา

บรัหาํส  

เส้ื บัดะรกรปกสบารคมี่ทีา้ผอ  ปรกติ 

บบแะลแงผบบแกอฟกัซงผ  

า้ผบรัหาํส้ชใ้หใาํนะนแ่ทีวลหเ

ณามริปนใ้ชใามาํนถรามาสสี  

สืเบรัหาํสาํนะนแ่ที ้ ารคมี่ทีา้ผอ

 ติกรปบัดะรกรปกสบ

มไยดโกอฟกัซงผ้ชใ ่ สใงอ้ต ่ 

นํ้ายาฟอกขาว 

่ทีวลหเกอฟกัซงผ  

ะลแสีา้ผบรัหาํสะามหเ  

้ชใามาํนถรามาสม้ขเสี  

าํนะนแ่ทีณามริปนใ  

สืเบรัหาํส ้ บารคมี่ทีา้ผอ  

ติกรปบัดะรกรปกส  

กอฟกัซงผ้ชใรวค  

ามตลิผ่ทีวลหเ  

สืเบรัหาํส ้ อ่ทีา้ผอ ่อน นุ่ม 

เส้ื นขกาจา้ผอ  

ะจมหไา้ผะลแ์วตัส  

ยดโกัซรากาํทงอ้ต  

ษศเิพกอฟกัซงผ้ชใ  

์วตัสนขา้ผะาพฉเ  

คราบ 
ยอน้ก็ลเกรปกส  

(มองไม่เห็น 

ยว้ดกรปกสบารค  

สายตา) 

บบแะลแงผบบแกอฟกัซงผ  

สวาขา้ผบรัหาํส้ชใ้หใาํนะนแ่ทีวลหเ

าํนะนแ่ทีณามริปนใ้ชใามาํนถรามา

บรัหาํส  

เส้ื บัดะรกรปกสบารคมี่ทีา้ผอ  

ยอ้นก็ลเ  

บบแะลแงผบบแกอฟกัซงผ  

า้ผบรัหาํส้ชใ้หใาํนะนแ่ทีวลหเ

่ทีณามริปนใ้ชใามาํนถรามาสสี

สืเบรัหาํสาํนะนแ ้ บารคมี่ทีา้ผอ

ยอ้นก็ลเบัดะรกรปกส  

มไยดโกอฟกัซงผ้ชใ ่ สใงอ้ต ่ 

นํ้ายาฟอกขาว 

้ผบรัหาํสะามหเ่ทีวลหเกอฟกัซงผ

าสีและ ามาํนถรามาสมทึดมืสี  

าํนะนแ่ทีณามริปนใ้ชใ  

สืเบรัหาํส ้ บารคมี่ทีา้ผอ  

ยอ้นก็ลเบัดะรกรปกส  

กอฟกัซงผ้ชใรวค  

สืเบรัหาํสามตลิผ่ทีวลหเ ้ ่ทีา้ผอ

อ่อนนุ่ม 

เส้ื มหไา้ผะลแ์วตัสนขกาจา้ผอ

กัซงผ้ชใยดโกัซรากาํทงอ้ตะจ

์วตัสนขา้ผะาพฉเษศเิพกอฟ  

ซักล้างเบื้องต้น ซักด่วน เพิ่มรอบการล้างน้ำ กำจัดขนสัตว์เลี้ยง   ลดรอยยับ นืคงาลกดมหโ  ิมูภหณุอ  น่ัป  นุมหรากีม่มไ  น้ำเย็น  ยา้ทดุสำ้นนใา้ผ่ชแ ตั้งซักล่วงหน้า

เติมน้ำยาอัต
โนมัติ

งา้ล  ำ้นยาบะร + น่ัป ว็รเดวร  + า้ํนอไ  
นขดัจาํกราก  

งย้ีลเ์วตัส  
ำ้นบบะรค็ชเ  

4.2.8 การแสดงเวลาโปรแกรม
ขณะที่คุณเลือกโปรแกรม 

คุณสามารถตรวจระยะเวลาของโปรแกรมบนจอแสดง 

ระยะเวลานี้ขึ้นอยูกับปริมาณเสื้อผา ปริมาณโฟม ความไมสมดุล 

ความผันผวนของไฟฟา ความดันนํ้าและการตั้งคาโปรแกรม 

ระยะเวลาจะปรับโดยอัตโนมัติขณะที่โปรแกรมทํางานอยู

กรณีพิเศษ: ในโปรแกรมผาฝายและผาฝายประหยัด 

หนาจอจะแสดงระยะเวลาสําหรับผาซักปริมาณครึ่งถัง ซึ่งเปนกรณีทั่วไป 

หลังจากเริ่มโปรแกรม 20-25 นาทีแลว 

เครื่องซักจะตรวจปริมาณผาซักจริงและจะปรับระยะเวลาใหยาวขึ้นหากปริมาณจริง

มีมากกวาครึ่งถัง คุณสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงนี้บนหนาจอ
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4.3 การทํางานของผลิตภัณฑ ์

4.3.1 แผงควบคุม 

1 – ลูกบิดเลือกโปรแกรม 7 – ปุ่มตั้งเวลาสิ้นสุด 

2 – ไฟแสดงระดับอุณหภูม ิ 8 – ปุ่มการทํางานสนับสนุน 3 

3 – ไฟแสดงระดับการหมุน 9 – ปุ่มการทํางานสนับสนุน 2 

4 – จอแสดงผล 10 – ปุ่มการทํางานสนับสนุน 1 

5 – ปุ่มเริ่มต้น / หยุดชั่วคราว 11 – ปุ่มปรับความเร็วการหมุน 

6 – ปุ่มรีโมทควบคุม 12 – ปุ่มปรับอุณหภูมิ 

4.3.2 สัญลักษณ์บนหน้าจอแสดงผล 

a- ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ j -  สัญลักษณ์การเริ่มต้นหน่วงเวลา 

b- ตัวบ่งชี้ความเร็วการปั่นแห้ง k -  ตัวบ่งชี้การทํางานสนับสนุน 3 

c- รายละเอียดระยะเวลา l- สัญลักษณ์ล็อคป้องกันเด็ก 

d- สัญลักษณ์ประตูถูกล็อค m -  ตัวบ่งชี้การทํางานสนับสนุน 2 

e- สัญลักษณต์ัวบ่งชี้ตัวโปรแกรม n -  ตัวบ่งชี้การทํางานสนับสนุน 1 

f- สัญลักษณ์การไม่มีนํ้า o- ตัวบ่งชี้ไม่ปั่นแห้ง

g- เพิ่มตัวบ่งชี้เสื้อผ้า p- ตัวบ่งชี้การล้าง 

h- ตัวบ่งชี้การเชื่อมต่อ r- ตัวบ่งชี้นํ้าเย็น 

i- ตัวบ่งชี้รีโมทควบคุม

ภาพใช้สําหรับอธิบายของเครื่องจักรสําหรับส่วนนี้ที่เป็นแผนผังและอาจไม่ตรงกับคุณสมบัติของเครื่องของคุณ 

1200

1000

800

600

90°

60°

40°

30°

20°

DarkWash/Jeans

Rinse

Delicates

Download Cycle

 Synthetics

Cotton

Wool/HandWash

Spin+Drain

StainExpert

Hygiene+

 Cotton EcoDown Wear

Shirts

Temp. Spin Prewash Steam Ending In

Outdoor/Sports 

WCV8649XWST

Start/Pause

Daily Xpress
Xpress Super Short 

Fast+
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4.3.3 ตารางโปรแกรมและอัตราบริโภคพลังงาน 
ไทย ฟังกช์ัน่การทาํงานสนบัสนุน 

โปรแกรม (°C) 

สู
งสุ

ดโ
ห

ลด
(ก

ก.
) 

อตั
รา

กา
รบ

ริโ
ภค

น
ํ ้า(

ลิต
ร)

 

อตั
รา

กา
รบ

ริโ
ภค

พ
ลงั

งา
น

 

(กิ
โล

วตั
ตช์

ัว่โ
มง

) 

สู
งสุ

ดค
วา

มเ
ร็ว

**
* 

ไอ
น

ํ ้า

คว
าม

เร็
ว+

 

ซ
กัล

า้ง
เบื้

อง
ตน้

กาํ
จดั

ขน
ส

ัตว
เ์ลี้

ยง
 

ป้
อง

กนั
รอ

ยย
บั

+ 

ช่วงของ อุณหภูมิ 

ท่ีสามารถ 

เลือกได ้°C 

ผา้ฝ้าย 

90 8 95 2.40 1200 • • • • • 90-เยน็

60 8 95 1.90 1200 • • • • • 90-เยน็

40 8 93 1.00 1200 • • • • • 90-เยน็

ผา้ฝ้ายแบบประหยดั

60** 8 52.0 1.020 1200 60-เยน็

60** 4 45.0 0.755 1200 60-เยน็

40** 4 45.0 0.750 1200 60-เยน็

ผา้ใยสังเคราห์ 
60 3 70 1.35 1200 • • • • • 60-เยน็

40 3 70 0.85 1200 • • • • • 60-เยน็

เร็วประจาํวนั / ด่วนพิเศษ 

90 8 66 2.20 1200 • • • 90-เยน็
60 8 66 1.20 1200 • • • 90-เยน็

30 8 66 0.20 1200 • • • 90-เยน็

เร็วประจาํวนั / ด่วนเร็วพิเศษ 30 2 40 0.15 1200 • • • 90-เยน็
ขนสัตว/์ซกัมือ 40 1.5 55 0.50 1200 40-เยน็

อ่อนโยน 40 3 55 0.70 800 40-เยน็

รักษาสีเขม้/ยนีส์ 40 3 80 0.85 1200 • • • • • 40-เยน็
ชุดกลางแจง้/ชุดกีฬา 40 3 55 0.55 1200 • 40-เยน็

คราบสกปรก 60 4 75 1.60 1200 • • 30-60 

สุขอนามยั+ 90 8 120 2.90 1200 * 20-90 
ชุดทางการ 60 2 85 1.25 1000 • 60-เยน็

เส้ือเช้ิต 60 3 60 1.23 800 • • • • • 60-เยน็

ลา้งถงัซกั+ 90 - 70 2.60 600 * 90 
โปรแกรมดาวน์โหลด***** 

ผสม 40 3 75 0.85 800 • • • • 40-เยน็

ม่าน 40 2 90 0.80 800 • 40-เยน็
ชุดชั้นใน 30 1 70 0.30 600 30-เยน็

ของเล่นนุ่ม 40 1 65 0.72 600 40-เยน็

ผา้ขนหนู 60 2 75 1.20 1000 • 60-เยน็

• : สามารถเลือกได ้

* : เลือกโดยอตัโนมติั ไม่มีการยกเลิก

** : โปรแกรมตามฉลากพลงังาน (EN 60456 Ed.3) 

*** : ถา้ความเร็วการป่ันแหง้สูงสุดของเคร่ืองซกัผา้ตํ่ากวา่ค่าน้ี คุณสามารถเลือกไดจ้นถึงค่าความเร็วการป่ันสูงสุดเท่านั้น

***** : โปรแกรมน้ีสามารถถูกใชก้บัโปรแกรม HomeWhiz ได ้

- : ดูคาํอธิบายของโปรแกรมสาํหรับโหลดสูงสุด

** “ซกัผา้ฝ้ายแบบประหยดัท่ี 40°C และซกัผา้ฝ้ายแบบประหยดัท่ี 60°C เป็นรอบการทาํงานมาตรฐาน” วงรอบน้ีรู้จกักนั ในนาม 

‘วงรอบมาตรฐานผา้ฝ้ายท่ี 40°C’ และ ‘วงรอบมาตรฐานผา้ฝ้ายท่ี 60°C’ และบ่งช้ีโดย สัญลกัษณ์  บนแผงควบคุมของเคร่ือง 
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ณุคงอขา้ผกัซงอ่ืรคเงอขนุ่รมาตปไนัผรปแะจจาองาราตนในุนสบันสนางาํทรากน่ัช์กงัฟ  

า้ํนนัดมาวคงอขงลปแนย่ีลปเรากมาตปไนัผรปแจาอนางงัลพะลแา้ํนคภโิรบราก  กอนยาภมอ้ลดวแิมูภหณุอา้ํนงอขิมูภหณุอะลแงา้ดะรกมาวค  

า้ผอ้ืสเงอขณามิรปะลแทภเะรป า้ฟฟไนัดงรแงอขงลปแนย่ีลปเรากะลแง้หแน่ัปรากนใว็รเมาวคะลแนุนสบันสนางาํทรากน่ัช์กงัฟ้ชใกอืลเรากกัซะจ่ีท  

งอ่ืรคเงอขลผงดสแอจา้นหนบ้วไกอืลเ้ดไณุค่ีทมรกแรปโงอขกัซรากนใาลวเน็หเงอมถรามาสณุค  งอ่ืรคเนใู่ยอ่สใ่ีทณามิรปบักู่ยอน้ึข  

าลวเะยะรงา่วหะรงา่ตกตแมาวคีมะจจาอง่ึซ งิรจ้ชใ่ีทาลวเบักอจา้นหนบงดสแ่ีท  1-1.5 งมโว่ัช  

กัซรากน้ตม่ิรเ้ดไกาจงัลหิตัมนโตัอ้หในย่ีลปเะจาลวเะยะร  

" ยดโ้ดไงลปแนย่ีลปเถรามาสมิรสเนางาํทรากบัรหาํสกอืลเรากบบแปูร  ทัษิรบ  อืรห่มหใกอืลเรากบบแปูรกอืลเถรามาสติลผู้ผ  

ลบออก." 

" ักงา่ตกตแจาองอ่ืรคเงอขนุมหรากนใว็รเมาวค นุมหรากงอขดุสงูสว็รเมาวคนิกเ่มไงอ้ตะจ้ีนนุมหรากนใว็รเมาวคมรกแรปโมาตปไน  

งอ่ืรคเ ." 

4.3.4 กัซรากมรกแรปโ  

1. ยว้ดะามหเ่ีทา้ผกัซมรกแรปโา่คง้ัต  “ มุคบวคงผแ ” ต า้ผทภเะรปมา  กรปกสมาวคะลแนวนาํจ  

กุท  ๆ า้ผงอขทภเะรปะล่ตแบัรหาํสดกาํจ่ีทนุมหรากว็รเมาวคีมมรกแรปโ  

า้ผกัซมรกแรปโา่คง้ัตอ่ืมเ  า้ผมาตา้ผอ้ืสเทภเะรปงัวะรนวค  สี ้ดไนท่ีทา้ํนิมูภหณุอะลแกรปกสบารคงอขบัดะร  

ดุส่ีทา่ํต่ีทมสะามหเิมูภหณุอกอืลเาํนะนแ  งูสงิ่ยิมูภหณุอะารพเ  จะ ะอยเง่ิยา้ฟฟไ้ชใ  

2. มรกแรปโกอืลเดิบกูลยว้ด้ชใะจ่ีทมรกแรปโกอืลเ  

4.3.5 โปรแกรม

Cottons Eco

Cottons 

• ด)ัยหะรปบบแยา้ฝา้(ผ  

ิตกปบบแกรปกส่ีทนินิลา้ผะลแนทงค่ีทมหไา้ผกัซา้ผกัซบัรหาํส  ๆน่ือมรกแรปโา่วกนานกัซรากาลวเ้ชใะจ้มแงึถ  

ดุส่ีทกาม้ดไ้หใา้ํนะลแงัลพดัยหะรปถรามาส้ีนมรกแรปโ  าอา้ํนิมูภหณุอ ้วไุบะร่ีทิมูภหณุอบักงา่ตกตแะจจ  

ยอ้นา้ผอ้ืสเ่สใณุคอ่มืเ ( ตุมมส  1/2 า่วกยอ้นอืรหงัถ ) ิตัมนโตัอยดโงลน้ัสะจจาอกัซรากาลวเ  กีอปไงลยอ้นะจา้ํนะลแา้ฟฟไ้ชใราก  

า่วกง่ิยดัยหะรปง่ีซ  

• ย)า้ฝา้(ผ  

นทงค่ีทมหไา้ผกัซา้ผกัซบัรหาํส ( ูปา้ผ  งยีตเูปา้ผ  วัตด็ชเา้ผ  ูนหนขา้ผ  นใน้ัชดุช  ฯลฯ) ว็รเกัซมุ่ปดก้หใ  งลน้ัสะจา้ผกัซรากาลวเ  

น้ึขกันห่ีทา้ผกัซงรแยว้ดลผิธทิสะรปนักะรปะลแ  ว็รเกัซนัช์กงัฟ้ชใ่มไกาห  กามกรปกส่ีทกัซา้ผกัซถรามาส  

คาบ่งช้ีสําหรับโปรแกรมผาสังเคราะห์ (TH) 

โห
ลด

 (ก
ก.

) 

อตั
รา

กา
รบ

ริโ
ภค

น้่
าํ 

(ลิ
ตร

) 

อตั
รา

กา
รบ

ริโ
ภค

 

์
พ

ลงั
งา

น
 (กิ

โล
วตั

ต 

ช ่วั
โม

ง)
 

ระ
ยะ

เว
ลา

ขอ
ง 

โป
รแ

กร
ม 

(น
าที

) ปริมาณความชื้นท่ีเหลือ อย่ ู 

(%) ** 

ปริมาณความชื้นท่ีเหลือ อย่ ู 

(%) ** 

≤ 1000 รอบตอนาที > 1000 รอบตอนาท

ผา้สังเคราะห์ 60 3 70 1.35 115/150 45 40
ผา้สังเคราะห์ 60 3 70 0.85 115/150 45 40

* คุณสามารถมองเห็นเวลาในการซกัของโปรแกรมที่คุณไดเลือกไว ◌้ บนหน ◌้ าจอแสดงผลของเครื่อง เป็นเรื่อง ◌้ ปกติที่ความแตกตางเลก็นอ้ยอาจเกิดขึ้นได ้

ระหวา่งเวลาท่ีแสดงบนจอแสดงผลและเวลาจริงในการซกัผา้

** ปริมาณความชื้นที่เหลืออย่อูาจจะต่างไปสืบเนื่องจากความเร็วการป่ันแหง้ที่เลือก 
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• ผ( ้าใยสังเคราะห์) 

สําหรับซักผ้าซัก (เช่นเสื้อเชิ้ต เสื้อสตร ีผ้าสังเคราะห ์ฯลฯ) โปรแกรมนี้ใช้เวลาซักผ้าสั้นน่าสังเกตอย่างมปีระสิทธิผล 

หากไม่ใช้ฟังก์ชันซักเร็ว สามารถซักผ้าซักที่สกปรกมาก 

• ผ( ้าขนแกะ/ซักมื )อ 

สําหรับซักผ้าขนแกะ/ละเอียดอ่อน เลือกอุณหภูมิที่ถูกต้องตามป้ายซักรีดของเสื้อผ้า 

โปรแกรมนี้จะทําการซักอย่างอ่อนโยนเพื่อไม่ทําลายเสื้อผ้า 

โปรแกรมผ้าขนแกะของเครื่องจักรเครื่องนี้เป็นที่ยินยอมโดยบริษัทเครื่องซักผ้าบริษัทวูลมาร์ค 

ผลิตภัณฑ์ผ้าขนแกะควรซักตามข้อกําหนดที่ระบุไว้บนป้ายซักรีดและคูมือการใช้งานของเคร่ืองจักร 

M1730

ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด ์ฮ่องกง และอินเดีย 

วูลมาร์คเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการรับรองแล้ว 

• ส( ุขอนามัย  )+

เพิ่มเตมิขั้นตอนปล่อยไอนํ้าร้อนตอนเริ่มต้นเพื่อทําให้ของสกปรกล้างออกได้ง่ายขึ้น 

ใช้โปรแกรมนี้สําหรับเสื้อผ้าสําหรับบุคคลที่เกิดภูมิแพ้ง่ายและเสื้อผ้าที่ต้องการซักล้างแบบอนามัย (เสื้อผ้าเด็กทารก ผ้าปู ผ้าปูเตียง 

ชุดชั้นใน ฯลฯ) อนามัยได้รับรองโดยมีการปล่อยไอนํ้าร้อน ความร้อนและขั้นตอนซักล้างที่เพิ่มขึ้น 

• โปรแกรมแบบ +60°C ได้รับการทดสอบและอนุมัติโดย “สถาบันการแพทย์ด้านภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษ หรือ 

มูลนิธิโรคภูมิแพ้ประเทศอังกฤษ” (Allergy UK)   ซี่งสามารถกําจัดสารก่อภูมิแพ้จากแบคทีเรียและเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิผล 

Allergy UK เป็นแบรนด์ของสมาคมการแพทย์ด้านภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษ 

ประทับตราของการอนุมัติจะถูกสร้างขึ้นเพื่อแนะนําคนที่ต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลิ

ตภัณฑ์ จํากัด / ลด / ขจัดสารก่อภูมิแพ้หรือลดภูมิแพ้ได้อย่างมากในบรรยากาศที่ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อยู ่

มีวตัถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์หรือตรวจสอบในทางที่จะให้ผลลัพธ์ที่ส

ามารถวัดได ้

• )ด็ปเนขอ้ืสเ(  

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อซักเสื้อโค้ท เสื้อกั๊ก เสื้อแจ็คเก็ต ฯลฯ ที่มีขนด้วย และมีป้ายซักรีดระบุไว้ว่า”สามารถซักด้วยเครื่องได”้ 

นพ่ิเศษด้วยโปรไฟล์ปั  จะมั่นใจว่านํ้าถึงช่องว่างอากาศระหว่างขนได้แน่นอน 

• ั่นและระบายนํ้า(ป ) 

ใช้สําหรับการปั่นพิเศษสําหรับเสื้อผ้าของคุณหรือระบายนํ้าออกภายในเครื่องซักผ้า 

• ้างนํ้า(ล )  

ใช้โปรแกรมนี้เมื่อคุณต้องการล้างนํ้าสะอาดหรือลงแป้ง 

• น)้าม่า(ผ  

คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อล้างผ้าบางเนื้อละเอียดและผ้าม่าน เนื่องจากผ้าแบบนี้มีตาข่ายเล็กน้อยซี่งจะทําให้เกิดเนื้อโฟม 

มากเกินไป ให้ใส่ผงซักฟอกน้อยลงในช่องล้างหลัก ด้วยโปรไฟล์การปั่นพิเศษของโปรแกรมนี ้

ผ้าบางเนื้อละเอียดและม่านจะจีบน้อย อย่าโหลดผ้าม่านของคุณสูงกว่าความจุที่ระบุ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย 

แนะนําให้ใช้ผงซักฟอกพิเศษสําหรับผ้าม่าน ในโปรแกรมนี้ 

• สื้อเชิ้ต(เ ) 

ใช้โปรแกรมนี้ในการซักเสื้อผ้าทําจากผ้าฝ้ายและผ้าสังเคราะห์พร้อมกันโดยไม่ต้องแยกจากกัน 

โปรแกรมนี้จะทําให้เสื้อผ้ามีจีบน้อย เมื่อฟังก์ชันล้างด่วนถูกเลือก จะดําเนินการรักษาก่อนซัก 

• ใส่ยาสําหรับการรักษาก่อนซักลงเสื้อผ้าโดยตรงหรือรวมกับผงซักฟอกตอนเครื่องเริ่มนํานํ้าเข้า ด้วยวิธีนี้ 

คุณจะได้รับรองผลซักได้ดีเหมือนการซักแบบปกติ 

Synthetics

Hygiene+

Down Wear

Spin+Drain

Rinse

Curtain

Shirts

Woollens / Hand Wash
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• นัวาํจะรปว็รเ / ษศเิพนว่ดกัซ  

ๆน้ัสาลวเนใน่นแงัฝบารคีม่มไะลแยอ้นก็ลเกรปกสมาวคีม่ีทยา้ฝา้ผา้ผอ้ืสเกัซรากนใ้ชใ  อืคมรกแรปโงอขาลวเะยะร  14 นาท ี

กอืลเกูถนว่ดงา้ลนัช์กงัฟอ่มืเ  ดุสกาม้ดไกัซ  2 kg 

• ม้ขเีสอ้ืสเ / ์สนียงกเงาก  

ม้ขเีสีม่ีท์สนียงกเงากอืรหา้ผอ้ืสเกัซรากนใ้ชใ  ศษเิพวหไนอ่ืลคเรากีมยดโ  า่ํต่ีทิมูภหณุอนใดาอะส้หใา้ผกัซถรามาส้ีนมรกแรปโ  

ีสา้ผกัซบัรหาํส์วตัสนขา้ผูพมชแอืรหวลหเบบแกอฟกัซงผ้ชใ้หใาํนะนแ ม้ขเ  ฯลฯะกแนขีม่ีทนอ่อดยีอเะล่ีทา้ผอ้ืสเงา้ล่มไ  

• รวม 

กาจกยแงอ้ต่มไยดโนักมอ้รพ์หะารคเงัสา้ผะลแยา้ฝา้ผกาจาํทา้ผอ้ืสเกัซรากนใ้ีนมรกแรปโ้ชใ นัก  

• นยโนอ่อ  

ยา้ฝา้ผกัถอ้ืสเน่ชเนอ่อดยีอเะล่ีทา้ผอ้ืสเกัซรากนใ้ีนมรกแรปโ้ชใ / มวร์หะารคเงัสา้ผ  นใน้ัชดุชอืรห  ิมูภหณุอกอืลเ  20 องศา 

น็ยเกัซกอืลเอืรห  

 

• นใน้ัชดุช  

งิญหู้ผนใน้ัชดุชะลแอืมยว้ดกัซรวค่ีทา้ผอ้ืสเกัซรากนใ้ีนมรกแรปโ้ชใ  า้ผกัซงุถนใกัซรวคยอ้นนวนาํจกัซา้ผ   

 

• ง้จแงาลก / าฬีก  

ยา้ฝา้ผกาจาํทาฬีกอืรหง้จแงาลกา้ผอ้ืสเกัซรากนใ้ีนมรกแรปโ้ชใ / มวร์หะารคเงัสา้ผ  ์ซก็ทเ์รอกน่ชเา้ํนนักอ้ืสเอืรห   

• คร น่นแงัฝบา  

ยา้ฝา้ผกาจาํทาฬีกอืรหง้จแงาลกา้ผอ้ืสเกัซรากนใ้ีนมรกแรปโ้ชใ / มวร์หะารคเงัสา้ผ  ์ซก็ทเ์รอกน่ชเา้ํนนักอ้ืสเอืรห   

ะรปีมงา่ยอทภเะรปะล่ตแบารคดัจาํกรากนใยว่ชะจง่ึซษศเิพมรกแรปโมี้ีนงอ่ืรคเา้ผกัซงอ่ืรคเ ดุส่ีทกามพาภิธทิส  

น้ันา่ทเนาทนทีสีม่ีทยา้ฝา้ผา้ผอ้ืสเบัก้ีนมรกแรปโ้ชใ  ีสมอ้ยา้ผอ้ืสเะลแนอ่อดยีอเะล่ีทา้ผงา้ลมา้ห  งา้ลนอ่กดีรกัซยา้ปบอสจวรตรวค  

( ยา้ฝอ้ืสเบัรหาํสาํนะนแ  กางเกง น้ัสงกเงาก  ดืยอ้ืสเ  ก็ดเา้ผอ้ืสเ  นอนดุช  นอ้ืปเนักา้ผ  ะ๊ตโดุช  งยีตเน่ผแ  นอมหกอลปมุลคมวนา้ผ  

าหยาชูนหนขา้ผ ูนหนขา้ผด  ยา้ฝา้ทเงุถ  นานาลวเะลแงูสิมูภหณุอ่ีทกัซรากบัรหาํสะามหเ่ีทนใน้ัชดุช ) 

ิตัมนโตัอบบแบารคมรกแรปโนใ  บารคงา้ลถรามาสณุค  24 ดินช  น็ปเกออง่บแง่ึซ  2 กอืลเรากมาตมุ่ลก  ่มไอืรหว็รเกัซน่ัช์กงัฟ   

่มไอืรหว็รเกัซนัช์กงัฟกอืลเรากมาตนอ้ืปเมุ่ลกน็หเถรามาสณุค : 

กงฟักอลืเอ่มืเ ์ วร็เกัซนัช  

เลือด นํ้าชา งดแ์นวไ  

ตลแกโกอ็ช  กาแฟ  ่รีหะกงกแ

ดิดุพ ้ง นํ้  ้มไลผา แยม 

ไข่ ซอสมะเขือเทศ ถ่านหิน 

 

มไอ่มืเ ่เลือกฟังก์ วร็เกัซนัช  

เนย อ่งืหเ  นํ้ ดัลสา  

า้ญห  ดิน  งาอาํสงอ่รืคเ

ดิน อาหาร นํ้ รกัจงอ่รืคเนัมา  

ก้คโ  นํ้ น้ขดนิชดัลสา   ก็ดเราหาอ

• รปโกอืลเ แกรมคราบ 

• บารคมุ่ลกมาต่มไอืรหว็รเกัซนัช์กงัฟกอืลเะลแงา้ลรากงอ้ตณุค่ีทบารคดินชกอืลเ  

• งอ้ตกูถนุมหว็รเมาวคะลแิมูภหณุอา่วจใน่ัมอ่ืพเดีรกัซยา้ปนา่อ  

(                                            )

(                                   )

(       )

(              )

(               )

(                        )

(                      )

Daily Express / Xpress Super Short

Dark Care / Jeans

Mix

Gentle Care

Lingerie

Outdoor / Sports

Stain Expert
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• ้วไดลหโ์นวาด่ีทมรกแรปโ  

งา่ตมรกแรปโดลหโ์นวาดถรามาสณุค้หใาํท้ีนมรกแรปโ  ๆ รากงอ้ตณุค่ีท  น้ตม่ิรเ่ีท  ปโน็ปเะจ้ีนมรกแรปโ กาจมิดเง้ัดมรกแร  

HomeWhiz จใมาต้ดไรากงอ้ต่ีทมรกแรปโกอืลเถราสณุคะลแ  

 
นาง้ชใะจกายอณุคกาห  HomeWhiz ลกไะยะรมุคบวคนัช์กงัฟะลแ  ว้ลแ้วไดลหโ์นวาด่ีทมรกแรปโกอืลเงอ้ตณุค  

นใมิดเม่ิพเลมูอ้ขูด  4.3.15 HomeWhiz ลกไะยะรมุคบวคนัช์กงัฟะลแ  

• ลวนมุ่นน่ลเงอข  

้ดลวนมุ่นน่ลเงอขกัซ นยโนอ่อ่ีทกัซมรกแรปโยว  ง่ตแกตงอขีมะลแนอ่อดยีอเะล่ีทา้ผกาจาํท้ีนา่ลหเงอขะารพเ  

นอ่อดยีอเะล่ีทกัซรากยว้ดยาหยีสเมาวคนักงอ้ปถรามาส้ีนมรกแรปโ  วลหเบบแกอฟกัซงผ้ชใาํนะนแ  

 
ง็ขแ่ีทวิผน้ืพบักงาบะารปเ่ีทน่ลเงอขกัซมา้ห  ดใ์ณรากนาถส้ตใยาภ  ๆ 

า้ผอ้ืสเบักมว่รน่ลเงอขกัซมา้ห  

• วัตด็ชเา้ผ  

กัซรากนใ้ีนมรกแรปโ้ชใ  นาทนท่ีทา้ผ  น่ชเ  ูนหนขา้ผ  ้หใงอ่ืรคเนใงลูนหนขา้ผดลหโ  กจะรกอืรหงยีสเดผแบักอ่ตดิต่มไ  

4.3.6 ิมูภหณุอกอืลเ  

 
ว้ลแ่มหใมรกแรปโกอืลเรากีม่ีทมาต็กดใอ่ืมเ  าํสดุสงูสิมูภหณุอ ิมูภหณุองดสแฟไนบามกอองดสแะจ้วไกอืลเ่ีทมรกแรปโบัรห  

่ีทมิูภหณุอ มรกแรปโงอข้ดไกอืลเ่ีทดุสงูสิมูภหณุอน็ปเ่มไะจจาอาํนะนแ  

ดก้หใมิูภหณุอดลรากนใ มุ่ป ิมูภหณุอบัรป  ขลเวัตบัดาํลมาตงลดละจิมูภหณุอ  

 
ิมูภหณุอบัรปมา้ห่ีทมรกแรปโนใิมูภหณุอบัรปถรามาส่มไ  

ยว้ดกัซรากงา่วหะริมูภหณุอบัรปถรามาสณุค  ืรหบัรป้หใตาญุนอน้ันนอตน้ัข่ีทบักู่ยอน้ึข่ตแ อไม ่

 
กีอิมูภหณุอบัรปมุ่ปดกว้ลแน็ยเกัซรากกอืลเณุคกาห  ดักาํจิมูภหณุอน็หเะจณุค  

กีอา่วกา่ํติมูภหณุอ้หใอ่ืพเิมูภหณุอบัรปมุ่ปดกถรามาสะลแ  

4.3.7 ง้หแน่ัปรากงอขว็รเมาวคกอืลเราก  

 
ว้ลแ่มหใมรกแรปโกอืลเรากีม่ีทมาต็กดใอ่ืมเ  

ง้หแน่ัปรากนใว็รเมาวค เ่ีทมรกแรปโงอขาํนะนแ่ีท น่ัปรากว็รเมาวคงดสแฟไนบามกอองดสแะจ้วไกอืล  

 
มรกแรปโงอข้ดไกอืลเ่ีทดุสงูสน่ัปรากว็รเมาวคน็ปเ่มไะจจาอาํนะนแ่ีทน่ัปรากว็รเมาวค  

 

(                                          )

(                          )

(                )

Downloaded Program

Soft Toys

Towel
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ในการลดความเร็วการปั่นแห้ง ให้กดปุ่มปรับความเร็วการปั่น ความเร็วการปั่นแห้งจะลดลงตามลําดับตัวเลข 

แล้วแต่โหมดของผลิตภัณฑ์ ตัวเลือก "รักษานํ้าล้าง" และ "ไม่ปั่น" จะแสดงขึ้นมาหลังจากถึงระดับความเร็ว 

ถ้าคุณไม่ต้องการทําการเอาเสื้อผ้าออกทันทีหลังจากโปรแกรมการซักสมบูรณ์แล้ว 

คุณอาจใช้ฟังก์ชันการรักษานํ้าล้างไว้เพื่อรักษาเสื้อผ้าของคุณให้อยู่ในนํ้าล้างทําความสะอาดสุดท้ายเพื่อที่จะป้องกันการเกิดรอยยับ

ย่นของเสื้อผ้าเมื่อต้องอยู่ในเครื่องที่ไม่มีนํ้า  

ถ้าคุณต้องการทําการปั่นแห้งเสื้อผ้าที่อยู่ในนํ้า: 

- ปรับความเร็วการปั่น 

- กดปุ่มเริ่มต้น / หยุดชั่วขณะ/ยกเลกิ โปรแกรมการซักกลับมาทํางานต่อ นํ้าถูกระบายออก 

เสื้อผ้าได้รับการปั่นแห้งและโปรแกรมการซักเสร็จสมบูรณ์ 

ถ้าคุณต้องการระบายนํ้าออกโดยไม่ต้องทําการปั่นเสื้อผ้าของคุณ ให้ใช้ฟังก์ชันไม่ปั่น 

 
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในโหมดที่ไม่อนุญาตปรับความเร็วการปั่น 

คุณสามารถปรับความเร็วการปั่นระหว่างการซักด้วย แต่ขึ้นอยู่กับที่ขั้นตอนนั้นอนุญาตให้ปรับหรือไม ่

รักษานํ้าล้าง 

ใช้ฟังก์ชันนี้หากคุณไม่ต้องการให้เสื้อผ้าถูกปั่นเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการซัก 

คุณอาจใช้ฟังก์ชันการรักษานํ้าล้างไว้เพื่อรักษาเสื้อผ้าของคุณให้อยู่ในนํ้าล้างทําความสะอาดสุดท้ายเพื่อที่จะป้องกันการเกิดรอยยับ

ของเสื้อผ้าเมื่อต้องอยู่ในเครื่องที่ไม่มีนํ้า ถ้าคุณต้องการระบายนํ้าออกโดยไม่ต้องทําการปั่นเสื้อผ้าของคุณ ให้กดปุ่มเริ่มต้น / 

หยุดชั่วขณะ โปรแกรมการซักกลับมาทํางานต่อหลังจากนํ้าถูกระบายออก ถ้าคุณต้องการทําการปั่นแห้งเสื้อผ้าที่อยู่ในนํ้า 

ให้ปรับความเร็วการปั่นและกดปุ่มเริ่มต้น / หยุดชั่วขณะ โปรแกรมการซักกลับมาทํางานต่อ นํ้าถูกระบายออก 

เสื้อผ้าได้รับการปั่นแห้งและโปรแกรมการซักเสร็จสมบูรณ์ 

4.3.8 การเลือกฟังก์ชั่นเสริม 

 
เลือกฟังก์ชั่นเสริมก่อนเริ่มโปรแกรม เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหม่แล้ว 

ลักษณะฟังก์ชั่นเสริมที่เลือกไว้จะแสดงออกมาบนหน้าจอ 

 
เมื่อไม่สามารถปรับฟังก์ชันเสริม เครื่องซักจะมีเสียงเตือนดังขึ้นมา 

สําหรับโปรแกรมที่เลือกไว้จะแสดงออกมาบนไฟแสดงฟังก์ชั่นเสริมหลังจากเริ่มการซัก 

 

ฟังก์ชั่นเสริมบางข้อไม่สามารถใช้พร้อมกันได ้หากฟังก์ชั่นเสริมอันที่ 2 ไม่สามารถใช้พร้อมกับอันที ่1 ที่เลือกไว ้อันที่ 

1 จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัต ิเชน่ หากคุณเลือกฟังก์ชั่นซักเร็วหลังจากเลือกฟังก์ชั่นนํ้าเยอะพิเศษแล้ว 

ฟังก์ชั่นนํ้าเยอะพิเศษจะถูกยกเลิกและเปลี่ยนเป็นฟังก์ชั่นซักเร็วแทน 

ฟังก์ชั่นที่ไม่เหมาะสําหรับโปรแกรมจะไม่สามารถเลือกได ้(อ่าน “โปรแกรมและการบริโภค”) 

บางโปรแกรมมีฟังก์ชั่นเสริมที่จําเป็นตอ้งใช้พร้อมกัน ฟังก์ชั่นเหล่านี้ไม่สามารถยกเลิกได้ 

4.3.8.1 ฟังก์ชั่นเสริม 

• การซกัลา้งล่วงหนา้ 

ใช้สําหรับเสื้อผ้าที่สกปรกมากเท่านั้น การไม่ใช้การซักล้างล่วงหน้าสามารถประหยัดไฟฟ้า นํ้า ผงซักฟอกและเวลาได้ 
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• เร็ว+ 

หลังจากเลือกโปรแกรมแล้ว คุณสามารถกดปุ่มซักเร็วเพือ่ลดเวลาทํางานของโปรแกรมได้ 

สําหรับบางโปรแกรม สามารถลดเวลาได้มากกว่า 50% แต่ประสิทธิผลการซักผ้าจะดีเหมือนเดิม 

ถึงแม้ว่าแต่ละโปรแกรมจะไม่เหมือนกัน เมื่อใดก็ตามที่คุณกดปุ่มซักเร็ว 1 ครั้งแล้ว เวลาการซักผ้าจะลดลงบางส่วน 

หากคุณกดครั้งที่ 2 เวลาการซักผ้าจะลดถึงเวลาน้อยสุดที่ลดได ้แนะนําใช้ฟังก์ชั่นซักเร็วสําหรับเสื้อผ้าที่มีคราบน้อย 

 

 

• ไอนํ้า 

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อป้องกันเกิดการยับและลดเวลารีดของเสื้อผ้าฝ้าย ผ้าสังเคราะห์หรือผ้าแบบรวม 

 

• ควบคุมระยะไกล   

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์อัจฉริยะ อ่านรายละเอียดได้ที ่ข้อ 4.3.15 HomeWhiz 

และควบคุมระยะไกล 

• โปรแกรมที่กําหนดเอง 

ใช้โปรแกรมนี้สําหรับเสื้อผ้าฝ้ายและสังเคราะห์พร้อม HomeWhiz เท่านั้น เมื่อใช้ฟังก์ชั่นนี ้คุณสามารถเติมขั้นตอนการล้างได้ 4 

ขั้นตอน คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นเสริมที่ไม่ได้ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ด้วย 

คุณสามารถเพิ่มและลดเวลาของโปรแกรมได้ตามใจภายในขอบเขตที่อนุมัต ิ

 
เมื่อเลือกฟังก์ชั่นเสริมในโปรแกรมที่กําหนดเองแล้ว ประสิทธิภาพและพลังที่ต้องใช้จะแตกต่างกบข้อมูลที่ระบุไว ้

4.3.8.2 ฟังก์ชั่น/โปรแกรมที่เลือกโดยกดปุ่มฟังก์ชั่น 3 วินาที 
 

• ทําความสะอาดถัง +  

เลือกโปรแกรมนี้โดยกดปุ่ม1ค้างไว้ 3 วินาที ใช้เป็นประจํา(ทุก 1-2 เดือน)เพื่อทําความสะอาดถัง 

โปรแกรมนี้จะปล่อยไอนํ้าเพื่อก่อนการทําความสะอาด ให้ใช้โปรแกรมนี้ตอนเครื่องว่าง เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น 

ให้วางผงขจัดตะกรันสําหรับเครื่องซักผ้าลงในช่องใส่ผงซักฟอกหมายเลข 2 เมื่อโปรแกรมเสร็จสิ้น ให้เปิดประตูแง้มไว ้

เพื่อที่จะทําให้ภายในเครื่องแห้ง  

 
โปรแกรมนี้ไม่ใช่โปรแกรมซัก เป็นโปรแกรมสําหรับการบํารุงรักษา 

ห้ามใช้โปรแกรมนี้โดยมีของอยู่ในเครื่อง เครื่องซักสามารถตรวจสอบพบของในเครื่องจะยกเลิกโปรแกรม 

 

• ป้องกันรอยยับ +  

เลอืกฟังก์ชันนี้โดยกดปุ่มเลือกความเร็วปั่นค้างไว ้3 วินาทีและจะมีไฟแสดงของขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมแสดงออกมา 

เมื่อเลือกฟังก์ชั่นนี้แล้ว ถึงจะหมุนปั่นได้มากถึง 8 ชม. ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อป้องกันเกิดรอยยับ 

คุณสามารถยกเลิกโปรแกรมได้ตลอดเวลาระหว่าง 8 ชม. นี ้กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นหรือปิดเครื่องเพื่อยกเลิกฟังก์ชั่นนี้ 

ไฟแสดงสถานะโปรแกรมจะสว่างจนกระทั่งฟังก์ชั่นถูกยกเลิกหรือสิ้นสุด หากไม่ได้ยกเลิกฟังก์ชั่นนี ้

มันจะทํางานในการซักของรอบต่อไปอีก 

 

• การกําจัดขนสัตว์  

เลือกฟังก์ชั่นนี้โดยกดปุ่ม 2 ค้างไว ้3 วินาที 

ฟังก์ชัน่นี้จะช่วยกําจัดขนสัตว์ที่ติดบนเสื้อผ้าของคุณอย่างมีประสิทธิผล 

เมื่อคุณเลือกฟังก์ชั่นนี ้การซักล้างล่วงหน้าและปั่นเพิ่มเติมในโปรแกรมทั่วไป 

จะมีการใช้นํ้ามากขึ้นและกําจัดขนสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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• การล็อคป้องกันเด็ก  

ใช้ระบบการล็อคป้องกันเด็กเพื่อป้องกันเด็กมายุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ เช่นนั้นแล้ว คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

ในขณะที่โปรแกรมกําลังทํางาน 

 

คุณสามารถทําการเปิดหรือปิดเครื่องด้วยปุ่ม เปิด / ปิด เมื่อฟังก์ชั่นการล็อคป้องกันเด็กทํางานอยู ่

เมื่อคุณเปิดเครื่องอีกครั้ง โปรแกรมจะกลับมาทํางานจากจดุที่ถูกหยุดไป 

ในขณะที่ฟังก์ชันการล็อคป้องกันเด็กทํางานอยู ่หากมีการกดปุ่ม จะมีเสียงเตือนดังขึ้นมา 

คุณสามารถหยุดเสียงเตือนโดยกดปุ่ม 5 ครั้งต่อเนื่อง 

การเปิดทํางานการล็อคป้องกันเด็ก 

กดปุ่มฟังก์ชั่นเสริม 3 ค้างไว้ 3 วินาที หลังจากเห็นการนับถอยหลังเป็น “CL 3-2-1” บนจอแล้ว จะมีไฟแสดง “CL On”ออกมา 

แล้วคุณก็สามารถหยุดกด ปุ่มฟังก์ชั่นเสริม 3 ได้แล้ว 

การปิดทํางานการล็อคป้องกันเด็ก 

กดปุ่มฟังก์ชั่นเสริม 3 ค้างไว้ 3 วินาที หลังจากเห็นการนับถอยหลังเป็น “CL 3-2-1” บนจอแล้ว จะมีไฟแสดง “CL Off”ออกมา 

 

• บลูทูธ 3”  

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์อัจฉริยะ เมื่อเช่นนี้แล้ว 

คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องซักและควบคุมมันได้ด้วยอุปกรณ์สมาร์ทของคุณ 

การเปิดทํางานบลูทูธ 

กดปุ่มฟังก์ชันควบคุมระยะไกลค้างไว ้3 วินาที หลังจากเห็นการนับถอยหลังเป็น “3-2-1” บนจอแล้ว จะมีไฟแสดง “On” 

ออกมาแล้ว สามารถหยุดกดปุ่มฟังก์ชันควบคุมระยะไกล ได ้ไฟแสดงบลูทูธจะกระพริบในขณะที่กําลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ท 

หากเชื่อมต่อสําเร็จแล้ว ไฟแสดงจะสว่างค้างไว ้

กดปุ่มฟังก์ชันควบคุมระยะไกลค้างไว ้3 วินาที หลังจากเห็นการนับถอยหลังเป็น “3-2-1” บนจอแล้ว จะมีไฟแสดง “Off” 

ออกมาแล้ว  

 
จําเป็นต้องเชื่อมต่อบลูทูธก่อนที่จะตั้งค่าแอปพลิเคชัน HomeWhiz เป็นครั้งแรก หลังจากตั้งค่าแล้ว 

กดปุ่มควบคุมระยะไกลในเมื่อลูกบิดอยู่ที่โปรแกรมดาวน์โหลด/ควบคุมระยะไกลจะเชื่อมต่อบลูทูธอัตโนมัติ 

4.3.9 เวลาสิ้นสุด 
การแสดงเวลา 

เวลาทํางานที่คงเหลือจะแสดงออกมาเป็นแบบ “01:30”ซี่งหมายถึงชั่วโมงและนาท ี 

 

เวลาทํางานจริงอาจจะแตกต่างจากเวลาที่ระบุไว้ใน “ตารางโปรแกรมและบริโภค” 

เนื่องจากมีความไม่แน่นอนในแรงดันนํ้า ความกระด้างของนํ้า อุณหภูมินํ้า อุณหภูมิแวดล้อม ประเภทและจํานวนผ้าซัก 

ระดับของคราบสกปรก ฟังก์ชั่นเสริมที่เลือกไว้และการเปลี่ยนแปลงของแรงดันท่อ 

ด้วยฟังก์ชั่น เวลาสิ้นสุด คุณสามารถตั้งเวลาเริ่มโปรแกรมได้มากถึง 24 ชม. หลังจากกดปุ่ม เวลาสิ้นสุด แล้ว 

จะมีเวลาสิ้นสุดโดยประมาณแสดงออกมา หากได้ตั้งค่า เวลาสิ้นสุด แล้ว ตัวบ่งชี้ เวลาสิ้นสดุ จะสว่าง 

 
เพื่อให้ฟังก์ชั่น เวลาสิ้นสุด และโปรแกรมทํางาน คุณต้องกดปุ่มเริ่มต้น/หยุดชั่วขณะหลังจากตั้งค่าเวลาแล้ว 
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หากคุณอยากจะยกเลิกฟังก์ชั่นเวลาสิ้นสุด หมุนลูกบิดไปยัง เปิดและปิด  

 
ในขณะที่ใช้งานฟังก์ชั่นเวลาสิ้นสุด อย่าใส่ผงซักฟองแบบเหลวในช่องผงซักฟอกหมายเลข 2 มิฉะนั้น 

อาจทําให้เกิดคราบบนเสื้อ 

1 เปิดประตูเครื่อง ใส่ผ้าซักและผงซักฟอก ฯลฯ 

2 เลือกโปรแกรมซัก อุณหภูมิ ความเร็วหมุนปั่น หากจําเป็น เลือกฟังก์ชั่นเสริมด้วย 

3 ตั้งค่าเวลาสิ้นสุดโดยกดปุ่ม เวลาสิ้นสุด ตัวบ่งชี้ เวลาสิ้นสุด จะสว่างขึ้น 

4 กดปุ่ม เริม่ต้น/หยุดชั่วขณะ เวลาเริ่มนับถอยหลัง สัญลักษณ ์“:” ที่ตรงกลางเวลาสิ้นสุดจะเริ่มกระพริบ  

 

คุณสามารถเพิ่มเสื้อผ้าเข้าเครื่องระหว่างการนับถอยหลัง เมื่อนับถอยหลังจบ ไฟแสดงเวลาสิ้นสุดจะดับลง 

เวลาของโปรแกรมที่เลือกไว้จะแสดงออกมาแทน 

หลังจากตั้งค่าเวลาสิ้นสุดเสร็จ เวลาที่แสดงเท่ากับเวลาสิ้นสุดและเวลาของโปรแกรมร่วมกัน 

4.3.10 การเริ่มต้นทํางานของโปรแกรม 
1 กดปุ่ม เริ่มต้น / หยุดชั่วขณะ เพื่อเริ่มต้นการทํางานของโปรแกรม 

2 ไฟเริ่มต้น / หยุดชั่วขณ ของการติดตามการทํางานของโปรแกรมที่แสดงถึงการเริ่มต้นของโปรแกรมการซักจะถูกเปิดขึ้น 

 
3 ประตูเครื่องถูกล็อก ไฟแสดงประตูล็อกจะแสดงออกมา 

 
4 ตัวบ่งชี้สถานะโปรแกรมจะแสดงขั้นตอนการซักของเวลานั้น 

4.3.11 การล็อกประตูเครื่อง 
เครื่องซักมีระบบล็อกประตูเพื่อป้องกันการเปิดประตูในขณะที่มีระดับนํ้าที่ไม่เหมาะสม 

ลักษณะ “ล็อกปรต”ู จะสว่างในเมื่อประตูถูกล็อกไว้แล้ว 

 

 
หากคุณเลือกฟังก์ชั่นควบคุมระยะไกลแล้ว ประตูจะถูกล็อกไว ้หากคุณต้องการเปิดประตู 

ให้ปิดฟังก์ชันควบคุมระยะไกลโดยกดปุ่ม เริ่มระยะไกลหรือเปลี่ยนสถานะโปรแกรม 

การเปิดประตูในกรณีไฟดับ 

 
ในกรณีไฟดับ คุณสามารถเปิดประตูด้วยที่จับฉุกเฉินสําหรับเปิดประต ูซึ่งอยู่ภายใต้ฝาครอบกรองปั๊ม 

 

 
คําเตือน เพื่อป้องกันการนํ้าล้น ให้ตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีนํ้าอยู่ในเครื่องก่อนเปิดประต ู
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• เปิดฝาครอบกรองปั๊ม 

 

 

 

• ปล่อยที่จับฉุกเฉินสําหรับเปิดประตูที่อยู่ด้านหลังฝาครอบกร

องปั๊ม 

• ดึงที่จับฉุกเฉินสําหรับเปิดประตูลงหนึ่งครั้งแล้วเปิดประตูเค

รื่อง หลังจากเปิดประตูแล้ว 

ใส่ที่จับฉุกเฉินสําหรับเปิดประตูกับไปที่เดิม 

• หากไม่สามารถเปิดประตูได้ ลองดึงที่จับอีกครั้ง 

 

4.3.12 การเปลี่ยนหัวข้อที่เลือกหลังจากเริ่มโปรแกรมแล้ว 
เติมเสื้อผ้าหลังจากเริ่มต้นโปรแกรมแล้ว : 

หากคุณกดปุ่มเริ่มต้น/หยุดชั่วขณะเมื่อระดับนํ้าในเครื่องยังอนุมัต ิที่ล็อกประตูจะถูกปลดล็อกแล้วประตูจะเปิดออก 

หลังจากเติมเสื้อผ้าแล้ว ปิดประตูกดปุ่ม เริ่มต้น/หยุดชั่วขณะ อีกครั้งเพื่อให้ทําการซักต่อ 

 
หากคุณกดปุ่มเริ่มต้น/หยุดชั่วขณะเมื่อระดับนํ้าในเครื่องไม่อนุมัต ิจะไม่สามารถปลดล็อกได้ ไฟแสดงการล็อกประตูจะสว่างไว้ 

 

 
หากอุณหภูมิของนํ้าในเครื่องสูงกว่า 50°C คุณจะไม่สามารถปลดล็อกได้เพื่อความปลอดภัย 

ถึงแม้ระดับนํ้าจะอยู่ในเกณฑ ์

ปรับเปลี่ยนเครื่องไปสู่โหมด หยุดชั่วขณะ 

กดปุ่ม เริ่มต้น/หยุดชั่วขณะ เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องไปสู่โหมดหยุดชั่วขณะ สัญลักษณ์หยุดชั่วขณะจะแสดงออกมา 
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การปรับเปลี่ยนโปรแกรมหลังจากเริ่มโปรแกรมแล้ว 

คุณสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมที่ทํางานอยู่ได ้นอกจากตอนล็อกป้องกันเด็กทํางานอยู่ 

การปรับเปลี่ยนจะยกเลิกโปรแกรมที่กําลังทํางานอยู ่

 
โปรแกรมที่เลือกจะเริ่มต้นใหม่ 

การปรับเปลี่ยนฟงัก์ชั่นเสริม ความเร็วการปั่น และอุณหภูมิ 

ขึ้นอยู่กับขั้นตอนโปรแกรมที่กําลังทํางานอยู ่คุณสามารถยกเลิกหรือเพิ่มฟังก์ชั่นเสริมได้ ตาม “การเลือกฟังก์ชั่นเสริม” 

คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วการปั่นและอุณหภูมิได ้ตาม “การเลือกความเร็วการปั่น” และ “การเลือกอุณหภมูิ” 

 
คุณจะไม่สามารถเปิดประตูเครื่องได้ในกรณีที่อุณหภูมิหรือระดับนํ้าสูงเกินไป 

4.3.13 การยกเลิกโปรแกรม 
โปรแกรมที่เลือกไว้จะถูกยกเลิกเมื่อมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมด้วยลูกบิด การปิดและเปิดเครื่องด้วยลูกบิด 

 

คุณจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมด้วยลูกบิดในกรณีทีปุ่่มล็อกป้องกันเด็กทํางานอยู่ 

คุณต้องปลดล็อกป้องกันเด็กก่อน 

หากคุณไม่สามารถเปิดประตูหลังจากยกเลิกโปรแกรมเนื่องด้วยระดับนํ้าในเครื่องสูงเกินไป 

คุณสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นปั๊ม+ปั่น เพื่อระบายนํ้าในเครื่องออกมา 

4.3.14 การสิ้นสุดของโปรแกรม 
ไฟแสดงการสิ้นสุดจะแสดงออกมาเมื่อโปรแกรมสิ้นสุดแล้ว 

หากคุณไม่กดปุ่มใดๆ ภายใน 10 นาท ีเครื่องจะปิดเอง หน้าจอและตัวบ่งชี้จะดับตามเอง 

คุณสามารถเช็คขั้นตอนของโปรแกรมที่สิ้นสุดแล้วโดยกดปุ่ม เปิด/ปิด 

4.3.15 ฟังก์ชั่น HomeWhize และการควบคุมระยะไกล 
คุณสามารถตรวจสอบและรับข้อมูลของเครื่องซักได้ด้วย HomeWhiz คุณสามารถทําหลายขั้นตอนได้ด้วย HomeWhiz 

เหมือนทําบนเครื่อง นอกจากนั้นแล้ว HomeWhiz ยังมีฟังก์ชั่นพิเศษที่ทําได้ในแอปพลิเคชั่นเท่านั้น 

คุณต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นในอุปกรณ์สมาร์ทของคุณเพื่อใช้ฟังก์ชั่นบลูทูธของเครื่องซัก 

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป 

ในครั้งแรกที่ใช้งานแอป โปรดทําตามคําแนะนําเพื่อสมัครการใช้งาน หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถใช้แอป 

HomeWhiz กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในบ้านคุณด้วยบัญชีนี ้

คุณสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้เชื่อมต่อกับบัญชีใน “เพิ่ม/ลบเครื่องใช้ไฟฟ้า” 

คุณสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในหน้านี้ได ้

หลังจากการติดตั้ง HomeWhiz แล้ว เครื่องซักผ้าจะสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปสู่อุปกรณ์สมาร์ทของคุณได ้

 

เพื่อใช้ฟังก์ชั่น HomeWhiz คุณต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สมาร์ทแล้วเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกอ่น 

หากไม่ได้เชื่อมต่อ จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่น HomeWhiz ได ้

หลังจากเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้ว คุณจะสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ได ้

โปรดตรวจให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทางบลูทูธระหว่างอุปกรณ์สมาร์ทและเครื่องซักผ้าเป้นไปอย่างดีเพื่อการควบคุมที่ดี 

คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชั่นที่ HomeWhiz สนับสนุนได้ที่ www.homewhiz.com 
 

 

คําเตอืน:  มาตรการความปลอดภัยที่ระบุไว้ใน “คําแนะนําความปลอดภัยทั่วไป” เหมาะสําหรับการควบคุมผ่านฟังก์ชั่น 

HomeWhiz ด้วย 

4.3.15.1 ตั้งค่า HomeWhiz 
ก่อนที่จะใช้งานแอปพลิเคชั่น คุณต้องเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและ HomeWhiz  วิธีสร้างการเชื่อมต่อควรทําตามนี้ 
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• สําหรับการเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก กดปุ่ม “เพิ่ม/ลบ เครื่องใช้ไฟฟ้า” ในแอปพลิเคชั่น HomeWhiz แล้วกด 

“ตั้งค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่” ทําการตั้งค่าตามขั้นตอนดังนี้และขั้นตอนในแอปพลิเคชั่น HomeWhiz 

• กอ่นที่จะตั้งค่า ให้แน่ใจว่าเครื่องซักปิดอยู ่กดปุ่มอุณหภูมิและปุ่มฟังก์ชั่นควบคุมระยะไกลเป็นเวลา 3 

วินาทีเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องไปสู่โหมดตั้งค่า HomeWhiz 

 
• หลังจากเข้าโหลดตั้งค่า HomeWhiz แล้ว 

คุณจะเห็นภาพเคลื่อนไหวบนจอและไอคอนบลูทูธจะกระพริบจนกระทั่งเครื่องซักเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทสําเร๊จ ในโหมดนี ้

จะมีแค่ลูกบิดโปรแกรมทํางาน ปุ่มอื่นๆ จะไม่ทํางาน 

 
• เลือกเครื่องซักและกดต่อไปในหน้าจอแอป 

• อ่านคําแนะนําบนหน้าจอจนกว่า HomeWhiz จะถามคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ 

• หากการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องซักและอุปกรณ์สําเร๊จ หน้าจอแอปจะเข้าไปโหมดธรรมดาโดยอัตโนมัต ิ

ไอคอนบลูทูธจะสว่างไว้และคุณจะได้ยินเสียงดนตรีสําหรับการเชื่อมต่อสําเร็จจากเครื่องซัก 

• กลับไปที่แอปพลิเคชั่น HomeWhiz และรอให้การตั้งค่าสําเร็จ เมื่อได้ตั้งค่าสําเร็จแล้ว สร้างชื่อให้กับเครื่องซักของคุณ 

แล้วคุณก็จะสามารถเห็นผลิตภัณฑ์ที่คุณได้เพิ่มในแอปพลิเคชั่น HomeWhiz 

 

 

หากคุณไม่สามารถตั้งค่าสําเร็จภายใน 5 นาท ีเครื่องซักของคุณจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัต ิเมื่อเช่นนี้แล้ว 
คุณต้องเริ่มใหม่การตั้งค่าอีกครั้ง หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศนูย์สนับสนุนที่ได้รับอนุญาต 

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องซักของคุณกับอุปกรณ์สมาร์ทได้หลายเครื่อง เพียงแค่ดาวน์โหลด HomeWhiz 
ในอุปกรณ์ใหม่และล็อกอินด้วยบัญชีที่คุณใช้สําหรับเชื่อมต่อเครื่องซัก มิฉะนั้น กรุณาอ่าน 
“การตั้งค่าเครื่องซักที่เชื่อมต่อกับบัญชีอื่นไวแ้ล้ว” 

 

 

คําเตือน: อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการตั้งค่า HomeWhiz ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไว ้มิฉะนั้น 
คุณจะไม่สามารถตั้งค่าได้สําเร็จ หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
กรุณาติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ 

 

 

 

แอปพลิเคชั่น HomeWhiz 
อาจจะต้องการให้คุณกรอกตัวเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้บนป้ายผลิตภัณฑ ์
ซึ่งติดอยู่ในประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวเลขผลิตภัณฑ์จะระบุไว้บนป้ายผลิตภัณฑ์นั้น 

 

4.3.15.2 การตั้งค่าเครื่องซักที่เชื่อมต่อกับบัญชีอื่นไว้แล้ว 
หากเครื่องซักของคุณได้เชื่อมต่อกับบัญชีอื่นไว้แล้ว คุณต้องตั้งค่าการเชือ่มต่อใหม่ระหว่างแอปพลิเคชั่น HomeWhiz 

และเครื่องซักของคุณ 

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น HomeWhiz บนอุปกรณ์ใหม่ที่คุณจะใช ้

• สร้างบัญชีใหม่และล็อกอินแอป HomeWhiz 

• ทําตามขั้นตอนในการตั้งค่า HomeWhiz (4.3.15.1 การตั้งค่า HomeWhiz) เพื่อการตั้งค่า 

 
เนื่องด้วยฟังก์ชัน HomeWhiz และควบคุมระยะไกลทํางานโดยการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ 

คุณจะสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ผ่าน HomeWhiz เดียวเท่านั้นในเวลาเดียวกัน 
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คําเตือน: จํานวนอุปกรณ์สมาร์ทที่เชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีจํากัด หากเกินจํานวนจํากัดแล้ว 
อุปกรณ์เครื่องแรกที่เชื่อมต่อไว ้จะถูกลบออก และคุณจะต้องทําการตั้งค่าใหม่หากคุณจะใช้อุปกรณ์อีก 

4.3.15.3 ควบคุมระยะไกลและการใช้งาน 
หลังจากการตั้งค่า HomeWhiz แล้ว บลูทูธจะถูกเปิดโดยอัตโนมัต ิหากคุณต้องการสร้างและยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธ กรุณาอ่าน 

4.3.8.2 บลูทูธ 3 

หากคุณได้เชื่อมต่อบลูทูธไว้แล้ว บลูทูธจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติหลังจะปิดแล้วเปิดเครื่องใหม ่

หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ออกภายนอกระยะที่สามารถเชื่อมต่อได้แล้ว บลูทูธจะถูกปิดโดยอัตโนมัต ิเมื่อเช่นนี้แล้ว 

คุณต้องเปิดฟังก์ชั่นบลูทูธใหม ่

คุณสามารถตรวจสอบสัญลักษณ์บลูท ูธ บนจอแสดงผลเพื่อติดตามสถานะการเชื่อมต่อของคุณได ้

หากสัญลักษณ์อยู่ตลอดเวลาคุณจะเชื่อมต่อบลูท ูธ หากสัญลักษณ กระพริบเครื่องพยายามเชื่อมต อ 

หากสัญลักษณ์ปิดอยู่คุณจะไม่มีการเชื่อมต่อ 

 

คําเตือน: หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีการเชื่อมต่อทางบลูทูธไว้แล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังก์ชันควบคุมระยะไกลได ้
หากไม่สามารถเลือกได้ ให้ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ หากไม่สามารถทําการเชื่อมต่อได้ 
ทําการตั้งค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่อีกครั้ง 

คําเตือน: ประตูเครื่องจะถูกล็อกในโหมดควบคุมระยะไกลเพื่อความปลอดภัยของคุณ หากคุณต้องการเปิดประตูเครื่อง 
คุณต้องหมุนลูกบิดหรือกดปุ่มควบคุมระยะไกลเพื่อยกเลิกฟังก์ชันควบคุมระยะไกล 

ในกรณีที่คุณต้องการควบคุมเครื่องซักของคุณในระยะไกล คุณต้องหมุนลูกบิดไปสู ่

โปรแกรมดาวน์โหลด/ควบคุมระยะไกลแล้วเปิดฟังก์ชันควบคุมระยะไกลโดยกดปุ่มควบคุมระยะไกล 

เมื่อได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว คุณจะเห็นหน้าจอประมาณนี้ 

 
เมื่อเปิดฟังก์ชันควบคุมระยะไกลแล้ว คุณสามารถควบคุม ปิดและติดตามสถานะขั้นตอนบนเครื่องซักเท่านั้น 

คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดนอกจากล็อกป้องกันเด็กบนแอปพลิเคชั่น  

คุณสามารถตรวจสถานะเปิดปิดของฟังก์ชันควบคุมระยะไกลด้วยตัวบ่งชี้ฟังก์ชันบนปุ่ม 

เมื่อปิดฟงัก์ชันควบคุมระยะไกลแล้ว สามารถควบคุมบนเครื่องซักและติดตามสถานะขั้นตอนบนแอปพลิเคชั่นเท่านั้น 

ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดฟังก์ชันเริ่มควบคุมได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีเสียงเตือนดังขึ้นมาตอนที่คุณกดปุ่ม 

ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ฟังก์ชันบลูทูธถูกปิดหรือประตูเครื่องยังเปิดอยู่ 

หลังจากเปิดฟังก์ชันบนเครื่องซักแล้ว 

คุณจะสามารถควบคุมเครื่องซักผ่านบลูทูธได้ตลอดเวลานอกจากในกรณีที่มีการผิดพลาดเกินขึ้น 

ในกรณีต่อไปนี ้ฟังก์ชันจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย 

• เมื่อเครื่องซักผ้าขัดข้องทางระบบไฟฟ้า 

• มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมด้วยลูกบิดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกปิด 

4.3.15.4 การแก้ไขปัญหา 
ทําตามขั้นตอนต่อไปหากคุณมีปัญหาทางการควบคุมหรือการเชื่อมต่อ แล้วสังเกตว่าปัญหายังคงอยู่หรือไม่ หากยังคงอยู ่

ให้ทําตามต่อไปนี้ 

• ตรวจสอบอุปกรณ์สมาร์ทได้เชื่อมต่ออินเน็ตหรือยัง 

• รีสตาร์ทแอปพลิเคชั่นของผลิตภัณฑ์  

• ปิดและเปิดบลูทูธบนแผงควบคุม 

• หากยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ทําการตั้งค่าเริ่มต้นในเครื่องซักใหม ่

หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์สนับสนุนที่ได้รับอนุญาต 
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4.4 การดูแลรักษา 
ถ้าทําความสะอาดเป็นประจํา อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์จะนานขึ้นและปัญหาจะลดลง 

4.4.1 ทําความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก 
ทําความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกตามขั้นตอนต่อไปนี ้ ( ทุกๆ การใช้งาน 4-5 ครั้ง) 

เพื่อป้องกันการตกค้างของผงซักฟอก 

ยกท่อดูดขึ้นเพื่อเอาออกตามภาพแสดงนี้ 

หากมีนํ้าและนํ้ายาปรับผ้านุ่มค้างไว้มากเกินไปในช่องนํ้ายาปรับผ้านุ่ม ให้ทําความสะอาดท่อดูด 

1. กดบนจุดเส้นประบนท่อดูดในช่องสําหรับนํ้ายาปรับผ้านุ่ม และดึงออก 

2. ทําการล้างลิ้นชักใส่ผงซักฟอกและท่อดูดนั้นด้วยนํ้าอุ่นในอ่างล้าง เพื่อที่จะป้องกันสิ่งตกค้างมาสัมผัสกับผิวหนังของคุณ 

ให้ทําความสะอาดด้วยแปรงที่เหมาะสมโดยการสวมถุงมือทั้งสองมือ 

3. ใส่ท่อดูดกลับเข้าไปที่ตําแหน่งของมันให้แน่นหลังจากทําความสะอาดและเสียบลิ้นชักกลับเข้าไป 

4.4.2 การทําความสะอาดประตูและถัง 
สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโปรแกรมทําความสะอาดถัง ให้อ่านคูมือการใช้ผลิตภัณฑ์ – โปรแกรม 

 

ทําความสะอาดถังทุกๆ 2 เดอืน 

ใช้ผงซักฟอก/นํ้ายากันคราบหินปูนที่เหมาะสําหรับเครื่องซัก 

ให้ตรวจว่ามีสิ่งแปลกแลอมเหลือไว้ในถังหรือไม่ทุกครั้งที่ซักเสื้อผ้าเสร็จแล้ว 

หากรูด้านล่างอุดตัน ให้ใช้ไม้จิ้มฟันดันออก 

สารโลหะแปลกปลอมจะทําให้เกิดคราบสนิมในถัง 

ทําความสะอาดด้วยสารทําความสะอาดสแตนเลส 

ห้ามใช้เครื่องมือเหล็กหรือลวด ซึ่งอาจจะทําลายพื้นผิวพลาสติกที่ถูกทาสีไว ้

4.4.3 การทําความสะอาดตัวเครื่องและแผงควบคุม 
เช็ดตัวเครื่องโดยนํ้าสบู่อ่อนหรือเจลที่ไม่กัดกร่อน 

เช็ดแผงควบคุมโดยผ้านุ่มชุ่มนํ้าเท่านั้น 

4.4.4 การทําความสะอาดตัวกรองนํ้าเข้า 
ในปลายวาล์วส่งนํ้าเข้าทุกอัน ด้านหลังเครื่องและปลายท่อส่งนํ้า มีตัวกรองอยู่ที่ละตัว 

ตัวกรองเหล่านี้สามารถป้องกันสารและฝุ่นในนํ้าเข้าไปในเครื่อง ควรทําความสะอาดตัวกรองเมื่อสกปรก 

1. ปิดก็อกนํ้า 

2. ถอดน็อตที่ท่อส่งนํ้าเข้า เอาตัวกรองในวาล์วออก 

ใช้แปรงที่เหมาะสมทําความสะอาดตัวกรอง 

ถ้าตวักรองสกปรกเกินไป เอาออกโดยคีมและทําความสะอาด 

3. ถอดตัวกรองออกมาจากด้านแบนราบของท่อยางสําหรับนํ้าเข้าพร้อม

กับแหวนปะเก็นและทําความสะอาดให้ทั่วถึงโดยให้นํ้าไหลผ่าน  

4. ทําการใส่กลับแหวนประเก็นและตัวกรองอย่างระมัดระวังในที่เดิมแ

ละขันน็อตล็อคท่อยางให้แน่นด้วยมือ 
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4.4.5 ทําการระบายนํ้าที่เหลือออกและทํา 
ความสะอาดตัวกรองของปั๊ม 

ระบบการกรองในเครื่องซักผ้าของคุณช่วยป้องกันสิ่งของวัสดุแข็ง เช่น กระดุม เหรียญ และเส้นใย 

ที่อาจไปอุดตันใบพัดของปั๊มในระหว่างการระบายนํ้าออกได้ ดังนั้น 

นํ้าจะได้รับการระบายออกโดยไม่มีปัญหาและอายุการใช้งานของปัม๊ก็จะยืดยาวขึ้น 

ถ้าเครื่องซักผ้าไม่สามารถทําการระบายนํ้าออกได้ ตัวกรองของปั๊มจะอุดตัน 

ตัวกรองจะต้องทําาความสะอาดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอุดตันหรือทุก 3 เดือน 

นํ้าจะต้องถูกระบายออกก่อนเพื่อทําความสะอาดตัวกรองของปั๊ม นอกจากนี้ ก่อนจะทําการขนส่งเครื่องซักผ้า (เช่น 

เมื่อเคลื่อนย้ายไปยังอีกบ้านอีกหลังหนึ่ง) และในกรณีที่นํ้าเย็นจนแข็งตัว นํ้านั้นจะต้องถูกระบายออกไปอย่างสมบูรณ ์

 

ข้อระมัดระวัง สารแปลกปลอมที่ค้างอยู่ในตัวกรอง ของปั๊มอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องซักผ้า 
หรืออาจทําให้เกิดเสียงดังได ้
ข้อระมัดระวัง หากไม่ใช้ผลิตภัณฑ ์ให้ปิดฝาไว ้ถอดท่อหลักและท่อระบายนํ้าในเครื่องออกมา 
เพื่อป้องกันการแข็งตัวที่อาจจะเกิดขึ้น 

ข้อระมัดระวัง ทุกครั้งที่ใช้งานแล้ว ให้ปิดก๊อกนํ้าที่เชื่อมต่อท่อหลัก 

ในการที่จะทําความสะอาดตัวกรองที่สกปรก และระบายนํ้าออก:  

1 ถอดปลั๊กไปของเครื่องเพื่อตดัพลังงานออก 

 

ข้อระมัดระวัง อุณหภูมิของนํ้าในเครื่องอาจจะสูงถึง 90C ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนนํ้าร้อนลวก 
ให้ทําความสะอาดหลังจากนํ้าเย็นตัวแล้ว 

2 เปิดฝาของตัวกรอง 

 
3 ทําขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อระบายนํ้า 

ผลิตภัณฑ์ไม่มีท่อระบายนํ้าแบบฉุกเฉิน เพื่อระบายนํ้า: 

a. วางภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ไว้ด้านหน้าตัวกรองเพื่อรองรับนํ้า 

b. คลายตัวกรองของปั๊มออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนนํ้าเริ่

มไหล 

ปล่อยนํ้าไหลลงไปในภาชนะบรรจุที่คุณวางไว้ด้านหน้าตัวกรอ

ง หาเศษผ้าไว้ใกล้ๆ มือเพื่อดูดซับนํ้าหากมีนํ้าหกออกมา 

c. เมื่อนํ้าในเครื่องออกมาหมดแล้ว 

นําตัวกรองออกมาโดยการหมุนออก 

 

 

4 ทําความสะอาดสิ่งตกค้างข้างในตัวกรองรวมถึงเส้นใยเสื้อผ้า (ถ้าม)ี รอบๆใบพัดของปั๊ม 

5 ติดตั้งตัวกรองใหม่เข้าไป 

6 หากฝาตัวกรองเป็นชิ้นเดียว ปิดฝาโดยกดปุ่ม หากฝาตัวกรองประกอบด้วย 2 ชิ้น ให้วางชิ้นด้านล่างก่อน 

แล้วกดชิ้นด้านบนเพื่อปิดฝา 
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 5  การแก้ไขปัญหา 

 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา 
โปรแกรมการซกัไม่เร่ิมทาํงานหลงัจาก

ประตูโหลดปิดแลว้ 

ไม่ไดก้ดปุ่มเร่ิมตน้ / หยดุชัว่คราว / ยกเลิก • กดปุ่มเร่ิมตน้ / หยดุชัว่คราว / ยกเลิก 

ปิดประตูเคร่ืองไดย้าก เน่ืองจากมีปริมาณของเส้ือผา้มากเกินไป • ลดประมาณเส้ือผา้ลง 

และใหม้ัน่ใจวา่ประตูเคร่ืองปิดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

โปรแกรมไม่สามารถเร่ิมทาํงานหรือเลื

อกได ้

เคร่ืองซกัผา้จะสลบัไปยงัโหมดการป้องกนัตวัเอง 

เน่ืองจากปัญหาการจ่ายพลงังาน (สายแรงดนัไฟฟ้า แรงดนันํ้า 

ฯลฯ) 

• โปรแกรมถูกยกเลิกเม่ือเคร่ืองซกัผา้ถูกปิดและเปิดใหม่อีกคร้ัง 

กดและแช่ไวท่ี้ปุ่มเปิด / ปิด เป็นเวลา 3 นาที 

มีนํ้าอยูใ่นตวัเคร่ือง อาจจะมีนํ้าตกคา้งอยูใ่นตวัผลิตภณัฑไ์ด ้

เน่ืองจากกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิต 

• นํ้าไม่เป็นอนัตรายต่อเคร่ืองซกัผา้ 

เคร่ืองซกัผา้ไม่ดูดนํ้าเขา้ไป ก๊อกนํ้าถูกปิด • เปิดก๊อกนํ้า 

ท่อยางทางเขา้นํ้าหกังอ • ทาํใหท่้อยางเรียบ 

ตวักรองทางเขา้นํ้าอุดตวั • ทาํความสะอาดตวักรอง 

ประตูโหลดไม่ไดปิ้ด • ปิดประตูโหลดเส้ือผา้ 

เคร่ืองซกัผา้ไม่ระบายนํ้าออก ท่อยางระบายนํ้าอาจอุดตนัหรือบิดงอ • ทาํความสะอาดหรือทาํใหท่้อยางเรียบ 

ตวักรอกงของป๊ัมอุดตนั • ทาํความสะอาดตวักรองของป๊ัม 

เคร่ืองซกัผา้สั่นและมีเสียงดงั เคร่ืองซกัผา้ตั้งไวอ้ยา่งไม่สมดุล • ปรับสมดุลของตวัเคร่ืองโดยการปรับขาตั้ง 

ของแขง็อาจจะเขา้ไปในตวักรองของป๊ัมได ้ • ทาํความสะอาดตวักรองของป๊ัม 

สลกัยดึเพื่อความปลอดภยัในการขนส่งไม่ถูกถอดออก • ถอดสลกัยดึเพื่อความปลอดภยัในการขนส่งออก 

ปริมาณของเส้ือผา้ท่ีซกัในเคร่ืองอาจมีนอ้ยเกินไป • เพิ่มเส้ือผา้เขา้ไปในเคร่ือง 

โหลดเส้ือผา้เขา้ไปในเคร่ืองมากเกินไป • นาํเส้ือผา้บางช้ินออกจากเคร่ืองและกระจายนํ้าหนกัของเส้ือผ้

าดว้ยมือใหส้มดุลดูเป็นเน้ือเดียวกนัในเคร่ือง 

เคร่ืองซกัผา้อาจจะวางพิงกบัส่ิงของท่ีแขง็ • ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองซกัผา้ไม่ไดพ้ิงถูกวตัถุใดๆ 

มีการร่ัวท่ีดา้นล่างสุดของตวัเคร่ือง ท่อยางระบายนํ้าอาจอุดตนัหรือบิดงอ • ทาํความสะอาดหรือทาํใหท่้อยางเรียบ 

ตวักรอกงของป๊ัมอุดตนั • ทาํความสะอาดตวักรองของป๊ัม 

เคร่ืองหยดุการทาํงานหลงัจากโปรแกร

มเร่ิมทาํงานไม่นาน 

เคร่ืองอาจจะหยดุทาํงานชัว่คราวเน่ืองจากแรงดนัไฟฟ้าตํ่า • เคร่ืองจะกลบัมาทาํงานอีกคร้ังเม่ือแรงดนัไฟฟ้ากลบัมาท่ีระดั

บปกติ 

เคร่ืองระบายนํ้าออกโดยตรงจากนํ้าท่ี

นาํเขา้มา 

ท่อยางระบายนํ้าอาจมีความสูงไม่เพียงพอ • เช่ือมต่อท่อระบายนํ้าดงัท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นคู่มือผูใ้ช ้

ไม่สามารถมองเห็นนํ้าในขณะเคร่ืองกาํ

ลงัซกัผา้ 

นํ้าอยูใ่นส่วนท่ีไม่สามารถมองเห็นไดข้องเคร่ือง • ส่ิงน้ีไม่ใช่ความผดิปกติ 

ประตูโหลดไม่สามารถเปิดได ้ การลอ็กประตูจะทาํงานเน่ืองจากระดบันํ้าในถงัซกั • ระบายนํ้าออกโดยการรันโปรแกรมป๊ัมนํ้าหรือการป่ัน 

เคร่ืองซกักาํลงัทาํใหน้ํ้าร้อนข้ึน หรืออยูใ่นรอบของการป่ันหมุน • ใหร้อจนกวา่โปรแกรมจะทาํงานเสร็จ 

ประตูเคร่ืองอาจจะติดเน่ืองจากแรงดนับางอยา่ง • จบัท่ีจบัประตู 

จากนั้นผลกัและดึงประตูเคร่ืองเพื่อท่ีจะเปิดออก 

ถา้ไม่มีไฟฟ้า ประตูเคร่ืองจะไม่เปิด • การท่ีจะเปิดประตู ใหเ้ปิดฝาตวักรองป๊ัม 

และดึงท่ีจบัฉุกเฉินไปไวท่ี้ตาํแหน่งดา้นหลงัของฝาตวักรอง 

ใหไ้ปดูท่ี “ลอ็คประตูเคร่ือง” 



 

เคร่ืองซกัผา้ /คู่มือการใช ้ 31 / ไทย 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา 
การซกัผา้ใชเ้วลานานกวา่ท่ีระบุไวใ้นคู่

มือผูใ้ช ้(*) 

แรงดนัของนํ้าต ํ่าเกินไป • เคร่ืองจะรอจนกระทัง่ไดรั้บปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอในการป้องกั

นคุณภาพการซกัท่ีไม่ดี เน่ืองจากปริมาณนํ้าท่ีนอ้ยลง 

ดงันั้นเวลาในการซกัจึงยดืยาวออกไป 

แรงดนัไฟฟ้าตํ่า • เวลาในการซกัถูกทาํใหย้ดืยาวออกไปเพื่อหลีกเล่ียงผลการซกั

ท่ีไม่ดีเม่ือแรงดนัไฟฟ้าจ่ายตํ่าเกินไป 

อุณหภูมิของนํ้าทางเขา้อาจจะตํ่าไป • ตอ้งใชเ้วลาในการทาํนํ้าร้อนข้ึนมากกวา่เดิมในช่วงฤดูหนาว 

นอกจากน้ีเวลาในการซกัยงัสามารถทาํใหย้ดืยาวออกไปเพื่อห

ลีกเล่ียงผลการซกัท่ีไม่ดี 

จาํนวนคร้ังการลา้งนํ้าและ/หรือปริมาณของนํ้าลา้งอาจจะเพิ่มข้ึน • เคร่ืองจะเพิ่มปริมาณนํ้าของนํ้าลา้ง 

เม่ือตอ้งการลา้งนํ้าท่ีดีและเพิ่มขั้นตอนการลา้งนํ้ามากข้ึนหาก

จาํเป็น 

ฟองส่วนเกินอาจเกิดข้ึนและระบบการดูดซบัฟองอตัโนมติัมีการเปิ

ดการทาํงานเน่ืองจากมีการใชผ้งซกัฟอกมากเกินไป 

• ใชป้ริมาณของผงซกัฟอกตามท่ีแนะนาํไว ้

เวลาของโปรแกรมไม่มีการนบัถอยหลั

ง (บนรุ่นท่ีมีหนา้จอแสดงผล) (*) 

ตวัจบัเวลาอาจจะหยดุทาํงานในระหวา่งการนาํนํ้าเขา้มา • ไฟบ่งช้ีตวัจบัเวลาอาจจะหยดุจนกวา่เคร่ืองจะดูดนํ้าเขา้เคร่ือง

อยา่งเพียงพอ 

เคร่ืองจะรอจนกระทัง่มีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอเพื่อหลีกเล่ียงผล

การซกัท่ีไม่ดีเน่ืองจากมีนํ้านอ้ยเกินไป 

ตวัจบัเวลาจะกลบัมาทาํงานนบัภอยหลงัหลงัจากนั้น 

ตวัจบัเวลาอาจจะหยดุทาํงานในระหวา่งการทาํใหน้ํ้าร้อนข้ึน • ไฟบ่งช้ีของตวัจบัเวลาจะไม่นบัถอยหลงัจนกระทัง่เคร่ืองซกัผ้

าจะไปถึงอุณหภูมิท่ีเลือกไว ้

ตวัจบัเวลาอาจจะหยดุระหวา่งการป่ันแหง้ • ระบบตวัจบัโหลดไม่สมดุลแบบอตัโนมติัอาจจะถูกเปิดใชง้าน

เน่ืองจากการกระจายตวัท่ีไม่สมดุลในถงัซกั 

เวลาของโปรแกรมไม่มีการนบัถอยหลั

ง (*) 

อาจจะมีโหลดไม่สมดุลในเคร่ืองซกั • ระบบตวัจบัโหลดไม่สมดุลแบบอตัโนมติัอาจจะถูกเปิดใชง้าน

เน่ืองจากการกระจายตวัท่ีไม่สมดุลในถงัซกั 

เคร่ืองซกัไม่ถูกสลบัไปยงัขั้นตอนการห

มุนป่ัน (*) 

อาจจะมีโหลดไม่สมดุลในเคร่ืองซกั • ระบบตวัจบัโหลดไม่สมดุลแบบอตัโนมติัอาจจะถูกเปิดใชง้าน

เน่ืองจากการกระจายตวัท่ีไม่สมดุลในถงัซกั 

เคร่ืองจะไม่หมุนป่ันหากนํ้าไม่ถูกระบายอยา่งสมบูรณ์ • ตรวจสอบตวักรองและท่อยางระบายนํ้า 

ฟองส่วนเกินอาจเกิดข้ึนและระบบการดูดซบัฟองอตัโนมติัมีการเปิ

ดการทาํงานเน่ืองจากมีการใชผ้งซกัฟอกมากเกินไป 

• ใชป้ริมาณของผงซกัฟอกตามท่ีแนะนาํไว ้

สมรรถนะการซกัผา้ไม่ดี : 

เส้ือผา้ท่ีซกัเปล่ียนแปลงเป็นสีเทาซีด 

(**) 

ปริมาณผงซกัฟอกท่ีไม่เพียงพอถูกใชผ้า่นช่วงเวลายาวนาน • ใชป้ริมาณผงซกัฟอกท่ีแนะนาํใหเ้หมาะสมกบัความกระดา้งข

องนํ้าและเส้ือผา้ท่ีจะซกั 

การซกัลา้งกระทาํท่ีอุณหภูมิตํ่าเป็นเวลานาน • เลือกอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสาํหรับเส้ือผา้ท่ีจะทาํการซกั 

ปริมาณของผงซกัฟอกท่ีไม่เพียงพอถูกใชก้บันํ้ากระดา้ง • การใชป้ริมาณของผงซกัฟอกท่ีไม่เพียงพอกบันํ้ากระดา้งเป็น

สาเหตุของคราบสกปรกเกาะติดบนเส้ือผา้และส่ิงน้ีจะเปล่ียนใ

หเ้ส้ือผา้กลายเป็นสีเท่าเม่ือเวลาผา่นไป 

เป็นเร่ืองท่ียุง่ยากในการกาํจดัคราบสีเทาเม่ือเกิดข้ึนแลว้ 

ใชป้ริมาณผงซกัฟอกท่ีแนะนาํใหเ้หมาะสมกบัความกระดา้งข

องนํ้าและเส้ือผา้ท่ีจะซกั 

ใชป้ริมาณของผงซกัฟอกท่ีมากเกินไป • ใชป้ริมาณผงซกัฟอกท่ีแนะนาํใหเ้หมาะสมกบัความกระดา้งข

องนํ้าและเส้ือผา้ท่ีจะซกั 



 

32 / ไทย เคร่ืองซกัผา้ /คู่มือการใช ้

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา 
สมรรถนะการซกัผา้ไม่ดี : 

คราบสกปรกฝังแน่นติดอยูห่รือเส้ือผา้ไ

ม่ถูกทาํใหข้าวใส (**) 

ใชป้ริมาณของผงซกัฟอกท่ีไม่เพียงพอ • ใชป้ริมาณผงซกัฟอกท่ีแนะนาํใหเ้หมาะสมกบัความกระดา้งข

องนํ้าและเส้ือผา้ท่ีจะซกั 

เส้ือผา้ถูกโหลดเขา้ไปมากเกินไป • อยา่โหลดเส้ือผา้เขา้เคร่ืองมากเกินไป 

โหลดปริมาณเส้ือผา้ตามขอ้มูลท่ีแนะนาํไวใ้น 

“ตารางโปรแกรมและการบริโภค” 

เลือกโปรแกรมซกัและอุณหภูมิผดิ • เลือกโปรแกรมและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสาํหรับเคร่ืองซกั 

ใชผ้งซกัฟอกผดิประเภท • ใชผ้งซกัฟอกดัง่เดิมท่ีเหมาะสมสาํหรับเคร่ืองซกั 

ใชป้ริมาณของผงซกัฟอกท่ีมากเกินไป • ใส่ผงซกัฟอกในช่องท่ีถูกตอ้ง 

อยา่ผสมสารฟอกขาวและผงซกัฟอกดว้ยกนั 

สมรรถนะการซกัผา้ไม่ดี : 

คราบสกปรกของนํ้ามนัติดแน่นบนเส้ือ

ผา้ท่ีซกั (**) 

ไม่ไดท้าํความสะอาดถงัซกัเป็นประจาํ • ทาํความสะอาดถงัซกัอยา่งเป็นประจาํ 

สมรรถนะการซกัผา้ไม่ดี : 

เส้ือผา้ส่งกล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์(**) 

กล่ินของแบคทีเรียจะก่อตวัข้ึนบนถงัซกัเน่ืองจากผลของการซกัผา้

อยา่งต่อเน่ืองท่ีอุณหภูมิตํ่าและ/หรือใชโ้ปรแกรมระยะสั้น 

• ท้ิงใหล้ิ้นชกัใส่ผงซกัฟอกรวมทั้งประตูโหลดเส้ือผา้ของเคร่ือง

เปิดแงม้ไวห้ลงัจากการซกัแต่ละคร้ัง 

เช่นนั้นแลว้สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อแบคทีเรียกไ็ม่สามา

รถเกิดข้ึนในเคร่ืองซกัผา้ได ้

สีของเส้ือผา้ท่ีซกัซีดจางลง (**) เส้ือผา้ถูกโหลดเขา้ไปมากเกินไป • อยา่โหลดเส้ือผา้เขา้เคร่ืองมากเกินไป 

ผงซกัฟอกท่ีใชมี้ความช้ืน • เกบ็รักษาผงซกัฟอกไวใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีความช้ืนและไ

ม่เส่ียงต่ออุณหภูมิท่ีมากเกินไป 

เลือกใชอุ้ณหภูมิสูง • เลือกโปรแกรมและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัประเ

ภทและระดบัของความสกปรกของเส้ือผา้ 

การลา้งนํ้าไม่ดี ปริมาณ 

ตราสินคา้และสภาวะการจดัเกบ็ของผงซกัฟอกท่ีใชไ้ม่เหมาะสม 

• ใชผ้งซกัฟอกท่ีเหมาะสาํหรับเคร่ืองซกัผา้และเส้ือผา้ของคุณ 

เกบ็ผงซกัฟอกไวใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีความช้ืนและไม่เส่ีย

งต่ออุณหภูมิท่ีมากเกินไป 

ผงซกัฟอกถูกใส่ผดิช่อง • ถา้ผงซกัฟอกถูกใส่ลงในช่องสาํหรับซกัขั้นตน้แลว้ 

แมว้า่รอบของการซกัขั้นตน้จะไม่ไดถู้กเลือกกต็าม 

เคร่ืองกก็ส็ามารถใชผ้งซกัฟอกท่ีช่องน้ีในระหวา่งการลา้งนํ้า

หรือการปรับผา้นุ่มได ้ใส่ผงซกัฟอกในช่องท่ีถูกตอ้ง 

ตวักรองของป๊ัมอุดตนั • ตรวจสอบตวักรอง 

ท่อยางระบายนํ้าพบังอ • ตรวจสอบท่อยางระบายนํ้า 

เส้ือผา้ท่ีซกักลายเป็นแขง็กระดา้งหลงัจ

ากการซกั (**) 

ใชป้ริมาณของผงซกัฟอกไม่เพียงพอ • การใชป้ริมาณของผงซกัฟอกท่ีไม่เพียงพอสาํหรับความกระด้

างของนํ้า 

สามารถเป็นสาเหตุของเส้ือผา้ท่ีซกักลายเป็นแขง็กระดา้งไดเ้ม่ื

อเวลาผา่นไป 

ใชป้ริมาณผงซกัฟอกท่ีเหมาะสมกบัความกระดา้งของนํ้า 

ผงซกัฟอกถูกใส่ผดิช่อง • ถา้ผงซกัฟอกถูกใส่ลงในช่องสาํหรับซกัขั้นตน้แลว้ 

แมว้า่รอบของการซกัขั้นตน้จะไม่ไดถู้กเลือกกต็าม 

เคร่ืองกก็ส็ามารถใชผ้งซกัฟอกท่ีช่องน้ีในระหวา่งการลา้งนํ้า

หรือการปรับผา้นุ่มได ้ใส่ผงซกัฟอกในช่องท่ีถูกตอ้ง 

ผงซกัฟอกอาจจะผสมกบันํ้ายาปรับผา้นุ่ม • อยา่ผสมผงซกัฟอกกบันํ้ายาปรับผา้นุ่ม 

ลา้งและทาํความสะอาดล้ินชกัดว้ยความร้อน 

เส้ือผา้ท่ีซกัไม่มีกล่ินของนํ้ายาปรับผา้นุ่

ม (**) 

ผงซกัฟอกถูกใส่ผดิช่อง • ถา้ผงซกัฟอกถูกใส่ลงในช่องสาํหรับซกัขั้นตน้แลว้ 

แมว้า่รอบของการซกัขั้นตน้จะไม่ไดถู้กเลือกกต็าม 

เคร่ืองกก็ส็ามารถใชผ้งซกัฟอกท่ีช่องน้ีในระหวา่งการลา้งนํ้า

หรือการปรับผา้นุ่มได ้ใส่ผงซกัฟอกในช่องท่ีถูกตอ้ง 

ผงซกัฟอกอาจจะผสมกบันํ้ายาปรับผา้นุ่ม • อยา่ผสมผงซกัฟอกกบันํ้ายาปรับผา้นุ่ม 

ลา้งและทาํความสะอาดล้ินชกัดว้ยความร้อน 



 

เคร่ืองซกัผา้ /คู่มือการใช ้ 33 / ไทย 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา 
ส่ิงตกคา้งของผงซกัฟอกในลิ้นชกัของผ

งซกัฟอก (**) 

ผงซกัฟอกถูกใส่ลงในล้ินชกัท่ีเปียก • ทาํใหล้ิ้นชกัใส่ผงซกัฟอกแหง้ก่อนท่ีจะใส่ผงซกัฟอกลงไป 

ผงซกัฟอกไดรั้บความช้ืน • เกบ็ผงซกัฟอกไวใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีความช้ืนและไม่เส่ีย

งต่ออุณหภูมิท่ีมากเกินไป 

แรงดนัของนํ้าต ํ่าเกินไป • ตรวจสอบแรงดนัของนํ้า 

ผงซกัฟอกในถงัซกัลา้งเปียกในขณะท่ีทาํการนาํออกมาเพื่อซกัลา้ง

ขั้นตน้ ช่องของช่องใส่ผงซกัฟอกถูกขดัขวาง 

• ตรวจสอบช่องต่างๆและทาํความสะอาดถา้อุดตนั 

มีปัญหาการเปิดปิดของล้ินชกัผงซกัฟอก • โทรหาตวัแทนบริการท่ีไดรั้บอนุญาต 

ผงซกัฟอกอาจจะผสมกบันํ้ายาปรับผา้นุ่ม • อยา่ผสมผงซกัฟอกกบันํ้ายาปรับผา้นุ่ม 

ลา้งและทาํความสะอาดล้ินชกัดว้ยนํ้าร้อน 

ไม่ไดท้าํความสะอาดถงัซกัเป็นประจาํ • ทาํความสะอาดถงัซกัอยา่งเป็นประจาํ 

มีฟองก่อตวัมากเกินไปในเคร่ืองซกั 

(**) 

ใชผ้งซกัฟอกท่ีไม่เหมาะสมกบัเคร่ืองซกัผา้ • ใชผ้งซกัฟอกใหเ้หมาะสมสาํหรับเคร่ืองซกัผา้ 

ใชป้ริมาณของผงซกัฟอกท่ีมากเกินไป • ใชป้ริมาณของผงซกัฟอกท่ีเพียงพอเท่านั้น 

ผงซกัฟอกถูกจดัเกบ็ไวภ้ายใตส้ภาวะท่ีไม่เหมาะสม • จดัเกบ็ผงซกัฟอกไวใ้นท่ีแหง้และปิด 

อยา่จดัเกบ็ผงซกัฟอกในสถานท่ีร้อนใหม้ากเกินไป 

เส้ือผา้แบบโครงตาข่ายบางประเภท เช่น 

ผา้โปร่งบางอาจจะมีฟองมากเกินไปเน่ืองจากลายผนืผา้ของมนั 

• ใชป้ริมาณผงซกัฟอกนอ้ยๆสาํหรับเส้ือผา้ประเภทน้ี 

ผงซกัฟอกถูกใส่ผดิช่อง • ใส่ผงซกัฟอกในช่องท่ีถูกตอ้ง 

นํ้ายาปรับผา้นุ่มถูกนาํไปใชโ้ดยเคร่ืองซกัผาก่อนเวลา • อาจมีปัญหากบัล้ินเปิดปิดหรือในล้ินชกัของผงซกัฟอก 

โทรหาตวัแทนบริการท่ีไดรั้บอนุญาต 

ฟองไหลออกมากเกินไปจากล้ินชกัใส่ผ

งซกัฟอก 

ใชผ้งซกัฟอกมากเกินไป • ผสมนํ้ายาปรับผา้นุ่ม 1 ชอ้นโต๊ะกบันํ้าคร่ึงลิตร 

และเทลงในช่องสาํหรับการซกัลา้งเป็นหลกัของล้ินชกัใส่ผงซั

กฟอก 

 • ใส่ผงซกัฟอกลงในเคร่ืองใหเ้หมาะสมกบัโปรแกรมและขนาด

ของโหลดสูงสุดท่ีระบุไวใ้น 

“ตารางโปรแกรมและอตัราบริโภค” 

เม่ือคุณใชส้ารเคมีเพิ่มเติม (นํ้ายาขจดัคราบฝังแน่น 

นํ้ายาวฟอกขาว และ ฯลฯ) ใหล้ดปริมาณของผงซกัฟอกลง 

เส้ือผา้ยงัคงเปียกอยู ่ณ 

การส้ินสุดการทาํงานของโปรแกรม (*) 

ฟองส่วนเกินอาจเกิดข้ึนและระบบการดูดซบัฟองอตัโนมติัมีการเปิ

ดการทาํงานเน่ืองจากมีการใชผ้งซกัฟอกมากเกินไป 

• ใชป้ริมาณของผงซกัฟอกตามท่ีแนะนาํไป 

 

(*) เคร่ืองไม่ปรับไปสู่ขั้นตอนการป่ันแหง้เม่ือเส้ือผา้ท่ีซกัมีการกระจายตวัไม่สมดุลในถงัซกัเพื่อป้องกนัความเสียหายใดๆต่อเคร่ืองและต่อส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวัเคร่ือง 

เส้ือผา้ท่ีซกัตอ้งทาํการจดัเรียงใหม่และทาํการป่ันแหง้ใหม่ 

(**) ไม่ไดท้าํความสะอาดถงัซกัเป็นประจาํ ทาํความสะอาดตวัถงัอยา่งสมํ่าเสมอ ดู 4.4.2 

 

คําเตือน: ถ้าคุณไม่สามารถกําจัดการปัญหาแม้ว่าคุณได้ทําตามคําแนะนําในส่วนนี้แล้ว 
ให้ปรึกษาตัวแทนจําหน่ายหรอืศูนย์บริการของคุณ ห้ามซ่อมเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง 

 

 
คาํเตอืน : ตรวจสอบหวัขอ้ HomeWhiz สาํหรับขอ้มูลการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง 
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