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1 คำาแนะนำาด้านความปลอดภัยทั่วไป
บทน้ีจะประกอบดูวยคำาแนะนำ าดูานความปลอดภัยที่จะชูวย
ปูองกันความเสี่ยงจากการบาดเจ็บของบุคคลหรือความเสียหาย
ของทรัพย์สิน ความลูมเหลวในการปฏิบัติตามคำาแนะนำาน้ีจะทำาใหู
การรับประกันเป็นโมฆะ

1.1 ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
u อยูาวางผลิตภัณฑ์น้ีบนพื้นที่ป่ดูวยพรม มิฉะนัน้แลูว การขาด

อากาศหมุนเวียนใตูอุปกรณ์เครื่องมือน้ีจะทำาใหูเกิดความรูอนมาก
เกินไปตูอชิน้สูวนทางไฟฟูาไดู น่ีจะเป็นสาเหตุของปัญหาตูางๆ กับ
ผลิตภัณฑ์ของคุณ

u ถอดปลัก๊ผลิตภัณฑ์ออกเมื่อไมูไดูใชูงาน
u จัดใหูมีการติดตัง้และการซูอมแซมที่กระทำาโดยตัวแทนบริการที่

ไดูรับอนุญาตเสมอ ผู่ผลิตจะไมูรับผิดชอบตูอความเสียหายใดๆ ที่
เกิดจากกระบวนการที่กระทำาโดยบุคคลที่ไมูไดูรับอนุญาต

u ทูอสำาหรับนูำาเขูาและระบายนูำาออกจะตูองมีการรัดแนูนอยูาง
ปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ไมูมีความเสียหาย มิฉะนัน้แลูว จะมี
ความเสี่ยงของนูำารัว่ไหลไดู

u ในขณะที่ยังคงมีนูำาภายในเครื่อง หูามเปิดประต่โหลดหรือถอดตัว
กรองออกโดยเด็ดขาด มิฉะนัน้แลูว ความเสี่ยงจากนูำาทูวมและ
การบาดเจ็บจากนูำารูอนอาจเกิดขึ้นไดู

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

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการผลิตโดยใชเทคโนโลยีอันทันสมัยในสภาวะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
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u ใชูผงซักฟอก นูำายาปรับผูานุูมและนูำายาปรุงแตูงที่เหมาะสำาหรับ
เครื่องซักผูาแบบอัตโนมัติเทูานัน้

u ปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนฉลากผลิตภัณฑ์เสื้อผูาและบรรจุภัณฑ์ผง
ซักฟอก

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 อยูาลืมปิดประต่ตัวเครื่องเมื่อออกไปจากหูองที่ผลิตภัณฑ์น้ีติดตัง้
ไวู

u เก็บผงซักฟอกและสารเติมแตูงในสถานที่ปลอดภัยจากการเอื้อม
ถึงของเด็ก โดยการปิดฝาบรรจุภัณฑ์หรือปิดผนึกภาชนะบรรจุผง
ซักฟอกไวู

1.3 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
u ถูาผลิตภัณฑ์มีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น ไมูควรจะใชูงาน

ผลิตภัณฑ์ถูายังไมูมีการซูอมบำารุงโดยตัวแทนบริการที่ไดูรับ
อนุญาต! มีความเสี่ยงจากการถ่กไฟฟูาด่ด!

u ผลิตภัณฑ์น้ีถ่กออกแบบมาใหูสามารถกลับมาทำางานไดูตามปกติ
เมื่อทำาการเปิดการจูายพลังงานอีกครัง้หลังจากเกิดการขัดขูอง
ทางไฟฟูา ถูาคุณตูองการยกเลิกโปรแกรม ใหูด่ในบท "การยกเลิก
โปรแกรม"
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u ทำาการเชื่อมตูอผลิตภัณฑ์เขูากับระบบสายดินที่มีการปูองกันการ
ลัดวงจรดูวยฟิวส์ขนาด 16 แอมป์ อยูาประมาทและใหูมีการติด
ตัง้ระบบสายดินโดยชูางไฟฟูาผู่ชำานาญ บริษทัของเราจะไมูรับผิด
ชอบตูอความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์น้ีไดูรับการ
ใชูงานโดยไมูมีการเชื่อมตูอระบบสายดินที่เป็นไปตามขูอกำาหนด
กฎหมายของทูองถิ่นประเทศนัน้

u หูามลูางทำาความสะอาดตัวเครื่องโดยการพูนนูำาหรือสาดนูำาไปบน
ตัวเครื่อง! มีความเสี่ยงจากการถ่กไฟฟูาด่ด!

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 การใช้งานทีเป็นเป้าประสงค์

• ผลิตภัณฑ์น้ีถ่กออกแบบมาเพื่อใหูใชูงานสำาหรับภายในบูาน ผลิตภัณฑ์น้ีไมูเหมาะสมที่จะนำาไป
ใชูเพื่อเชิงการคูาและจะตูองไมูนำาไปใชูนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ใหูไวู

• ผลิตภัณฑ์น้ีจะตูองทำาการใชูสำาหรับการซักและลูางเสื้อผูาเครื่องนูงุหูมตามที่ไดูระบุไวูเทูานัน้
• ผู่ผลิตจะเพิกถอนความรับผิดชอบใดๆ  ที่เกิดจากการใชูงานหรือการขนสูงที่ไมูถ่กตูอง
• อายุการใชูงานสำาหรับผลิตภัณฑ์ของคุณคือ 10 ปี ในระหวูางชูวงคาบเวลาน้ี อะไหลูดัง้เดิมจะมี

พรูอมบริการเพื่อใหูใชูงานเครื่องใชูน้ีไดูอยูางเหมาะสม
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4  ข้อมูลจำาเพาะด้านเทคนิค
ได้ตามมาตรฐานกฎระเบียบของคณะกรรมาธิการยุโรป (EU) เลขที่ 1061/2010
ชื่อผู่สูงมอบหรือเครื่องหมายการคูา Beko
ชื่อรูุน WTE11745X0MSTD
ความจุที่จัดระดับไวู (กก.) 11
ระดับชัน้ของประสิทธิภาพการใชูพลังงาน/ สเกลตัง้แตู A+++ (ประสิทธิภาพส่งสุด) ไปจนถึง D 
(ประสิทธิภาพตูำาสุด) A+++

อัตราการบริโภคพลังงานตูอปี (kWh) (1) 207
อัตราการบริโภคพลังงานของโปรแกรมผูาฝูายแบบมาตรฐานที่ 60°C ที่โหลดเต็ม (กิโลวัตต์
ชัว่โมง) 1,100

อัตราการบริโภคพลังงานของโปรแกรมผูาฝูายแบบมาตรฐานที่ 60°C ที่โหลดไมูเต็ม (กิโลวัตต์
ชัว่โมง) 0,790

อัตราการบริโภคพลังงานของโปรแกรมผูาฝูายแบบมาตรฐานที่ 40°C ที่โหลดไมูเต็ม (กิโลวัตต์
ชัว่โมง) 0,790

อัตราการบริโภคพลังงานในโหมด ‘ปิดเครื่อง’ (วัตต์) 0,440
อัตราการบริโภคพลังงานในโหมด ‘เปิดเครื่องไวู’ (วัตต์) 0,640
อัตราการบริโภคนูำาตูอปี (l) (2) 12319
ระดับชัน้ของประสิทธิภาพการป่ัน-ทำาใหูแหูง/ สเกลตัง้แตู A (ประสิทธิภาพส่งสุด) ไปจนถึง G 
(ประสิทธิภาพตูำาสุด) B

ความเร็วการป่ันแหูงส่งสุด (รอบตูอนาที) 1400
ปริมาณความชื้นที่เหลืออยู่ (%) 53

โปรแกรมการซักผูาฝูายมาตรฐาน(3) โปรแกรมผูาฝูายประหยัด 
60°C และ 40°C

เวลาของโปรแกรมผูาฝูายแบบมาตรฐานที่ 60°C ที่โหลดเต็ม (นาที) 230
เวลาของโปรแกรมผูาฝูายแบบมาตรฐานที่ 60°C ที่โหลดไมูเต็ม (นาที) 190
เวลาของโปรแกรมผูาฝูายแบบมาตรฐานที่ 40°C ที่โหลดไมูเต็ม (นาที) 185
ชูวงเวลาในโหมด ‘ปิดเครื่อง’ (นาที) ไมูมีผล
การปลูอยเสียงดังของการซัก/การป่ันแหูงไปสู่อากาศ (dB) 56/76
แบบสรูางไวูในตัวเครื่อง No
ความส่ง (ซม.) 84
ความกวูาง (ซม.) 60
ความลึก (ซม.) 67
นูำาหนักสุทธิ (±4 กก.) 78
ทางเขูาของนูำาแบบเดี่ยว / ทางเขูาของนูำาแบบคู่

• / -
• มีอยู่
พลังงานไฟฟูาเขูา (โวล์ต/เฮิรตซ์) 220-240 V / 50Hz
กระแสไฟฟูารวม (แอมป์) 10
พลังงานทัง้หมด (วัตต์)  2000-2350
รหัสรูุนหลัก 9715
(1) การบริโภคพลังงานอยู่บนพื้นฐานของจำานวน 220 รอบการซักแบบมาตรฐานสำาหรับโปรแกรมผูาฝูายที่ 60°C และ 40°C
ที่โหลดเต็มและไมูเต็ม และอัตราการบริโภคของรุูนที่ใชูพลังงานตูำา อัตราการบริโภคพลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับเครื่องใชูนัน้
ถ่กใชูงานอยูางไร
(2) การบริโภคนูำาอยู่บนพื้นฐานของจำานวน 220 รอบการซักแบบมาตรฐานสำาหรับโปรแกรมผูาฝูายที่ 60°C และ 40°C ที่
โหลดเต็มและไมูเต็ม อัตราการบริโภคนูำาจริงจะขึ้นอยู่กับเครื่องใชูนัน้ถ่กใชูงานอยูางไร
(3) “โปรแกรมซักผูาฝูายมาตรฐานที่ 60°C “ และ “โปรแกรมซักผูาฝูายมาตรฐานที่ 40°C “ เป็นโปรแกรมการซักผูา
มาตรฐานตามที่แสดงขูอม่ลบนฉลากและปูายกำากับเสื้อผูาที่เกี่ยวขูองและเหมาะสมในการทำาความสะอาดเสื้อผูาจากผูาฝูาย
ที่ปนเป้ือนปกติและนัน่เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในเทอมของการบริโภคพลังงานและนูำารวมกันทัง้หมด 
ขูอกำาหนดทางดูานเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมูตูองแจูงใหูทราบลูวงหนูาเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
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4.1 การติดตัง้
• ใชูตัวแทนบริการทีไดูรับการอนุญาตที่อยู่ใกลูที่สุดสำาหรับการติดตัง้ผลิตภัณฑ์น้ี 
• การเตรียมความพรูอมดูานสถานที่ติดตัง้และระบบไฟฟูา ระบบทูอประปา และการติดตัง้ระบบ

ระบายนำ้ าทิง้ ณ สถานที่ที่จะทำาการติดตัง้เป็นความรับผิดชอบของล่กคูา 
• ตรวจใหูมัน่ใจวูาทูอนำ้ าเขูาและทูอนำ้ าระบายออกรวมถึงสายไฟฟูาของตัวเครื่องจะตูองไมูพับงอ 

โดนหนีบ ถ่กบีบอัดในขณะทำาการดันตัวผลิตภัณฑ์เขูาไปอยู่ในตำาแหนูงการวางหลังจากการติด
ตัง้หรือการทำาความสะอาดแลูว 

• ตรวจสอบใหูแนูใจวูาการติดตัง้และการเชื่อมตูอทางไฟฟูาของผลิตภัณฑ์ถ่กดำาเนินการโดย
ตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต ผู่ผลิตจะไมูทำาการรับรองตูอความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
กระบวนการที่กระทำาโดยบุคคลที่ไมูไดูรับอนุญาต 

• กูอนทำาการติดตัง้ ใหูทำาการตรวจสอบดูวยสายตาวูาผลิตภัณฑ์มีขูอบกพรูองบนตัวเครื่องหรือ
ไมู ถูามี ไมูตูองทำาการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียหายเป็นสาเหตุของความเสี่ยงดูานความ
ปลอดภัยของคุณไดู

4.1.1 ตำาแหน่งการติดตัง้ที่เหมาะสม
• วางผลิตภัณฑ์ไวูบนพื้นที่แข็งและไดูระดับ อยูาวางไวูบนพรมที่มาทับซูอนกันส่งหรือพื้นผิวอื่นที่

คลูายกัน
• เมื่อเครื่องซักผูาและเครื่องอบแหูงถ่กวางไวูดูานบนสุดของแตูละผลิตภัณฑ์แบบซูอนกัน นำ้ า

หนักรวมทัง้หมด-เมื่อมีโหลด-มีปริมาณนำ้ าหนัก 180 กิโลกรัม วางผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นแข็งและ
เรียบที่มีความสามารถในการรับโหลดนำ้ าหนักที่เพียงพอ

• หูามวางผลิตภัณฑ์ทับบนสายไฟฟูา
• อยูาติดตัง้ผลิตภัณฑ์น้ีสภาพแวดลูอมที่อุณหภ่มิตำ่ากวูา  0 ºC
• เวูนระยะหูางอยูางนูอย 1 ซม. ระหวูางเครื่องและเฟอร์นิเจอร์
•  บนพื้นที่คูอยๆ เปลี่ยนระดับ อยูาวางผลิตภัณฑ์ใหูตูอจากขอบหรือบนพื้นขอบ

4.1.2 การถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์

เอียงตัวเครื่องไปดูานหลังเพื่อที่จะทำาการถอดชุดเสริมความแข็ง
แรงของบรรจุภัณฑ์ออก ถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุ
ภัณฑ์ออกโดยการดึงสายรัดออก อยูาใชูงานเครื่องเพียงลำาพัง
ดูวยตัวเอง 
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4.1.3 การถอดตัวล็อคเพื่อการขนส่ง
1 คลายสลักทัง้หมดดูวยประแจที่เหมาะสมจนกระทัง่สลักเหลูานัน้หมุนไดูอิสระ (C)
2. ถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนสูงโดยการหมุนคลายออกอยูางนูมุนวล
3 เสียบฝาครอบพลาสติกในถุงที่บรรจุคู่มือผู่ใชูเพื่อเปิดแผงดูานหลัง (P)

A ข้อระวัง: ถอดสลักยึดที่ใชูยึดสำาหรับการขนสูงอยูางปลอดภัยกูอนที่จะทำาการใชูงานเครื่องซักผูา! มิฉะนัน้ 

ผลิตภัณฑ์อาจไดูรับความเสียหายไดู

C
เก็บรักษาสลักยึดเพื่อการขนสูงอยูางปลอดภัยเอาไวูในสถานที่เก็บที่ปลอดภัยเพื่อนำากลับมาใชูใหมูไดูเมื่อมี

ความจำาเป็นตูองยูายสถานที่ติดตัง้อีกครัง้ในอนาคต
ติดตัง้สลักยึดเพื่อความปลอดภัยในทิศทางยูินกลับของขัน้ตอนการถอดประกอบ
หูามทำาการเคลื่อนยูายผลิตภัณฑ์โดยที่ไมูมีสลักยึดเพื่อการขนสูงอยูางปลอดภัยยึดไวูในตำาแหนูงที่เหมาะสม

4.1.4 การต่อระบบน้ำาเข้า

C
แรงดันของระบบนำ้ าจูายเขูาเพื่อใหูเครื่องซักผูาทำางานจะอยู่ระหวูาง 1 ถึง 10 bar (0.1 – 1 MPa) มันจำาเป็นที่

จะตูองใชูนำ้ า 10 - 80 ลิตรในการหมุนเวียนจากทูอนำ้ าที่เปิดเต็มที่ในหน่ึงนาทีไปสู่เครื่องซักผูาเพื่อใหูเครื่องซัก

ผูาทำางานไดูอยูางราบรื่น ติดตัง้วาล์วลดแรงดันนำ้ าไวูถูาระดับแรงดันนำ้ ามากเกินไป
ถูาคุณตูองการจะใชูงานผลิตภัณฑ์ที่มีระบบทูอนำ้ าเขูาแบบสองทางใหูเป็นแบบหนูวยที่เป็นทูอนำ้ าเขูาทางเดียว

(นำ้ าเย็น)คุณจะตูองทำาการติดตัง้ตัวหยุดที่ใหูมาที่ตูอไปที่วาล์วระบบนำ้ ารูอนกูอนที่จะทำาการเปิดการทำางานของ

เครื่องซักผูา (มีผลใชูกับผลิตภัณฑ์ที่มีชุดของตัวหยุดแบบปิดสนิทใหูมา)

A
ข้อระวัง: รูุนของผลิตภัณฑ์ที่มีทางเขูาของนำ้ าทางเดียวไมูควรนำาไปตูอเขูากับทูอนำ้ ารูอน ในกรณีดังกลูาว 

เสื้อผูาจะไดูรับความเสียหายหรือตัวผลิตภัณฑ์จะทำาการปรับเปลี่ยนไปสู่โหมดการทำางานเชิงปูองกันและจะไมู

ทำางาน
ข้อระวัง: หูามใชูทูอสายยางสำาหรับนำ้ าเขูาที่เกูาหรือใชูแลูวมาใชูกับผลิตภัณฑ์ใหมูเอี่ยม อาจทำาใหูเกิดคราบ

บนเสื้อผูาของคุณไดู

1 ขันน็อตของทูอยางใหูแนูนดูวยมือ หูามใชูเครื่องมือใดๆ ใน
การขันยึดแนูนน็อต

2 เมื่อการเชื่อมตูอทูอยางเสร็จสมบ่รณ์แลูว ใหูตรวจสอบวูามี
ปัญหาการรัว่หรือไมูที่จุดเชื่อมตูอโดยการเปิดก็อกนำ้ าใหูสุด 
ถูามีการรัว่ไหลเกิดขึ้น ใหูทำาการปิดทูอจูายนำ้ าและถอดน็อต
ออก ทำาการขันน็อตใหมูอีกครัง้ใหูแนูนอยูางระมัดระวังหลัง
จากตรวจสอบการผนึกรอยตูอแลูว เพื่อที่จะปูองกันการรัว่
ของนำ้ าและผลของความเสียหายที่ตามมา ใหูรักษาก็อกนำ้ า
ใหูปิดเมื่อไมูไดูใชูงานผลิตภัณฑ์
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4.1.5 การเชื่อมต่อท่อยางเข้ากับระบบระบายน้ำา
• ติดปลายของทูอยางระบายนำ้ าเขูาไปยังทูอระบายนำ้ าเสีย หูองสุขาหรือหูองอาบนำ้ าโดยตรง 

A
ข้อระวัง: บูานของคุณอาจนำ้ าทูวมไดู ถูาทูอยางสำาหรับระบายนำ้ าทิง้ของเครื่องหลุดออกมาจากเรือนหูุมของ

มันในระหวูางการระบายนำ้ า ยิ่งไปกวูานัน้ ยังมีความเสี่ยงของการถ่กนำ้ ารูอนลวกเน่ืองจากอุณหภ่มิส่งของนำ้ าใน

การซักผูา เพื่อที่จะปูองกันสถานการณ์ดังกลูาวและทำาใหูแนูใจวูาเครื่องซักผูาจะทำางานในการนำานำ้ าเขูามาและ

ระบายนำ้ าออกโดยไมูเกิดปัญหาใดๆ นัน้ ใหูยึดทูอยางระบายนำ้ าใหูแนูน

40
 c

m

10
0 

cm

• เชื่อมตูอทูอยางระบายนำ้ าเขูาที่ระดับความส่ง
อยูางนูอย 40 ซม. และความส่งส่งสุด 100 ซม.
•ในกรณีสายทูอยางถ่กยกส่งขึ้นหลังจากวางบน
พื้นระดับหรือใกลูกับพื้น (นูอยกวูา 40 เซ็นติ
เมตรเหนือพื้น) การระบายนำ้ าทิง้ของเครื่องจะยาก
ลำาบากมากขึ้นและเสื้อผูาอาจจะยังมีลักษณะเปียก
สูวนเกินออกมาไดู ดังนัน้ ใหูปฏิบัติตามใหูไดูความ
ส่งที่ไดูแนะนำาไวู

• ในการปูองกันนำ้ าเสียกลับเขูามายังเครื่องซักผูาอีกและเพื่อใหูแนูใจวูาการระบายนำ้ าทำาไดูสะดวก 
อยูาจูุมปลายของทูอยางเขูาไปในนำ้ าเสียหรือยูาเสียบเขูาไปในระบบระบายยาวกวูา 15 ซม. ถูา
ทูอยางยาวเกินไป ใหูตัดใหูสัน้ลง

• ปลายทูอสายยางจะตูองไมูหักงอ จะตูองไมูเป็นขัน้ๆ และทูอสายยางจะตูองไมูถ่กหนีบระหวูาง
ทูอนำ้ าระบายออกกับตัวเครื่องซักผูา

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

4.1.6 การปรับขาตัง้ของผลิตภัณฑ์

A
ข้อระวัง: เพื่อที่จะใหูมัน่ใจวูาผลิตภัณฑ์จะทำางานไดูอยูางเงียบสนิทและไมูมีการสัน่สะเทือน จะตูองทำาการ

ติดตัง้บนพื้นที่ราบเรียบและไดูสมดุลกันของขาตัง้ทัง้หมดทุกดูาน ปรับสมดุลของตัวเครื่องโดยการปรับขาตัง้ 

มิฉะนัน้แลูว ผลิตภัณฑ์อาจจเคลื่อนที่ไปจากตำาแหนูงเดิมไดูและเป็นสาเหตุของปัญหาการแตกหักและการสัน่

สะเทือน

ข้อระวัง: หูามใชูเครื่องมือใดๆ ในการคลายน็อตล็อค มิฉะนัน้แลูว น็อตจะไดูรับความเสียหาย

1. ทำาการคลายน็อตล็อคที่เป็นขาตัง้โดยใชูมือปรับ
2. ทำาการปรับตัง้ขาตัง้จนกระทัง่ตัวเครื่องตัง้อยู่ในแนวราบและไดูสมดุล
3. ทำาการขันน็อตทัง้หมดใหูเแนูนดูวยมืออีกครัง้
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4.1.7 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
ทำาการเชื่อมตูอผลิตภัณฑ์เขูากับระบบสายดินที่มีการปูองกันการลัดวงจรดูวยฟิวส์ขนาด 16 
แอมป์ บริษทัของเราจะไมูรับรองตูอความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์น้ีถ่กใชูงานโดย
ไมูมีการเชื่อมตูอระบบสายดินที่เป็นไปตามขูอกำาหนดกฎหมายทูองถิ่นของประเทศนัน้
• การเชื่อมตูอจะตูองเป็นไปตามขูอกำาหนดของกฎหมายแหูงชาติ
• ปลัก๊ของสายไฟฟูาจะตูองสามารถเขูาถึงไดูสะดวกหลังการติดตัง้แลูว
• ถูาคูากระแสไฟฟูาของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ในบูานนูอยกวูา16 แอมป์ ใหูทำาการหาชูางไฟฟูาที่ไดู

รับการรับรองแลูวมาทำาการติดตัง้ฟิวส์ขนาด 16 แอมป์
• แรงดันไฟฟูาที่ระบุไวูใน "ขูอกำาหนดทางเทคนิค" จะตูองเทูากับแรงดันไฟฟูาหลักของบูานคุณ
• หูามทำาการเชื่อมตูอโดยผูานสายไฟสูวนขยายหรือปลัก๊แบบหลายทาง

B ข้อระวัง: สายไฟฟูาที่เสียหายจะตูองทำาการเปลี่ยนใหมูโดยตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต

4.1.8 การเริ่มต้นใช้งาน
กูอนเริ่มใชูงานผลิตภัณฑ์ ใหูตรวจสอบใหูแนูใจวูาไดูปฏิบัติใหู
สอดคลูองกับ "คำาแนะนำาดูานความปลอดภัยและสิ่งแวดลูอมที่
สำาคัญ" และคำาแนะนำาในบทของ "การติดตัง้"
ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อใชูงานสำาหรับการซักลูางเสื้อผูา 
ใหูทำาการเริ่มใชูงานโปรแกรมการลูางถังซักผูากูอน ถูาหาก
โปรแกรมน้ีไมูมีในเครื่องซักผูาของคุณ ใหูใชูวิธีการที่ไดูอธิบาย
ไวูในบทที่ 4.4.2

C
ใชูผงตูอตูานการเกิดคราบที่เหมาะสมกับเครื่องซักผูา
อาจจะมีนำ้ าตกคูางอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ไดูเน่ืองจากกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิต น่ีไมูเป็นอันตรายตูอ

ผลิตภัณฑ์
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4.2 การเตรียมเสือ้ผ้า

4.2.1 การแยกประเภทเสือ้ผ้า
* คัดแยกเสื้อผูาที่จะซักตามประเภทของเสูนใย สี และระดับของคราบสกปรกและอุณหภ่มิของ

นำ้ าที่สามารถสัมผัสไดู
* ปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่ติดไวูบนปูายผูาเสมอ

4.2.2 การเตรียมเสือ้ผ้าสำาหรับซัก
• เสื้อผูาที่มีโลหะติดอยู่ เชูน เสื้อชัน้ในผู่หญิง หัวเข็มขัดสายคาดเอวหรือกระดุมโลหะ จะทำาความ

เสียหายใหูแกูเครื่องซักผูาไดู ถอดชิน้สูวนที่เป็นโลหะออกหรือซักเสื้อผูาโดยการนำาเสื้อผูา
ประเภทน้ีใสูในถุงสำาหรับซักผูาหรือปลอกหมอน

•  นำาเอาวัสดุสิ่งของตูางๆ ในกระเป๋าของเสื้อผูาออกใหูหมด เชูน เหรียญเงิน ปากกาและที่หนีบ
กระดาษและทำาการกลับกระเป๋าดูานในออกมาและทำาการปัดวัสดุออก วัตถุเหลูานัน้อาจทำาใหู
ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือเป็นสาเหตุของเสียงดังไดู

• ใสูเสื้อผูาขนาดเล็ก เชูน ถุงเทูาเด็กทารกและถุงเทูายาวทำาจากไนลอนลงในถุงสำาหรับซักผูาหรือ
ปลอกหมอน

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

โดยการใชูโปรแกรมที่เหมาะสมเทูานัน้
• หูามทำาการซักผูาสีและผูาขาวดูวยกัน ผูาฝูายของผูาสีมืดและใหมูจะทำาใหูสีตกออกมาไดู ใหูซัก

เสื้อผูาเหลูานัน้แยกจากกลุูมอื่น
• คราบสกปรกที่เหนอะหนะตูองไดูรับการจัดการอยูางเหมาะสมกูอนทำาการซักลูาง ถูาไมูแนูใจ ใหู

ตรวจสอบกับผู่บริการซักแหูง
• ใชูสียูอม/สารยูอมสีและสารลูางของแข็งที่เหมาะสมกับการซักดูวยเครื่องเทูานัน้ ปฏิบัติตามคำา

แนะนำาที่ใหูไวูบนบรรจุภัณฑ์เสมอ
• ทำาการซักกางเกงขายาวและเสื้อผูาที่บอบบางโดยการกลับดูานในออกนอก
• แชูเสื้อผูาที่ทำาจากขนสัตว์ไวูในชูองแชูแข็ง 2-3 ชัว่โมงกูอนทำาการซัก การแชูจะชูวยลดการ

หลุดรูวงของขนสัตว์ไดู
• เสื้อผูาที่เป้ือนวัสดุ ไดูแกู แปูง ผงป่นขาว นมผง เป็นตูน จะตูองทำาการสะบัดออกกูอนทำาการใสู

ลงไปในเครื่องซักผูา ฝูนุและผงที่อยู่บนเสื้อผูาอาจสะสมตัวกันบนชิน้สูวนภายในเครื่องเมื่อเวลา
ผูานไปและสามารถเป็นสาเหตุของความเสียหายไดู

4.2.3 เกร็ดสำาหรับการประหยัดพลังงาน
ขูอม่ลตูอไปน้ีจะชูวยคุณในการใชูงานผลิตภัณฑ์น้ีไดูอยูางประหยัดคูาใชูจูายและใชูพลังงานอยูาง
มีประสิทธิภาพ
• ใหูเครื่องทำางาน ณ ความจุส่งสุดที่ตัวเครื่องรองรับไดูแตูละโปรแกรมที่คุณไดูเลือกใชู แตูหูาม

ใชูงานเกินกำาลังความสามารถของเครื่อง ด่หัวขูอ "4.3.3 ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภค
พลังงาน"
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• ปฏิบัติตามคำาแนะนำาเกี่ยวกับอุณหภ่มิที่ใหูไวูบนบรรจุภัณฑ์ผงซักฟอกเสมอ
• ซักเสื้อผูาที่เป้ือนดินเล็กนูอยโดยใชูอุณหภ่มิตำ่า
• ใชูโปรแกรมที่มีความเร็วมากขึ้นสำาหรับผูาจำานวนนูอยชิน้ที่มีการเป้ือนดินเล็กนูอย
• หูามทำาการซักลูางในขัน้ตูนและใชูอุณหภ่มิส่งสำาหรับเสื้อผูาที่เป้ือนดินไมูมากหรือมีคราบสกปรก

ไมูมาก
• ถูาคุณตูองการอบแหูงเสื้อผูาในเครื่องอบแหูง ใหูเลือกความเร็วของการป่ันแหูงส่งสุดที่แนะนำา

ในระหวูางการซักลูาง 
• อยูาใชูสารซักฟอกมากเกินไปกวูาที่แนะนำาบนบรรจุภัณฑ์ผงซักฟอก

4.2.4 การโหลดเสือ้ผ้าเข้าเครื่อง
1. เปิดประต่โหลด
2. ใสูเสื้อผูาที่จะซักลงไปในตัวเครื่องแบบหลวมๆ
3 ผลักประต่โหลดใหูปิดจนคุณไดูยินเสียงล็อค ตูองมัน่ใจวูาไมูมีเสื้อผูาชิน้ใดเกาะติดอยู่ตรงประต่

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

4.2.5 ความจุของโหลดที่ถูกต้อง
ปริมาณความจุของโหลดที่มากที่สุดขึ้นอยู่กับประเภทของเสื้อผูาที่จะซัก ระดับของคราบสกปรก
และโปรแกรมการซักที่ตูองการ
ผลิตภัณฑ์น้ีจะทำาการปรับปริมาณนำ้ าโดยอัตโนมัติใหูสอดคลูองกับนำ้ าหนักของเสื้อผูาที่ซักที่ใสู
เขูาไปในเครื่อง

A คำาเตือน: ปฏิบัติตามขูอม่ลในบทที่ "4.3.3 ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภคพลังงาน" หากเกินกำาลัง

ความจุ ประสิทธิภาพการทำางานของเครื่องซักผูาจะตำ่าลง ยิ่งกวูานัน้ ปัญหาเสียงดังและการสัน่สะเทือนก็อาจ

เกิดขึ้นไดู

4.2.6 การใช้ผงซักฟอกและน้ำายาปรับผ้านุ่ม

C
เมื่อใชูผงซักฟอก นำ้ ายาปรับผูานูุม ผงแปูง สียูอม นำ้ ายาฟอกขาวและสารขจัดคราบแข็งผูานภาชนะบรรจุผง

ซักฟอกหมายเลข 2 ใหูอูานคำาแนะนำาของผู่ผลิตที่เขียนไวูบนบรรจุภัณฑ์และปฏิบัติตามปริมาณการใชูที่ระบุไวู 

ใชูถูวยตวง ถูามี
สำาหรับโปรแกรมที่เลือกใชูผงซักฟอกชนิดนำ้ า อยูาใสูผงซักฟอกชนิดผง

A
คำาเตือน: อยูาใชูผงซักฟอกแบบนำ้ าหรือผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดอื่นๆ นอกเหนือจากนำ้ ายาปรับผูานูมุที่ผลิต

ขึ้นมาสำาหรับการใชูกับเครื่องซักผูาเพื่อทำาใหูผูานูุม ใชูนำ้ ายานำ้ ายาปรับผูานูุมชนิดนำ้ าเฉพาะที่ใชูกับเครื่องซักผูา

เทูานัน้
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ผงซักฟอก นำ ้ายาปรับผ้านุ่มและนำ ้ายาทำาความสะอาดอื่นๆ
1 2 3

1- ชูองใสูผงซักฟอกชนิดนำ้ า
2- ชูองใสูผงซักฟอกชนิดผง
3- ชูองใสูนำ้ ายาปรับผูานูมุ

• ใสูผงซักฟอกและนำ้ ายาปรับผูานูุมลงไปกูอนทำาการเริ่มโปรแกรมการซัก
• วางผงซักฟอกแบบถุงหรือล่กปุยลงไปตรงกลางๆ ระหวูางเสื้อผูาที่ใสูลงในเครื่องซักผูา
• ไมูมีชูองสำาหรับการซักขัน้ตูนหรือตัวเลือกการซักขัน้ตูน 

C ไมูสามารถใชูสารซักฟอก เชูน ผงซักฟอกแบบวูุนหนืดในกลูองหรือชูองใสูผงซักฟอกไดู

A คำาเตือน:  ปิดกลูองผงซักฟอกกูอนที่จะเริ่มโปรแกรมซักผูาและอยูาเปิดลิน้ชักในขณะที่เครื่องกำาลังทำางาน

อยู่

4.2.6.1 การเติมอัตโนมัติ
เริ่มต้นการติดตัง้:
เปิดเครื่องโดยการกดปุูมเปิด/ปิด สัญลักษณ์การเติม ( ) จะปรากฏในโปรแกรมที่ใหูเติมผง
ซักฟอกไดู ถูาชูองใสูผงซักฟอกและชูองทำานำ้ ายาปรับผูานูุมวูางเปลูาหรือเหลือสารซักฟอกนูอยกวูา
ที่กำาหนด สัญลักษณ์การเติมจะกระพริบในโปรแกรมที่ใหูเติมสารซักฟอกไดู
การเติมผงซักฟอกและนำ ้ายาปรับผ้าน่มุชนิดนำ ้า

• ดึงกลูองผงซักฟอกเขูาหาตัวเพื่อเปิดกลูอง

• ใหูเปิดฝาภาชนะที่เกี่ยวขูองขึ้นดังภาพ เพื่อเพิ่มตูองการเพิ่ม
ผงซักฟอกชนิดนำ้ า (ซูาย) และนำ้ ายาปรับผูานูุม (ขวา)
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MAX

• เมื่อใสูผงซักฟอกหรือนำ้ ายาปรับผูานูุม อยูาใสูเกินกวูาคำา
แนะนำา «ส่งสุด» บนปูาย 

• ปิดฝา
• ปิดกลูองผงซักฟอกโดยดันกลูองกลับเขูาไปชูาๆ
• หลังจากปิดกลูองผงซักฟอก สัญลักษณ์การเติม ( ) จะ

สวูางอยู่ตลอดเวลา
• บูงบอกวูาเติมสารซักฟอกและปิดกลูองแลูว

• สำาหรับผูาขาวและผูาสี แนะนำาใหูเติมผงซักฟอกชนิดนำ้ าที่ใชูไดูกับผูาทัง้สองแบบลงในกลูอง
• แมูจะมีผงซักฟอกเต็มชูอง ถูา "สัญลักษณ์ผงซักฟอก" ยังคงกระพริบอยู่ แสดงวูากลูองผง

ซักฟอกไมูปิดสนิท ตรวจสอบใหูแนูใจวูากลูองอยู่ในตำาแหนูงที่แนูนสนิทโดยการดันกลูอง

A คำาเตือน: ในขณะที่กลูองผงซักฟอกมีผงซักฟอก/หรือนำ้ ายาปรับผูานูมุเติมอยู่เต็ม:

a- อยูาเปิดเครื่อง

b- อยูาเปลี่ยนตำาแหนูงเครื่อง

c- อยูาเอียงเครื่องไปทางดูานขูางหรือดูานหลัง

คำาเตือน:  กูอนอื่นคุณควรดึงกลูองออกจากเครื่องเพื่อดำาเนินการเหลูาน้ี

คำาเตือน: ถูาคุณตูองการเริ่มตูนโปรแกรมเมื่อไมูมีผงซักฟอกในกลูองชักผงซักฟอก โปรดจำาไวูวูาคุณตูอง

ยกเลิกการเติมผงซักฟอกชนิดนำ้ าและซักผูาดูวยผงซักฟอกชนิดผง

คำาเตือน: ภาชนะเติมผงซักฟอกชนิดนำ้ าตูองเติมดูวยผงซักฟอกชนิดเหลวเทูานัน้ และภาชนะเติมนำ้ ายา

ปรับผูานูุมตูองเติมเฉพาะนำ้ ายาปรับผูานูุมเทูานัน้ การเติมชูองเหลูาน้ีดูวยสารเคมีชนิดนำ้ าหรือชนิดผงอื่นที่นอก

เหนือไปจากน้ีอาจทำาใหูเสื้อผูาหรือเครื่องซักผูาเสียหาย

4.2.6.2 การเลือกเติมและการยกเลิกหรือการใช้ผงซักฟอกชนิดผง

• บางโปรแกรมของเครื่องไมูสามารถเลือกใชูผงซักฟอกชนิดนำ้ าไดู ในบางกรณีควรใชูผง
ซักฟอกชนิดผง โปรดด่ตารางการตัง้โปรแกรมสำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

• หลังจากเลือกอุณหภ่มิ ความเร็วของการป่ันและฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนแลูว ใหูเริ่มตูน
โปรแกรมโดยการกดปุูมเริ่มตูน/หยุดชัว่คราว

• เครื่องจะทำาการวัดปริมาณและตรวจสอบปริมาณผงซักฟอกตามปริมาณเสื้อผูาและฟังก์ชัน
ที่เลือก ในระหวูางการซักผูา ปริมาณผงซักฟอกที่ใชูจะไมูสามารถมองเห็นไดู ผงซักฟอกจะ
ละลายไปกับนำ้ าโดยตรง
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• หากจำาเป็นตูองเติมผงซักฟอกชนิดผงลงในโปรแกรมที่ระบบการเติมผงซักฟอกที่ทำางานอยู่
ตูองการผงซักฟอกชนิดผงจำานวนมาก จะตูองเพิ่มผงซักฟอกชนิดผงลงในชูองใสูผงซักฟอก 
ถูาคุณตูองการใชูชูองใสูผงซักฟอกที่อยู่ตรงกลาง คุณจำาเป็นตูองยกเลิกการเลือกใชูผง
ซักฟอกชนิดนำ้ าของคุณ

• โปรแกรมจะเริ่มตูนทำางานดูวยการกดปูุมเริ่มตูน/หยุดชัว่คราว เมื่อเครื่องเริ่มปลูอยนำ้ า ผง
ซักฟอกแบบผงจะถ่กใชูไปพรูอมกันดูวย

• ถูาคุณตูองการใชูผงซักฟอกชนิดนำ้ าที่มีลักษณะแตกตูางไปจากจากผงซักฟอกในชูองใสูผง
ซักฟอกชนิดนำ้ าที่เติมไปแลูวหน่ึงครัง้ คุณตูองเติมผงซักฟอกชนิดนำ้ าอื่นๆ ลงในชูองใสูผง
ซักฟอกแบบผงตรงกลางและยกเลิกการเลือกผงซักฟอกชนิดนำ้ าของคุณ 

• นำ้ ายาปรับผูานูุมจะถ่กใชูในผูานระบบการเติมผงซักฟอก

สัญลักษณ์การเติมผงซักฟอกชนิดนำ ้าและนำ ้ายาปรับผ้านุ่มจะทำางานหรือไม่ทำางานขึน้อยู่
กับโปรแกรมที่เลือกบนจอแสดงผล
• ถูาสัญลักษณ์ผงซักฟอกชนิดนำ้ าทำางาน หมายความวูาการเติมผงซักฟอกชนิดนำ้ าทำางานอยู่ 
• ถูาสัญลักษณ์นำ้ ายาปรับผูานูุมทำางาน หมายความวูาการเติมนำ้ ายาปรับผูานูุมทำางานอยู่
• ถูาสัญลักษณ์ผงซักฟอกชนิดนำ้ าไมูทำางาน หมายความวูาคุณสามารถซักเสื้อผูาของคุณไดูดูวย

ผงซักฟอกชนิดผง
• ถูาสัญลักษณ์นำ้ ายาปรับผูานูุมทำางาน หมายความวูาจะไมูใชูนำ้ ายาปรับผูานูมุในขัน้ตอนการ

ลูาง

ตำาแหนูงแรกบนจอแสดงผล: หมายความวูาใชูผงซักฟอกชนิดนำ้ าและนำ้ ายาปรับ
ผูานุูม

หากสัญลักษณ์ผงซักฟอกชนิดนำ้ าและนำ้ ายาปรับผูานูุมทำางานบนจอแสดงผล ผง
ซักฟอกชนิดนำ้ าปรากฏขึ้นและนำ้ ายาปรับผูานูุมจะดับลงหลังจากกดปูุมการเติม
อัตโนมัติเป็นครัง้แรก 

เมื่อคุณกดปูุมการเติมอัตโนมัติเป็นครัง้ที่สอง สัญลักษณ์ผงซักฟอกชนิดผงและ
นำ้ ายาปรับผูานูุมจะปรากฏขึ้น

เมื่อคุณกดปูุมการเติมอัตโนมัติเป็นครัง้ที่สาม สัญลักษณ์ผงซักฟอกชนิดผงและ
นำ้ ายาปรับผูานูุมจะดับลง ในทูายที่สุด เมื่อกดปูุมเป็นครัง้ที่สี่ สัญลักษณ์จะกลับสู่
สถานะเริ่มตูน

4.2.6.3 เมื่อผงซักฟอกและ/หรือนำ ้ายาปรับผ้านุ่มหมด:
• เมื่อผงซักฟอกหรือนำ้ ายาปรับผานูุมในชูองใสูผงซักฟอกลง "สัญลักษณ์การเติม" บนจอแสดง

ผลจะกระพริบ เมื่อสัญลักษณ์น้ีกระพริบ คุณตูองเติมผงซักฟอกหรือนำ้ ายาปรับผูานูมุในชูอง
เติม สามารถเติมผลิตภัณฑ์ไดู 2 ถึง 3 รอบในระหวูางที่สัญลักษณ์ดังกลูาวกะพริบ

4.2.6.4 การเติมผงซักฟอกหรือนำ ้ายาปรับผ้านุ่มลงในช่องที่ไม่ถูกต้อง:
• ถูาเติมผงซักฟอกหรือนำ้ ายาปรับผูานูุมลงในชูองที่ไมูถ่กตูอง โปรดด่ที่ 4.4.1 "การทำาความ

สะอาดชูองใสูผงซักฟอก"
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4.2.7 เกร็ดสำาหรับการซักที่มีประสิทธิภาพ
เสือ้ผ้า

ผ้าสีและผ้าขาว ผ้าสี ผ้าสีดำา/สีทึบ

เสือ้ผ้าอ่อน
นุ่ม/เสือ้ผ้า

จากขนสัตว์/
เสือ้ผ้าจากผ้า

ไหม

(ชูวงอุณหภ่มิที่แนะนำาตาม
ระดับของคราบสกปรก: 
40-90°C)

(ชูวงอุณหภ่มิที่แนะนำาตาม
ระดับของคราบสกปรก: 
เย็น -40 °C)

(ชูวงอุณหภ่มิที่
แนะนำาตามระดับ
ของคราบสกปรก: 
เย็น -40 °C)

(ชูวงอุณหภ่มิ
ที่แนะนำาตาม
ระดับของคราบ
สกปรก:เย็น -30 
°C)

ระ
ด

ับ
ขอ

งค
รา

บ
สก

ป
รก

เป้ือนมาก

(คราบที่ขจัดยาก 
เชูน คราบจาก
สนามหญูา คราบ
กาแฟและคราบ
เลือด)

น่ีอาจจำาเป็นตูองทำาการขจัด
คราบเบื้องตูนหรือทำาการซัก
ลูางขัน้ตูนกูอน ผงซักฟอก
ชนิดผงและชนิดนำ้ าที่แนะนำา
ใหูใชูสำาหรับผูาขาวสามารถ
นำามาใชูในปริมาณที่แนะนำา
สำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบ
สกปรกมาก แนะนำาใหูใชู
ผงซักฟอกชนิดผงในการ
ทำาความสะอาดคราบสกปรก
จากดินโคลนและดินทัว่ไปที่
อาจทำาใหูสีซีดไดูงูาย 

ผงซักฟอกชนิดผงและชนิด
นำ้ าที่แนะนำาใหูใชูสำาหรับ
ผูาสีสามารถนำามาใชูใน
ปริมาณที่แนะนำาสำาหรับ
เสื้อผูาที่มีคราบสกปรกมาก 
แนะนำาใหูใชูผงซักฟอก
ชนิดผงในการทำาความ
สะอาดคราบสกปรกจาก
ดินโคลนและดินทัว่ไปที่
อาจทำาใหูสีซีดไดูงูาย ผง
ซักฟอกที่ไมูมีองค์ประกอบ
สารฟอกขาวสามารถใชูไดู

ผงซักฟอกเหลวที่
เหมาะสำาหรับผูาสี
และสีเขูมสามารถ
นำามาใชูในปริมาณที่
แนะนำาสำาหรับเสื้อผูา
ที่มีคราบสกปรกมาก

ควรใชูผงซักฟอก
ชนิดนำ้ าที่ผลิตมา
สำาหรับเสื้อผูาที่อูอน
นูมุ เสื้อผูาจากขน
สัตว์และผูาไหมจะ
ตูองทำาการซักโดย
ใชูผงซักฟอกพิเศษ
เฉพาะผูาขนสัตว์

คราบสกปรก
ปกติทั่วไป

(ตัวอยูางเชูน คราบ
ที่เกิดจากรูางกาย
บริเวณคอปกเสื้อ
และขูอมือเสื้อ)

ผงซักฟอกชนิดผงและชนิด
นำ้ าที่แนะนำาใหูใชูสำาหรับ
ผูาขาวสามารถนำามาใชูใน
ปริมาณที่แนะนำาสำาหรับ
เสื้อผูาที่มีคราบสกปรกระดับ
ปกติ

ผงซักฟอกแบบผงและแบบ
เหลวที่แนะนำาใหูใชูสำาหรับ
ผูาสีสามารถนำามาใชูใน
ปริมาณที่แนะนำาสำาหรับ
เสื้อผูาที่มีคราบสกปรก
ระดับปกติ ผงซักฟอกที่
ไมูมีองค์ประกอบสารฟอก
ขาวสามารถใชูไดู

ผงซักฟอกชนิดนำ้ า
ที่เหมาะสำาหรับผูาสี
และสีเขูมสามารถ
นำามาใชูในปริมาณที่
แนะนำาสำาหรับเสื้อผูา
ที่มีคราบสกปรก
ระดับปกติ 

ควรใชูผงซักฟอก
ชนิดนำ้ าที่ผลิตมา
สำาหรับเสื้อผูาที่อูอน
นูมุ เสื้อผูาจากขน
สัตว์และผูาไหมจะ
ตูองทำาการซักโดย
ใชูผงซักฟอกพิเศษ
เฉพาะผูาขนสัตว์

คราบสกปรก
เล็กน้อย

(มองไมูเห็นคราบ
สกปรกดูวยสายตา)

ผงซักฟอกชนิดผงและชนิด
นำ้ าที่แนะนำาใหูใชูสำาหรับ
ผูาขาวสามารถนำามาใชูใน
ปริมาณที่แนะนำาสำาหรับ
เสื้อผูาที่มีคราบสกปรกระดับ
เล็กนูอย

ผงซักฟอกชนิดผงและชนิด
นำ้ าที่แนะนำาใหูใชูสำาหรับ
ผูาสีสามารถนำามาใชูใน
ปริมาณที่แนะนำาสำาหรับ
เสื้อผูาที่มีคราบสกปรก
ระดับเล็กนูอย ผงซักฟอก
ที่ไมูมีองค์ประกอบสาร
ฟอกขาวสามารถใชูไดู

ผงซักชนิดนำ้ าที่
เหมาะสำาหรับผูาสี
และสีทึบสามารถนำา
มาใชูในปริมาณที่
แนะนำาสำาหรับเสื้อผูา
ที่มีคราบสกปรก
ระดับเล็กนูอย

ควรใชูผงซักฟอก
ชนิดนำ้ าที่ผลิตมา
สำาหรับเสื้อผูาที่อูอน
นูมุ เสื้อผูาจากขน
สัตว์และผูาไหมจะ
ตูองทำาการซักโดย
ใชูผงซักฟอกพิเศษ
เฉพาะผูาขนสัตว์

C
ถูาตูองใชูผงซักฟอกชนิดพิเศษชนิดนำ้ า คุณสามารถยกเลิกการเติมผงซักฟอกชนิดนำ้ าและเติมผงซักฟอกพิเศษ

ลงในชูองใสูผงซักฟอกชนิดผงหมายเลข 2 ในกรณีดังกลูาว ไมูควรใชูฟังก์ชัน่หนูวงเวลา



17 / THเครื่องซักผูา / คู่มือผู่ใชูงาน

4.3 การทำางานของผลิตภัณฑ์
4.3.1 แผงควบคุม

1. ปุูมเลือกโปรแกรม
2 - ปุูมปรับความเร็วการป่ันแหูง
3 - ปุูมปรับอุณหภ่มิ
4 - จอแสดงผล
5 - ไฟแสดงการติดตามการทำางานของโปรแกรม
6- ปูุมเปิด / ปิด
7 - ปุูมเริ่มตูน / หยุดชัว่คราว

8 - ปุูมการปรับคูาเวลาสิน้สุด
9 - ปุูมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน 4
10 - ปุูมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน 3
11 - ปุูมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน 2
12 - ปุูมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน 1
13- ไฟ LED สำาหรับการเลือกโปรแกรม

านหงวลจ็รสเกัซ
Ending In

ษศเิพว็รเ
Fast+

วตัสนขดัจาํก
Pet Hair Removal

ิตัมนโตัอายาํ้นยาจ
AutoDosing

นืคงาลกกัซ
Night Mode

WTE11745X0MSTD

วารควั่ชดุยห/มิ่รเ
Start / Pause

เปิด/ ปิด

ยาฝาผ
Cottons

ดัยหะรปบบแยาฝาผ
Cottons Eco

หะารคเงัสยใาผ
Synthetics

 นัวาํจะรปว็รเ Daily Xpress
 ษศเิพนวดกัซ Xpress Super Short

 มขเีสาผลแูด Dark Care
  สนียาผ  Jeans

าผมอนถ
Gentle Care

า้นํงาล
Rinse

ต้ิชเอ้ืสเ
Shirts

ิตัมนโตัอมรกแรปโ
Auto Program

น็ยเา้นํกัซ
CoolClean

กึลาํ้ลบารคดัจข
StainExpert 

ยัมานอขุสกัซมรกแรปโ
Hygiene+

 นอนงอ่ ืรคเดุช Duvet
ดป็เนขอ้ืสเ  Down Wear

 วตัสนขาผ Woollens
 อืมกัซ Hand Wash

า้นํยาบะระลแน่ปั
Spin + Drain

SteamTherapyTM
า้นํอไกัซ

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- ตัวบูงชีก้ารเริ่มตูน/หยุดชัว่คราว

h- ไฟแสดงการติดตามการทำางานของโปรแกรม
i- สัญลักษณ์การเริ่มตูนแบบหนูวงเวลาเปิดทำางาน
j- ไฟบูงชีฟั้งก์ชัน่การทำางานสนับสนุน
k- เสูนขูอม่ลระยะเวลา
l- ตัวบูงชีก้ารล็อค
m- ไฟสถานะของการโหลดเสื้อผูา
n- ไฟบูงชีค้วามเร็วการป่ันแหูง

C
ภาพแสดงที่ใชูสำาหรับอธิบายเครื่องซักผูาในบทน้ีเป็นแผนภาพเทูานัน้และอาจจะไมูตรงกับลักษณะของเครื่อง

ซักผูาของคุณ
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4.3.3 ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภคพลังงาน

• : สามารถเลือกไดู

* : เลือกโดยอัตโนมัติ ไมูมีการยกเลิก

** : โปรแกรมตามฉลากพลังงาน (EN 60456 Ed.3) 

*** : ถูาความเร็วการป่ันแหูงส่งสุดของเครื่องซักผูาตำ่ากวูาคูาน้ี คุณสามารถเลือกไดูจนถึงคูาความเร็วการป่ันส่งสุด

เทูานัน้

**** : โปรแกรมจะตรวจจับประเภทและปริมาณของเสื้อผูาที่จะซักเพื่อทำาการปรับปริมาณนำ้ าและอัตราการบริโภค

พลังงานและโปรแกรมโดยอัตโนมัติ

- : ด่คำาอธิบายของโปรแกรมสำาหรับปริมาณการโหลดส่งสุด

TH 39 ฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน

โปรแกรม (°C)

ส่ง
สุด

 โ
หล

ด 
(ก

ก.
)

อัต
รา

กา
รบ

ริโ
ภค

นู่ำา
 (ล

ิตร
)

อัต
รา

กา
รบ

ริโ
ภค

พล
ังง

าน
 

(ก
ิโล

วัต
ต์ช

ัว่โ
มง

)

ส่ง
สุด

 ค
วา

มเ
ร็ว

**
*

เร
็วพ

ิเศ
ษ

กำา
จัด

ขน
สัต

ว์

ซัก
กล

าง
คืน

ลด
รอ

ยย
ับยู

น+

กา
รเ

ติม
อัต

โน
มัต

ิ ชูวงของ
อุณหภ่มิที่

สามารถเลือก
ไดู °C

ผูาฝูาย
90 11 110 2,25 1400 • • • • • เย็น - 90

60 11 110 1,40 1400 • • • • • เย็น - 90

40 11 72 1,10 1400 • • • • • เย็น - 90

ผูาฝูายแบบประหยัด
60** 11 63,0 1,100 1400 • เย็น - 60

60** 5,5 51,5 0,790 1400 • เย็น - 60

40** 5,5 50,0 0,790 1400 • เย็น - 60

ผูาใยสังเคราะห์
60 5 84 1,50 1200 • • • • เย็น - 60

40 5 84 0,95 1200 • • • • เย็น - 60

เร็วประจำาวัน / ซักดูวนพิเศษ
90 11 85 2,20 1400 • • • • เย็น - 90

60 11 85 1,20 1400 • • • • เย็น - 90

30 11 83 0,20 1400 • • • • เย็น - 90

เร็วประจำาวัน / ซักดูวนพิเศษ + เร็วพิเศษ 30 2 48 0,20 1400 • • • • เย็น - 90

ด่แลผูาสีเขูม / ผูายีนส์ 40 6 99 1,05 1200 • • • เย็น-40
ผูาขนสัตว์ / ซักมือ 40 2,5 59 0,55 1200 • • เย็น-40
ถนอมผูา 40 5 58 0,60 1200 • • เย็น-40
ชุดเครื่องนอน / เสื้อขนเป็ด 60 - 105 1,10 1000 • • เย็น-60
โปรแกรมซักสุขอนามัย 90 9 120 2,15 1400 • 20-90
เสื้อเชิต้ 60 5 85 1,50 800 • • • เย็น-60
ขจัดคราบลูำาลึก 60 5,5 100 0,90 1400 • • • 30-60
ซักไอนูำา - 1 1 0,17 - -
ซักนูำาเย็น 30 5,5 60 0,21 1400 • • เย็น-30
โปรแกรมอัตโนมัติ 60 11 **** **** 1400 • • • • เย็น-60
การทำาความสะอาดถังซัก 0 - 85 2,30 00 • 70

•

•

*

•

•

•

•

•

•

•

•

•

*

*
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** “ซักผูาฝูายแบบประหยัดที่ 40°C และซักผูาฝูายแบบประหยัดที่ 60°C เป็นโปรแกรมการซักมาตรฐาน” โปรแกรม

เหลูาน้ีรู่จักกันในชื่อ "โปรแกรมผูาฝูายมาตรฐานที่ 40°C" และ "โปรแกรมผูาฝูายมาตรฐานที่ 60°C" และบูงบอกดูวย

สัญลักษณ์    บนแผงควบคุม

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 เลือกโปรแกรมการซักที่ตูองการโดยใชูปูุม"เลือกโปรแกรม" 

4.3.5 โปรแกรมการซัก 
• ผ้าฝ้ายแบบประหยัด

ใชูในการซักผูาฝูาย ผูาลินินที่ความทนทานซึ่งมีคราบสกปรกตามปกติ แมูวูาการซักจะนานกวูา
โปรแกรมอื่นทัง้หมด แตูชูวยประหยัดพลังงานและนำ้ าเป็นอยูางมาก อุณหภ่มิของนำ้ าที่เกิดขึ้น
จริงอาจจะแตกตูางไปจากอุณหภ่มิในรอบการทำางานที่แสดงไวู เมื่อคุณโหลดเสื้อผูาที่มีปริมาณไมู
มากนักเขูาไปในเครื่อง (ตัวอยูางเชูน ½ ของความจุของถังซักหรือนูอยกวูา) เวลาของขัน้ตอน
โปรแกรมการซักอาจนูอยลงโดยอัตโนมัติ ในกรณีน้ี อัตราการบริโภคพลังงานและนำ้ าจะลดลงมาก
ขึ้น ทำาใหูเป็นการซักที่ประหยัดคูุมคูายิ่งขึ้น
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• ผ้าฝ้าย

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

คุณสามารถซักเสื้อผูา (เชูน เสื้อเชิต้ กระโปรง ผูาผสมเสูนใยสังเคราะห์/ผูาฝูาย ฯลฯ) ไดูใน
โปรแกรมน้ี ระยะเวลาของโปรแกรมการซักน้ีจะสัน้ลงอยูางเห็นไดูชัดและมีประสิทธิภาพในการ
ซักส่ง หากไมูไดูเลือกฟังก์ชัน่การซักรวดเร็ว จะมีประสิทธิภาพในการซักและลูางเสื้อผูาที่มีคราบ
สกปรกมากที่ดีกวูา
• ผ้าขนสัตว์ / ซักมือ

ใชูในการซักเสื้อผูาที่เป็นผูาขนสัตว์/เสื้อผูาที่ตูองไดูรับการทนุถนอมเป็นพิเศษ เลือกอุณหภ่มิที่
เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามขูอแนะนำาที่บูงบอกในปูายผูาของเสื้อผูาของคุณ เสื้อผูาของคุณจะไดูรับ
การซักอยูางทนุถนอมเพื่อที่จะไมูทำาความเสียหายแกูเสื้อผูา

"โปรแกรมการซักผูาขนสัตว์ของเครื่องซักผูาน้ีไดูรับการอนุมัติจาก "บริษทั 
Woolmark" ซึ่งใชูกับผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ที่ซักดูวยเครื่องไดูโดยทำาการซัก
ผลิตภัณฑ์ดังกลูาวตามขูอแนะนำาที่แสดงไวูบนปูายผลิตภัณฑ์และตามขูอ
แนะนำาที่ผู่ผลิตภัณฑ์เครื่องซักผูาน้ีไดูเผยแพรูไวู M13985"
ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ฮูองกง และอินเดีย เครื่องหมายการคูา 
Woolmark เป็นเครื่องหมายการรับรองสินคูาหรือบริการอื่น 

• โปรแกรมซักสุขอนามัย
ใชูโปรแกรมน้ีสำาหรับเสื้อผูาของคุณ (เสื้อผูาเด็ก ผูาป่ที่นอน ผูาคลุมที่นอน ชุดชัน้ใน ชุดผูาฝูา
ยอื่นๆ) ที่คุณตูองการซักเพื่อปูองกันการแพูและถ่กสุขอนามัยโดยใชูอุณหภ่มิส่งโดยดูวยรอบการ
ซักที่ใชูเวลานาน มัน่ใจในระดับความสะอาดถ่กสุขลักษณะที่ดีจากระยะเวลาการทำาความรูอนที่
ยาวนานกวูาและขัน้ตอนการลูางที่เพิ่มขึ้น

• โปรแกรมน้ีไดูรับการทดสอบโดยสถาบัน “VDE” โดยมีตัวเลือกอุณหภ่มิ 20°C และไดูการ
รับรองดูานประสิทธิภาพในการขจัดแบคทีเรียและเชื้อรา

• โปรแกรมน้ีไดูรับการทดสอบโดย "สถาบันการแพทย์ดูานภ่มิแพูแหงูประเทศอังกฤษ หรือ“
British Allergy Foundation" (Allergy UK) ในสหราชอาณาจักร โดยมีตัวเลือกอุณหภ่มิ 60°C 
และไดูรับการรับรองดูานประสิทธิภาพในการขจัดสารกูอภ่มิแพู นอกเหนือจากแบคทีเรียและเชื้อรา
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 Allergy UK เป็นชื่อในวงการทำางานของ “สถาบันการแพทย์ดูานภ่มิแพูแหูง
ประเทศอังกฤษ หรือ „British Allergy Foundation” ตราประทับอนุมัติคิดคูนมา
เพื่อเป็นแนวทางใหูแกูผู่ที่ตูองการคำาแนะนำาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์นัน้
สามารถยับยัง้ / ลด / กำาจัด สารกูอภ่มิแพูไดู หรือปัจจัยที่กูอใหูเกิดภ่มิแพูโดย
เฉพาะในสภาวะแวดลูอมที่ผู่ปูวยภ่มิแพูอาศัยอยู่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสรูางความ
มัน่ใจวูาผลิตภัณฑ์นัน้ผูานการทดสอบทางวิทยาศาสตร์หรือผูานการตรวจสอบ
ดูวยวิธีที่ใหูผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลไดู

 • ชุดเครื่องนอน / เสื้อขนเป็ด 

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
ข้อควรระวัง: หูามทำาการซักสิ่งของนอกเหนือจากผูานวม เชูน พรม เสื่อ และ ฯลฯ ในเครื่องซักผูา มิ

ฉะนัน้ เครื่องซักผูาอาจชำารุดจนไมูสามารถซูอมไดู

• ปั่นและระบายนำ้า

คุณสามารถใชูฟังก์ชัน่น้ีไลูนำ้ าออกจากเสื้อผูาซึ่งไดูระบายนำ้ าที่อยู่เครื่องซักผูาออกแลูว
• ล้างนำ้า

ใชูโปรแกรมน้ีเมื่อคุณตูองการลูางนำ้ าสะอาดหรือลงแปูงแยกตูางหาก

• ซักไอนำ้า

ใชูโปรแกรมน้ีเพื่อลดรอยพับและลดเวลารีดผูาฝูาย ผูาสังเคราะห์ หรือผูาผสมซึ่งไมูมีรอยเป้ือน 
และมีปริมาณเสื้อผูาที่ซักไมูมากนัก 

C เมื่อเลือกใชูโปรแกรมน้ี ถือเป็นเรื่องปกติที่จะไดูยินเสียงนำ้ าเดือดเน่ืองจากอุปกรณ์สรูางไอนำ้ าจะตูมนำ้ าใหูเดือด

เป็นไอ

• เสื้อเชิ้ต

โปรแกรมน้ีใชูในการซักเสื้อเชิต้ที่ทำาจากผูาฝูาย ผูาสังเคราะห์ และผูาผสมเสูนใยสังเคราะห์ ซึ่ง
จะชูวยลดรอยยับ เมื่อเลือกฟังก์ชัน่การซักรวดเร็ว อัลกอริทึมโปรแกรมเตรียมการกูอนซักจะเริ่ม
ดำาเนินการ
 •เทนำ้ ายารักษาเน้ือผูากูอนซักลงบนเสื้อผูาโดยตรงหรือเติมผสมกับผงซักฟอก เมื่อเครื่องซัก
ผูาเริ่มด่ดนำ้ าจากชูองซักลูางหลัก ดังนัน้ ประสิทธิภาพการซักที่ไดูจะเทียบเทูากับประสิทธิภาพที่ไดู
รับจากโปรแกรมการซักปกติโดยมีระยะเวลาที่สัน้กวูามาก อายุการใชูงานของเสื้อเชิต้ของคุณจะ
ยาวนานขึ้น
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• เร็วประจำาวัน / ซักด่วนพิเศษ

ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาที่เป็นผูาฝูายซึ่งสกปรกไมูมากและไมูมีคราบฝังแนูนโดยใชูเวลาซัก
ไมูนาน ระยะเวลาในการทำางานของโปรแกรมจะลดไดูมากถึง 14 นาทีเมื่อเลือกฟังก์ชัน่การซัก
รวดเร็ว เมื่อเลือกฟังก์ชัน่การซักรวดเร็ว จะตูองซักกับเสื้อผูาในปริมาณไมูเกิน 2 (สอง) กก.
• ดูแลผ้าสีเข้ม / ผ้ายีนส์

ใชูโปรแกรมการซักน้ีเพื่อปกปูองเสื้อผูาสีเขูมหรือผูายีนส์ โปรแกรมการซักน้ีสามารถทำาการซัก
ไดูอยูางมีประสิทธิภาพดีดูวยการเคลื่อนไหวแบบพิเศษของถักซักแมูจะซักที่อุณหภ่มิตำ่าก็ตาม
แนะนำาใหูใชูผงซักฟอกเหลวหรือแชมพ่สำาหรับขนสัตว์ในการซักเสื้อผูาสีเขูม หูามใชูซักเสื้อผูาที่
ตูองไดูรับการทนุถนอมเป็นพิเศษซึ่งมีสูวนผสมของขนสัตว์ ฯลฯ

• โปรแกรมอัตโนมัติ

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

A
ข้อควรระวัง: หูามซักผูาขนสัตว์และผูาที่ตูองไดูรับการทนุถนอมเป็นพิเศษในโปรแกรมน้ี

เลือกอุณหภ่มิที่เหมาะสมถูาอุณหภ่มิที่แสดงบนหนูาจอแสดงผลอุณหภ่มิไมูตรงกับคำาเตือนบนฉลากผูา

อุณหภ่มิการซักส่งสุดในโปรแกรมอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับระดับของความสกปรกและประเภทของ
เสื้อผูาคือที่ 60ºC ประสิทธิภาพในการซักอาจไมูอยู่ในระดับที่ตูองการสำาหรับผูาขาวที่มีคราบ
สกปรกมากและมีคราบฝังแนูน (ปกเสื้อ คราบสกปรกของถุงเทูา คราบเหงื่อ ฯลฯ) ในกรณีน้ี ขอ
แนะนำาใหูเลือกโปรแกรมผูาฝูายที่มีการซักกูอนการซักจริงและใหูตัง้คูาอุณหภ่มิไปที่ 50-60°C
ในโปรแกรมอัตโนมัติ การตรวจจับเสื้อผูาประเภทตูางๆ จะมีความแมูนยำาและการซักเสื้อผูาดัง
กลูาวเกิดขึ้นอยูางปลอดภัย
• ถนอมผ้า

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

• ซักนำ้าเย็น

ใชูในการซักเสื้อผูาที่เป็นผูาฝูาย/ผูาสังเคราะห์ที่มีความทนทานและมีคราบสกปรกระดับปานปลาง
การซักจะมีประสิทธิภาพเน่ืองจากการซักที่ทรงพลังและระบบฉีดพูนนำ้ าแบบคู่
• ขจัดคราบลำา้ลึก

เครื่องซักผูาจะมีโปรแกรมซักคราบฝังแนูนพิเศษซึ่งทำาใหูสามารถขจัดคราบฝ่ังแนูนหลายประเภท
ออกไดูดูวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพส่งสุด ใชูโปรแกรมน้ีเฉพาะกับเสื้อผูาที่เป็นผูาฝูายที่มีสีทนทาน
เทูานัน้ หูามซักเสื้อผูาที่ตูองไดูรับการทนุถนอมเป็นพิเศษและเสื้อผูายูอมสีดูวยโปรแกรมน้ี กูอน
การซัก ใหูตรวจสอบที่ปูายกำากับของเสื้อผูา (แนะนำาใหูตรวจสอบกับเสื้อผูาฝูาย กางเกง กางเกง
ขาสัน้ เสื้อยืด เสื้อผูาเด็ก ชุดนอน ผูากันเป้ือน ผูาป่โต๊ะ ชุดเครื่องนอน ปลอกผูานวม ผูาป่เตียง
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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

4.3.6 เลือกอุณหภูมิ
เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหมูแลูว อุณหภ่มิที่แนะนำาสำาหรับโปรแกรมที่เลือกไวูจะ
แสดงออกมาบนไฟแสดงอุณหภ่มิ เป็นไปไดูที่คูาอุณหภ่มิที่แนะนำาไมูใชูอุณหภ่มิส่งสุดที่สามารถ
เลือกไดูสำาหรับโปรแกรมปัจจุบัน

กดปูุม ปรับอุณหภูม ิเพื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภ่มิ อุณหภ่มิจะลดลงครัง้ละ 10 °C
สุดทูายแลูว สัญลักษณ์ "-" ที่บูงชีต้ัวเลือกของการซักดูวยนำ้ าเย็นจะปรากฏบนหนูาจอแสดงผล 
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C ไมูสามารถทำาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไดูในโปรแกรมที่ไมูอนุญาตใหูทำาการปรับเปลี่ยนอุณหภ่มิ

แตูสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภ่มิไดูหลังจากที่การซักเริ่มตูนแลูว การเปลี่ยนแปลงน้ีสามารถ
กระทำาไดู หากขัน้ตอนการซักอนุญาตใหูกระทำา การเปลี่ยนแปลงไมูสามารถกระทำาไดู หากขัน้
ตอนไมูอนุญาต 

C
ถูาคุณเลื่อนลงมาที่ตัวเลือกการซักดูวยนำ้ าเย็นและกดปุูมปรับอุณหภ่มิอีกครัง้ อุณหภ่มิส่งสุดที่แนะนำาใหูใชู

สำาหรับโปรแกรมที่เลือกไวูจะปรากฏบนหนูาจอแสดงผล กดปูุมปรับอุณหภ่มิอีกครัง้เพื่อทำาการลดอุณหภ่มิลง

4.3.7 การเลือกความเร็วของการป่ันแห้ง
เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหมูแลูว ความเร็วในการป่ันแหูงที่แนะนำาของโปรแกรมที่
เลือกไวูจะแสดงบนไฟแสดงความเร็วการป่ัน

C
เป็นไปไดูที่คูาความเร็วการป่ันแหูงที่แนะนำาไมูใชูความเร็วการป่ันแหูงส่งสุดที่สามารถเลือกไดูสำาหรับโปรแกรม

ปัจจุบัน

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

C
ปูุมการปรับความเร็วการป่ันแหูงจะใชูลดความเร็วการป่ันแหูงเทูานัน้

ตัวเลือกแบบรักษานำ้ าลูางจะบูงชีดู้วยสัญลักษณ์ “ı_ı” และตัวเลือกแบบไมูมีการป่ันแหูงจะบูงชีดู้วยสัญลักษณ์ 

“_”

ถูาคุณไมูตูองการนำาเสื้อผูาออกจากถังซักทันทีหลังจากเสร็จสิน้โปรแกรมการซักแลูว คุณอาจใชูฟัง
ก์ชัน่ รักษานำ ้าล้าง ไวูเพื่อที่จะปูองกันการเกิดรอยยับยูนของเสื้อผูาเมื่อไมูมีนำ้ าอยู่ในเครื่องซักผูา
ฟังก์ชันน้ีจะแชูผูาไวูในนำ้ าลูางสุดทูาย

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

C ไมูสามารถทำาการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไดูในโปรแกรมที่ไมูอนุญาตใหูทำาการปรับเปลี่ยนความเร็วการป่ันแหูง

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
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C
บางฟังก์ชัน่ไมูสามารถทำาการเลือกพรูอมกันไดู ถูาฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนตัวที่สองซึ่งขัดแยูงกับฟังก์ชัน่

แรกที่เลือกไวูกูอนเริ่มทำาการสตาร์ทเครื่อง ฟังก์ชัน่ที่เลือกไวูอันดับแรกจะถ่กยกเลิกและฟังก์ชัน่การทำางาน

สนับสนุนอันดับที่สองจะยังคงมีผลอยู่ ตัวอยูางเชูน ถูาคุณตูองการเลือกการซักเร็ว หลังจากที่คุณไดูเลือกแบบ

เติมนำ้ าเพิ่มเติม การทำางานแบบเติมนำ้ าเพิ่มจะถ่กยกเลิกและการซักเร็วจะยังคงมีผลอยู่
ฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนที่ไมูเขูากันกับโปรแกรมการซักจะไมูสามารถเลือกไดู (ด่ "ตารางโปรแกรมและอัตรา

การบริโภคพลังงาน")
บางโปรแกรมจะมีฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนที่จะตูองทำางานพรูอมกัน ฟังก์ชัน่เหลูานัน้ไมูสามารถยกเลิกไดู 

กรอบแผงของฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนจะไมูสวูางขึ้นมา มีเพียงดูานในเทูานัน้ที่จะสวูาง

4.3.8.1 ฟังก์ชั่นการทำางานสนับสนุน

• เร็วพิเศษ

เมื่อเลือกฟังก์ชัน่น้ี ระยะเวลาของโปรแกรมที่เกี่ยวขูองจะลดลง 50%
ดูวยขัน้ตอนการซักที่เหมาะสมส่งสุด กลไกการทำางานที่ดี และการบริโภคนำ้ าอยูางคูุมคูา
จึงมีประสิทธิภาพในการซักส่งขณะที่ใชูเวลานูอยลง

• ซักกลางคืน

ใชูในการซักผูาฝูายที่มีอัตราบริโภคพลังงานนูอยและทำางานแบบเครื่องเงียบ ขัน้ตอนการป่ันแหูง
ถ่กยกเลิกเพื่อใหูการทำางานไรูเสียงรบกวนและสิน้สุดรอบการทำางานดูวยขัน้ตอนการรักษานำ้ าลูาง
ไวู หลังจากเสร็จสิน้โปรแแกรมการซักแลูว ใหูใชูงานรอบการป่ันแหูงเพื่อทำาการป่ันแหูงเสื้อผูา

• กำาจัดขนสัตว์

ฟังก์ชัน่น้ีชูวยกำาจัดขนสัตว์เลีย้งที่ติดบนเสื้อผูาไดูอยูางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เมื่อคุณเลือกฟังก์ชัน่น้ี ขัน้ตอนการซักลูางขัน้ตูนและการลูางนำ้ าพิเศษจะเพิ่มเขูาไปในโปรแกรม
ปกติ ดังนัน้ การซักลูางน้ีจึงใชูนำ้ ามากขึ้น ขนสัตว์เลีย้งจึงถ่กกำาจัดออกไปไดูอยูางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

• การเติมอัตโนมัติ

ดูวยปูุมฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนน้ี คุณสามารถเปลี่ยนชนิดผงซักฟอกและปริมาณที่ใชูไดู 
สำาหรับขูอม่ลเพิ่มเติม โปรดด่ที่ 4.2.6.2 "ปริมาณผงซักฟอกและนำ้ ายาปรับผูานูุมหรือการเลือกผง
ซักฟอกชนิดผง"
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4.3.8.2 ฟังก์ชั่น/โปรแกรมที่เลือกโดยการกดปุ่มฟังก์ชั่นเป็นเวลา 3 วินาที

• การทำาความสะอาดถังซัก

กดปูุมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน 1 คูางไวูเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเลือกโปรแกรม
ใชูโปรแกรมน้ีเป็นประจำา (1-2 เดือนตูอครัง้) เพื่อทำาความสะอาดถังซักและเสริมสรูางสุขอนามัยที่
ดีตามตูองการ ใชูโปรแกรมน้ีขณะไมูมีสิ่งใดอยู่ในเครื่องซักผูาเลย หากตูองการผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
ใหูนำาผงขจัดคราบตะกรันสำาหรับทำาความสะอาดเครื่องซักผูาใสูลงในชูองใสผูงซักฟอกหมายเลข
เมื่อโปรแกรมสิน้สุดแลูว ใหูเปิดฝาปิดเครื่องแงูมไวูเพื่อใหูดูานในของเครื่องซักแหูง

C
โปรแกรมน้ีไมูใชูโปรแกรมการซักผูา แตูเป็นโปรแกรมการบำารุงรักษาเครื่อง
หูามทำาการเดินเครื่องเมื่อมีสิ่งใดก็ตามอยู่ในเครื่อง หากยังเดินเครื่องตูอไป เครื่องซักผูาจะทำาการตรวจสอบวูา

มีสิ่งใดอยู่ในเครื่องหรือไมูจากนัน้จะหยุดการทำางานของโปรแกรม

• ล็อคป้องกันเด็ก

ใชูฟังก์ชัน่ล็อคปูองกันเด็กเพื่อปูองกันเด็กไมูใหูเลูนเครื่องซักผูาน้ี เชูนนัน้แลูวคุณสามารถหลีก
เลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขณะที่โปรแกรมกำาลังทำางาน

C
คุณสามารถทำาการเปิดหรือปิดเครื่องไดูดูวยปูุม เปิด / ปิด เมื่อฟังก์ชัน่ล็อคปูองกันเด็กทำางานอยู่ เมื่อคุณเปิด

เครื่องอีกครัง้ โปรแกรมจะกลับมาทำางานตูอจากจุดที่หยุดไป

เมื่อเปิดล็อคปูองกันเด็กใหูทำางานแลูว เสียงสัญญาณแจูงเตือนจะดังขึ้นถูามีการกดปูุม สัญญาณแจูงเตือนจะ

ถ่กยกเลิกหากกดปุูมติดตูอกันหูาครัง้ 

การเปิดฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กให้ทำางาน:
กดและค้างไว้ที่ป่มุฟังก์ชันช่วยเหลือสนับสนุนปุ่มที่ 2  เป็นเวลา 3 วินาที หลังจากสิน้สุดการ
นับถอยหลังแบบ "CL 3-2-1" ที่อยู่บนหนูาจอแสดงผลแลูว สัญลักษณ์ "CL On" จะปรากฏบน
หนูาจอแสดงผล หยุดกดปูมุ ฟังก์ชั่นการทำางานสนับสนุน ปุ่มที่ 2 เมื่อสัญญาณเตือนดังขึ้น
การยกเลิกล็อคป้องกันเด็ก:
กดและค้างไว้ที่ป่มุฟังก์ชันช่วยเหลือสนับสนุนปุ่มที่ 2  เป็นเวลา 3 วินาที หลังจากสิน้สุดการ
นับถอยหลังแบบ "CL 3-2-1" ที่อยู่บนหนูาจอแสดงผลแลูว สัญลักษณ์ "CL Off" จะหายไป

ลดรอยยับย่น+ 

เลือกฟังก์ชัน่น้ีเมื่อกดฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนอันดับที่ 4 คูางไวูประมาณ 3 วินาที และไฟ
แสดงการติดตามการทำางานของโปรแกรมของขัน้ตอนที่เกี่ยวขูองเปิดขึ้นมา เมื่อเลือกฟังก์ชัน่ดัง
กลูาว ถังซักจะหมุนนานส่งสุด 8 ชัว่โมง เพื่อปูองกันไมูใหูเสื้อผูาเกิดรอยยับหลังจากโปรแกรมสิน้
สุดการทำางาน คุณสามารถยกเลิกโปรแกรมน้ีและนำาเสื้อผูาที่ซักแลูวออกมาในเวลาใดก็ไดูระหวูาง
การทำางาน 8 ชัว่โมงดังกลูาว กดปูุมเลือกฟังก์ชัน่การทำางานหรือปูุม เปิด/ปิด ของเครื่องซักผูา
เพื่อยกเลิกฟังก์ชัน่น้ี ไฟแสดงการติดตามการทำางานของโปรแกรมจะยังเปิดอยู่จนกวูาจะยกเลิก
ฟังก์ชัน่ หรือเสร็จสิน้ขัน้ตอนการทำางานดังกลูาว หากไมูไดูยกเลิก ฟังก์ชัน่น้ีจะยังทำางานตูอไปใน
รอบการซักที่ตามมาดูวยเชูนกัน
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• การตั้งค่าการเติมอัตโนมัติ 

 คุณสามารถเปิดใชูงานฟังก์ชัน่น้ีไดูโดยการกดปูุมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนปูุม 3 เป็นเวลา 3 
วินาที ดูวยฟังก์ชันน้ี จะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชูผงซักฟอกและนำ้ ายาปรับผูานูมุชนิดนำ้ า

 การเปลี่ยนปริมาณการเติมผงซักฟอกและนำ ้ายาปรับผ้านุ่มชนิดนำ ้า:

• กดปูุมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน ปูุมที่ 
3 คูางไวูประมาณ 3 วินาที 

• คุณสามารถกดปูุมเลือก "อุณหภ่มิ" (
) เพื่อเปลี่ยนระดับการเติมผงซักฟอก
ชนิดนำ้ าไดูดังน้ี

 1: ตำ่า
 2: ปานกลาง
 3: ส่ง
• คุณสามารถกดปูุมเลือก "ป่ัน" ( ) 

เพื่อเปลี่ยนระดับการเติมนำ้ ายาปรับผูานูุม
ไดูดังน้ี

 1: ตำ่า
 2: ปานกลาง
 3: ส่ง

• หลังจากกำาหนดปริมาณการเติมแลูว คุณสามารถกดปูุมเติมอัตโนมัติเพื่อกลับไปยังเมน่หลัก
ไดู สำาหรับทุกโปรแกรม การเติมขึ้นอยู่กับการตัง้คูาลูาสุดที่คุณไดูเลือกไวูจนกวูาคุณจะเลือก
การตัง้คูาใหมู

4.3.9 เวลาสิน้สุด
สิ้นสุดใน

เวลาคงเหลือจนเสร็จสิน้โปรแกรมการซักในขณะที่เครื่องซักผูากำาลังทำางาน จะแสดงเป็น "01:30" 
ในร่ปแบบของชัว่โมงและนาที

C
เวลาของโปรแกรมอาจจะแตกตูางไปจากคูาใน “ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภค” โดยข้ึนอยู่กับแรงดันนำ้ า 

ความกระดูางและอุณหภ่มิของนำ้ า อุณหภ่มิแวดลูอม ปริมาณและประเภทของเสื้อผูาที่จะซัก ฟังก์ชัน่การทำางาน

สนับสนุนที่เลือกไวู และการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟูาหลัก
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ด้วยฟังก์ชั่น เวลาสิน้สุด การเริ่มตูนของโปรแกรมการซักอาจจะชูาส่งสุดไดูถึง 24 ชัว่โมง หลัง
จากกดปูุม เวลาสิน้สุด เวลาสิน้สุดคำานวณไวูของโปรแกรมการซักจะแสดงผลออกมา หากตััง้คูา 
เวลาสิน้สุด แลูว ไฟแสดง เวลาสิน้สุด จะสวูางขึ้น 

เพื่อใหูฟังก์ชัน่เวลาสิน้สุดเปิดทำางาน และโปรแกรมการซักเสร็จสิน้ที่จุดสิน้สุดของเวลาที่ระบุไวู 
คุณจะตูองกดปูุม เริ่มต้น / หยุดชั่วคราว หลังจากทำาการปรับเวลาแลูว 

ถูาคุณตูองการยกเลิกฟังก์ชัน่เวลาสิน้สุด ใหูกดปูุม เปิด / ปิด เพื่อปิดและเปิดเครื่อง

C
เมื่อคุณไดูใชูงานฟังก์ชัน่ เวลาสิน้สุด อยูาเติมผงซักฟอกชนิดนำ้ าลงในชูองใสูผงซักฟอกหมายเลข 2 เน่ืองจาก

อาจทำาใหูเกิดคราบบนเสื้อผูาไดู

1 เปิดประต่สำาหรับโหลดเสื้อผูาลงไป วางเสื้อผูาลงไปและใสูผงซักฟอก ฯลฯ
2 เลือกโปรแกรมการซัก อุณหภ่มิ ความเร็วการป่ันแหูงและถูาตูองการ ใหูเลือกฟังก์ชัน่การ

ทำางานสนับสนุน
3 ตัง้คูาเวลาที่สิน้สุดที่คุณเลือกโดยการกดปูมุเวลาที่สิน้สุด ไฟบูงชีเ้วลาที่สิน้สุด จะสวูางขึ้น
4 กดปูุม เริ่มต้น/หยุดชัว่คราว เวลานับแถอยหลังจะเริ่มตูนขึ้น สัญลักษณ์ “:” ตรงกลางของ

เวลาที่สิน้สุดก็จะเริ่มกระพริบ

C
อาจนำาเสื้อผูาที่ตูองการซักเพิ่มใสูเขูาไปในชูวงการนับถอยหลังของเวลาสิน้สุด เมื่อสิน้สุดการนับถอยหลัง ไฟบูง

ชีเ้วลาสิน้สุดจะปิดลง รอบการซักจะเริ่มทำางานและเวลาของโปรแกรมที่เลือกไวูจะปรากฏบนหนูาจอแสดงผล
เมื่อเลือกเวลาสิน้สุดเสร็จสิน้แลูว เวลาจะปรากฏบนหนูาจอโดยประกอบดูวยเวลาสิน้สุดบวกดูวยระยะเวลาของ

โปรแกรมที่เลือกไวู

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

แสดงวูาโปรแกรมการซักไดูเริ่มทำางานแลูว 
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3 ประต่โหลดจะถ่กล็อค สัญลักษณ์การล็อคประต่จะปรากฏขึ้นบนหนูาจอแสดงผลหลังจากประต่
โหลดถ่กล็อค

4 ไฟบูงชีก้ารติดตามการทำางานของโปรแกรมบนหนูาจอแสดงผลจะแสดงขัน้ตอนปัจจุบันของ
โปรแกรมการซัก

4.3.11 การล็อคประตูโหลด
ที่ประต่โหลดของเครื่องซักผูาจะมีระบบการล็อคติดตัง้อยู่เพื่อปูองกันการเปิดประต่โหลดในกรณีที่
ระดับนำ้ าไมูเหมาะสม
สัญลักษณ์ "ประต่ล็อค" จะปรากฏขึ้นเมื่อประต่โหลดถ่กล็อคไวู

เปิดประตูโหลดในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง

C ในกรณีที่ไฟฟูาขัดขูอง คุณสามารถใชูที่จับประต่โหลดฉุกเฉินใตูฝาตัวกรองของป๊ัมเพื่อปิดประต่โหลดดูวยมือ 

A
ข้อควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงการรัว่ซึมของนำ้ ากูอนเปิดประต่โหลด ตรวจสอบใหูแนูใจวูาไมูมีนำ้ าเหลืออยู่

ภายในเครื่อง

• ทำาความสะอาดฝาตัวกรองของป๊ัม

• ปลดที่จับประต่โหลดฉุกเฉินดูานหลังของฝาตัวกรองของป๊ัม

 • ดึงที่จับประต่โหลดฉุกเฉินลงหน่ึงครัง้และเปิดประต่โหลด หลัง

จากเปิดประต่โหลดแลูว ใหูใสูที่จับประต่ประต่โหลดฉุกเฉินกลับ

เขูาไปที่เดิม

 •  ถูาประต่ไมูเปิด ใหูลองอีกครัง้โดยดึงที่จับลง
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4.3.12 การเปลี่ยนแปลงการเลือกหลังจากโปรแกรมเริ่มทำางานแล้ว

การใส่เสือ้ผ้าเพิ่มเข้าไปหลังจากโปรแกรมการซักเริ่มต้นแล้ว :
ถูาระดับนำ้ าในเครื่องเหมาะสมแลูวเมื่อกดปูุม  เริ่มต้น/หยุดชั่วคราว  ที่ล็อคประต่จะไมูทำางาน
และประต่จะเปิดออกเพื่อใหูคุณใสูเสื้อผูาลงไป ไอคอนที่ล็อคประต่บนจอแสดงผลจะดับลงเมื่อปิด
ที่ล็อคประต่แลูว หลังจากใสูเสื้อผูาลงไปแลูว ใหูปิดประต่แลูวกดปูุม เริ่มต้น/หยุดชั่วคราว  อีก
ครัง้เพื่อเริ่มการซักรอบถัดไป

ถูาระดับนำ้ าในเครื่องไมูเหมาะสมเมื่อกดปูมุ  เริ่มต้น/หยุดชั่วคราว  ที่ล็อคประต่จะไมูสามารถ
ทำางานไดูและไอคอนที่ล็อคประต่จะยังคงปรากฏอยู่

C
ถูาอุณหภ่มิของนำ้ าภายในเครื่องส่งกวูา 50 °C คุณจะไมูสามารถปิดใชูงานที่ล็อคประต่ไดูดูวยเหตุผลดูานความ

ปลอดภัย แมูระดับนำ้ าจะเหมาะสมแลูวก็ตาม

การปรับเปลี่ยนเครื่องไปสู่โหมดหยุดชั่วคราว:
กดปูุม  เริ่มต้น / หยุดชั่วคราวเพื่อเปลี่ยนไปสู่โหมด หยุดชัว่คราว สัญลักษณ์หยุดชัว่คราวจะ
กระพริบบนหนูาจอแสดงผล

การเปลี่ยนแปลงการเลือกโปรแกรมหลังจากที่โปรแกรมเริ่มทำางานแล้ว
การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมจะไมูสามารถดำาเนินการใดๆ ไดูเมื่อโปรแกรมปัจจุบันกำาลังทำางานอยู่ 
คุณสามารถเลือกโปรแกรมใหมูไดูหลังจากสลับโปรแกรมปัจจุบันไปยังโหมดหยุดชัว่คราว 

C โปรแกรมที่เลือกไวูจะเริ่มทำางานใหมู

การเปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่นการทำางานสนับสนุน ความเร็วและอุณหภูมิ
คุณอาจยกเลิกหรือเปิดการทำางานฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนไดู โดยขึ้นอยู่กับขัน้ตอนที่
โปรแกรมทำางานไปถึงแลูว ด่ที่ "การเลือกฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน" 
คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการตัง้คูาความเร็วและอุณหภ่มิไดู ด่ที่ "การเลือกความเร็วการป่ัน
แหูง" และ "การเลือกอุณหภ่มิ"

C ประต่โหลดจะไมูเปิดถูาอุณหภ่มิของนำ้ าในเครื่องส่ง หรือระดับนำ้ าอยู่เหนือเสูนฐานของประต่โหลด
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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 ใหูหมุนปูมุการเลือกโปรแกรมไปที่โปรแกรมส่บ + ป่ันแหูง จากนัน้ใหูระบายนำ้ า

ออกจากในเครื่อง

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

4.3.15 การปรับระดับเสียง
ระดับเสียงตำ่าและระดับเสียงส่ง 
กดปูุมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน ปูุมที่ 1 และปูุมที่ 2 คูางไวูประมาณ 3 วินาที เพื่อปรับระดับ
เสียง หลังจากการนับถอยหลังแบบ "3-2-1" บนหนูาจอแสดงผลสิน้สุดแลูว สัญลักษณ์ระดับเสียง
จะปรากฏขึ้นมาและระดับเสียงดังใหมูจะแสดงออกมา

4.3.16 แสงสว่างบนถังซัก
หลอดไฟที่สวูางบนถังซักของเครื่องซักผูาจะสวูางในระหวูางการเลือกโปรแกรม แสงสวูางจะดับลง
เมื่อคุณเริ่มใชูงานโปรแกรม หากไมูมีการเริ่มใชูงานโปรแกรมหรือไมูมีการกดปูุมภายใน 10 นาที
ในระหวูางขัน้ตอนการเลือกโปรแกรม หลอดไฟที่สวูางบนถังซักจะดับลง
หลอดไฟที่สวูางบนถังซักของเครื่องซักผูาจะสวูาง นาทีหลังจากเสร็จสิน้การเลือกโปรแกรม ซึ่งจะ
ดับเมื่อคุณกดปูุมเปิด/ปิด หลอดไฟที่สวูางบนถังซักจะดับลงหากคุณไมูกดปุูมใดๆ ภายใน 10 นาที
หลังจากเสร็จสิน้การเลือกโปรแกรม
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4.4 การบำารุงรักษาและการทำาความสะอาด
อายุการใชูงานของผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นและปัญหาที่พบเจอบูอยจะลดลงถูาทำาความสะอาดตาม
ชูวงเวลาอยูางสมำ่าเสมอ

4.4.1 การทำาความสะอาดลิน้ชักใส่ผงซักฟอก
ควรทำาความสะอาดเมื่อใด
• ถูาคุณเห็นคราบเหนียวหรือคราบแข็งของผงซักฟอกหรือนำ้ ายาปรับผูานูุม ในขณะที่คุณเปิด

ฝาภาชนะสำาหรับเติม
• หากคุณไมูพอใจกับความสะอาดของผูาที่ซัก (อาจเพราะไมูสามารถใชูผงซักฟอกหรือนำ้ ายา

ปรับผูานูุมกับเครื่องไดูเน่ืองจากการจับตัวแข็ง)
• ถูาของเหลวในชูองไมูลดลงเมื่อซักไปเป็นเวลานานแมูวูาคุณจะไมูไดูเติมผงซักฟอกหรือ

นำ้ ายาปรับผูานุูมและเลือกการเติมไวูแลูว
• ถูาคุณตูองการเปลี่ยนสารซักฟอกที่คุณไดูเติมลงไปในชูอง(ยกตัวอยูางเชูนถูาคุณไมูพอใจ

กับผงซักฟอกและไมูตูองการใชูผงซักฟอกชนิดดังกลูาว)หรือถูาคุณเติมสารศักฟอกผิด(ยก
ตัวอยูางเชูนถูาคุณไดูเติมผงซักฟอกลงในชูองใสูนำ้ ายาปรับผูานูุมหรือเติมนำ้ ายาปรับผูานูุมลง
ในชูองใสูผงซักฟอก)

• ถูาคุณตูองการเติมผงซักฟอกหรือนำ้ ายาปรับผูานูุมยี่หูออื่นนอกเหนือไปจากยี่หูอที่ใชูตามปกติ
• ถูาคุณเพิ่มสารซักฟอกที่มีลักษณะแตกตูางกัน(ยกตัวอยูางเชูนถูาคุณเพิ่มผงซักฟอกสำาหรับ

ซักผูาสีในขณะที่มีผงซักฟอกสำาหรับซักผูาขาวอยู่แลูวในชูอง)
• ถูาคุณเพิ่มสารซักฟอกที่มีความเขูมขูนตูางกัน(เพื่อไมูใหูเสียผงซักฟอกเกูาไปโดยเปลูา

ประโยชน์คุณสามารถเติมสารซักฟอกในชูองใสูผงซักฟอกชนิดผงที่อยู่ถัดไปและเลือก «ใชู
ผงซักฟอกชนิดผง» บนหนูาจอ)

• ถูานำ้ ายาปรับผูานุูมใหมูที่เติมมีลักษณะเดียวกันแตูกลิ่นตูางกัน(โปรดจำาไวูวูาถูาคุณเติมนำ้ ายา
ปรับผูานูุมใหมูโดยไมูทำาบูางนำ้ ายาปรับผูานูุมที่เติมไปกูอนหนูาน้ีที่เหลืออยู่นำ่ ายาปรับผูานูุมที่
ผสมกันน้ีจะใหูกลิ่นที่ตูางออกไป)

• หากคุณไมูไดูใชูเครื่องเป็นเวลานาน (ยกตัวอยูางเชูนเมื่อไปบูานพักตากอากาศในฤด่รูอนและ
กลับบูานใน 3เดือนใหูหลังหรือนานกวูานัน้)(สารซักลูางอาจมีความขูนและแข็งมากขึ้น และ
ในทูายที่สุดอาจสูงผลใหูระบบการเติมไมูทำางานแมูจอแสดงผลจะแสดงวูาชูองใสูสารซักฟอก
เต็มก็ตาม) 
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การทำาความสะอาด

กูอนทำาการลูาง กดปูุมเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่องและถอดปลัก๊

C
ขอแนะนำาใหูคุณสวมถุงมือเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผงซักฟอกที่คุณจะหยิบออกมาจากกลูองใสูผงซักฟอก

และสารซักฟอกอื่นๆ

• กดสูวนที่เป็นสีฟูาตรงกลางของกลูองใสูผง
ซักฟอกจากนัน้ดึงกลูองเขูาหาตัวเพื่อดึง
กลูองออก

• ดึงแถบปลูอยที่อยู่ทางดูานหลังของกลูอง
• ชูองที่อยู่ดูานหลังชูองใสูผงซักฟอกซึ่งจะถ่กลูางอย่ในตำาแหนูงเหนือภาชนะ
• คูอยๆ ดันแถบปลูอยเขูาไปในชูองที่ดูานหลังของชูองใสูผงซักฟอก
• ผงซักฟอกจะเริ่มไหลเขูาสู่ภาชนะ
• ทำาซำ้าขัน้ตอนเดียวกันเมื่อเติมนำ้ ายาปรับผูานูุม

• ใชูไขควงปากแบนเพื่อถอดแถบยึดฝาดูานบนของกลูองซักฟอก (มีทัง้หมด 6 แถบ: สองแถบ
ทางดูานขวากลูองสองแถบทางดูานซูายของกลูองและสองแถบที่ดูานหลัง) และลูางดูานใน
ของกลูอง

• หลังจากลูางเสร็จ ใหูปิดฝากลับเขูาไปยังตำาแหนูงเดิม ตรวจสอบใหูแนูใจวูาติดแถบทัง้หมด
เรียบรูอยแลูว ถูาแถบไมูไดูอยู่ในตำาแหนูงเดิมอาจทำาใหูของเหลวรัว่ไหลหรือกลูองใสูผง
ซักฟอกอาจติดหรือขยับกลูองบนแถบเลื่อนไดูอยูางยากลำาบาก ดูวยเหตุผลดังกลูาว โปรด
ตรวจสอบใหูแนูใจวูาติดแถบทัง้หมดในตำาแหนูงเติมเรียบรูอยแลูว

• ใสูแถบปลูอยที่อยู่ทางดูานหลังของกลูองกลับเขูาไปยังดูานหลังของกลูอง
• ตรวจสอบชูองและแถบเลื่อน ใสูกลูองกลับเขูาไปในตำาแหนูงเติมใหูพอดีและดันกลูองใหูปิด

หลังจากเติมผงซักฟอกและนำ้ ายาปรับผูานูุมแลูว กลูองจะพรูอมใชูงานสำาหรับโปรแกรมที่มี
ฟังก์ชัน่การเติม
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4.4.2 การทำาความสะอาดประตูโหลดเสือ้ผ้าและถังซัก
สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโปรแกรมทำาความสะอาดถังซัก โปรดด่ที่ การทำางานของผลิตภัณฑ์ – 
โปรแกรม

C
ทำาความสะอาดถังซักทุกๆ 2 เดือน

ใชูผงตูอตูานการเกิดคราบที่เหมาะสมกับเครื่องซักผูา

หลังจากการซักลูางทุกรอบ ทำาใหูแนูใจวูาไมูมีสิ่งแปลกปลอมคูาง
อยู่ในถัง
ถูาปากของผนังทูอในร่ปติดขัดใหูใชูไมูจิม้ฟันเปิดออก
สารแปลกปลอมจะทำาใหูเกิดคราบสนิมในถังซักไดู ทำาความ
สะอาดคราบติดแนูนบนผิวถังโดยใชูนำ้ ายาทำาความสะอาดเหล็กส
เตนเลส  
หูามใชูแปรงที่เป็นขนเหล็กหรือลวด สิ่งเหลูาน้ีจะทำาใหูเกิดความ
เสียหายตูอผิวที่เคลือบสี ชุบโครเมียมและผิวพลาสติกไดู

4.4.3 การทำาความสะอาดตัวเครื่องและแผงควบคุม
เช็ดทำาความสะอาดตัวเครื่องดูวยนำ้ าผสมสบู่หรือผงซักฟอกแบบเจลอูอน ๆ ที่ไมูกัดผิวตามที่จำาเป็น 
และทำาใหูแหูงดูวยผูาอูอนนูุม
ใชูผูาที่อูอนนูุมและเปียกหมาดๆ เทูานัน้ในการทำาความสะอาดแผงควบคุม

4.4.4 การทำาความสะอาดตัวกรองน้ำาเข้า
มีตัวกรองอยู่ที่ปลายสุดของวาล์วทูอนำ้ าเขูาที่ดูานหลังของเครื่องและที่ปลายสุดของทูอนำ้ าเขูาที่ตูอ
เขูากับก๊อกนำ้ า ตัวกรองเหลูาน้ีชูวยปูองกันสารแปลกปลอมและสิ่งสกปรกในนำ้ าที่อาจเขูาสู่เครื่อง
ซักผูาไดู ตัวกรองจะตูองทำาความสะอาดเมื่อเกิดความสกปรก
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1. ปิดก๊อกนำ้ า
2. ถอดคลายน็อตล็อคทูอยางของทางนำ้ าเขูาเพื่อเขูาไปยังตัวกรองที่อยู่บนวาล์วทูอนำ้ าเขูา

ทำาความสะอาดดูวยแปรงที่เหมาะสม ถูาตัวกรองสกปรกมากเกินไป ใหูขจัดสิ่งสกปรกเหลูา
นัน้ออกจากผิวดูวยคีมและทำาความสะอาดในวิธีน้ี

3. ถอดตัวกรองออกมาจากดูานแบนราบของทูอยางสำาหรับนำ้ าเขูาพรูอมกับแหวนปะเก็นและ
ทำาความสะอาดใหูทัว่ถึงผูานนำ้ าไหล

4. เปลี่ยนซีลและตัวกรองอยูางระมัดระวังและขันน็อตใหูแนูนดูวยมือ

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
นอกจากน้ี กูอนการขนสูงผลิตภัณฑ์ (เชูน เมื่อยูายไปอาศัยที่บูานหลังอื่น) ควรระบายนำ้ าออกจน
หมด

A คำาเตือน: สารแปลกปลอมที่คูางอยู่ในตัวกรองของป๊ัมอาจทำาใหูเกิดความเสียหายแกูเครื่องซักผูาหรืออาจ

ทำาใหูเกิดเสียงดังไดู

คำาเตือน: ในภ่มิภาคที่อาจเกิดการแข็งตัวของนำ้ า ก็อกนำ้ าจะตูองปิดไวู ทูอยางของระบบจะตูองถอดออก

และระบายนำ้ าในเครื่องซักผูาอออกเมื่อไมูไดูใชูงานเครื่องซักผูา

คำาเตือน: หลังจากการใชูงานแตูละครัง้ ใหูปิดก็อกนำ้ าที่เชื่อมตูอไปยังทูอสายยางหลัก

ในการที่จะทำาความสะอาดตัวกรองที่สกปรกและระบายนำ้าออก:

1 ถอดปลัก๊ไปของเครื่องเพื่อตัดพลังงานออก

A คำาเตือน: อุณหภ่มิของนำ้ าภายในเครื่องอาจเพิ่มส่งถึง 90 ºC เพื่อไมูใหูเสี่ยงตูอการถ่กนำ้ ารูอนลวก ใหู

ทำาความสะอาดตัวกรองหลังจากที่นำ้ าภายในตัวเครื่องเย็นลง

2 เปิดฝาของตัวกรอง
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3 ปฏิบัติตามขัน้ตอนดูานลูางเพื่อที่จะระบายนำ้ าออก
ผลิตภัณฑ์มีสายท่อยางระบายนำ้าออกฉุกเฉิน ในการระบายนำ้าออก:

a ดึงทูอยางระบายนำ้ าฉุกเฉินออกจาก
ตำาแหนูง

b วางภาชนะบรรจุขนาดใหญูที่ปลายของทูอ
ยาง ทำาการระบายนำ้ าออกไปยังภาชนะดัง
กลูาวโดยการดึงปลัก๊ที่ปลายของทูอยาง 
เมื่อภาชนะบรรจุเต็ม ใหูปิดทางเขูาของ
ทูอยางไวูโดยการปิดปลัก๊กลับคืน หลังจาก
ภาชนะบรรจุวูางเปลูาแลูว ทำาตามขัน้ตอน
ดูานบนเพื่อระบายนำ้ าในเครื่องออกใหูหมด

c เมื่อทำาการระบายนำ้ าออกเสร็จแลูว ปิด
ปลายทูอโดยใชูปลัก๊อีกครัง้และขันแนูนยึด
ทูอยางเขูาที่เดิม

d หมุนและเอาตัวกรองของป๊ัมออก

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

ประกอบดูวยชิน้เดียว วางแผูนฝาบนตำาแหนูงดูานลูางในตำาแหนูงที่ตัง้ครัง้แรก และกดสูวนดูาน
บนลงไปเพื่อปิด
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5 การแก้ไขปัญหา
ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา

โปรแกรมการซักไมเูร่ิมทำางาน

หลงัจากประตโ่หลดปิดแลวู

ไมไูดกูดปูมุ เร่ิมตนู / หยดุชัว่คราว / ยกเลิก • - กดปูมุ เร่ิมตนู / หยดุชัว่คราว / ยกเลิก

อาจเปน็เรือ่งยากทีจ่ะปิดประตโ่หลดในกรณทีีมี่

การโหลดมากเกินไป 

การใสเูสือ้ผูาปริมาณมากเกนิไป

• ลดปรมิาณการซักและตรวจสอบใหแูนใูจวาู

ไดปูดิประตโ่หลดอยาูงถ่กตูอง

โปรแกรมไมสูามารถเร่ิมทำางาน

หรอืเลอืกไดู

เครือ่งซกัผาูจะสลบัไปยงัโหมดการปอูงกนัตวั

เองเน่ืองจากปญัหาการจาูยพลังงาน (สายแรงดนั

ไฟฟาู แรงดนันำา้ ฯลฯ)

•  กดปูมุเปดิ/ปดิคาูงไว ู3 วนิาทเีพือ่รเีซต็

เครือ่งกลบัไปเปน็การตัง้คาูจากโรงงาน (ด่ที่ 

"การยกเลกิโปรแกรม")

มนีำา้อยู่ในตวัเคร่ือง อาจจะมนีำา้ตกคูางอยูใ่นตวัผลิตภณัฑไ์ดเูนือ่งจาก

กระบวนการควบคมุคณุภาพในการผลิต

• นีไ่มใูชเูปน็ความลมูเหลว นำา้ไมเูปน็

อนัตรายตูอเคร่ืองซกัผาู

เครือ่งซกัผาูไมดู่ดนำา้เขูาไป กอ็กนำา้ถก่ปดิ • เปดิก็อกนำา้
ทอูยางทางเขาูนำา้หักงอ • ทำาใหทูอูยางราบเรยีบ
ตวักรองทางเขาูนำา้อดุตัน • ทำาความสะอาดตัวกรอง
ประตโ่หลดของตูเ่ยน็ไมไูดปูดิ • ปดิประตโ่หลดเสือ้ผาู

เครือ่งซกัผาูไมรูะบายนำา้ออก ทอูยางระบายนำา้อาจจะอดุตนัหรอืบดิงอ • ทำาความสะอาดหรอืทำาใหูทอูยางราบเรยีบ
ตวักรองของป๊ัมอดุตนั •  ทำาความสะอาดตัวกรองของปัม๊

เครือ่งซกัผาูสัน่และมเีสยีงดงั เครือ่งซกัผาูตัง้ไวอูยาูงไมไูดูสมดลุ • ปรบัสมดลุของตวัเครือ่งโดยการปรบัขาต้ัง
สารแข็งอาจจะเขาูไปในตวักรองปัม๊นำา้ไดู • ทำาความสะอาดตัวกรองของปัม๊
สลกัยึดเพือ่ความปลอดภัยในการขนสงูไมถูก่

ออดออก

• ถอดสลักยดึเพือ่ความปลอดภยัในการ

ขนสงูออก

ปรมิาณของเส้ือผาูทีซั่กในเครือ่งอาจมนีอูยเกนิไป • เพิม่เส้ือผาูเขาูไปในเครือ่ง
โหลดเสือ้ผาูเขาูไปในเครือ่งมากเกนิไป • นำาเอาเสือ้ผาูบางชิ้น้ออกจากเคร่ืองและ

กระจายนำา้หนกัของเสือ้ผาูดวูยมอืใหสูมดลุ

ด่เปน็เน้ือเดยีวกนัในเครือ่ง
เครือ่งซกัผาูอาจจะวางพงิกบัสิง่ของทีแ่ขง็ • ตรวจสอบใหแูนใูจวาูเคร่ืองซกัผาูไมไูดพูงิ

วตัถใุด ๆ
มกีารรัว่ของนำา้ทีด่าูนลูางสุดของ

เครือ่ง

ทอูยางระบายนำา้อาจจะอดุตนัหรอืบดิงอ • ทำาความสะอาดหรอืทำาใหูทอูยางราบเรยีบ
ตวักรองของป๊ัมอดุตนั • ทำาความสะอาดตัวกรองของปัม๊

เครือ่งหยดุการทำางานหลงัจาก

โปรแกรมเริม่ทำางานไมนูาน

เครือ่งอาจจะหยดุทำางานชัว่คราวเนือ่งจากแรง

ดนัไฟฟาูตำา่

• เครือ่งจะกลบัมาทำางานอกีครัง้เมือ่แรงดนั

ไฟฟาูกลับมาทีร่ะดบัปกติ

เครือ่งระบายนำา้ออกโดยตรงจาก

นำา้ทีน่ำาเขูามา

ทอูยางระบายนำา้อาจมคีวามสง่ไมเูพยีงพอ • เชือ่มตอูทอูระบายนำา้ดงัทีไ่ดอูธบิายไวใูน

คูม่อืผูใ่ชู
ไมสูามารถมองเห็นนำา้ในขณะ

เครือ่งกำาลงัซกัผาู

นำา้อยู่ในสวูนทีไ่มสูามารถมองเห็นไดขูองเครือ่ง • สิง่น้ีไมใูชคูวามผดิพลาด
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
ประตโ่หลดไมสูามารถเปดิไดู การลอ็คประตจ่ะทำางานเนือ่งจากระดบันำา้ในถงัซกั • ระบายนำา้ออกโดยการใชูงานโปรแกรมป๊ัม

นำา้หรอืการปัน่
เครือ่งซกักำาลงัทำาใหนูำา้รอูนขึน้หรอือยูใ่นรอบของ

การปัน่หมนุ

• ใหรูอจนกวาูโปรแกรมจะทำางานเสรจ็สิน้

ประตโ่หลดอาจตดิขัดเนือ่งจากการเกดิแรงดนั • ถอืท่ีจบัพรอูมกบัผลกัและดงึประตโ่หลด

เพือ่ปลอูยและเปดิประต่โหลด
หากไมมูพีลงังานไฟฟาู จะไมสูามารถเปดิประต่

โหลดของเครือ่งไดู

• ใหเูปดิฝาตวักรองของปัม๊และดงึท่ีจบั

ฉกุเฉินทีด่าูนหลงัของฝาดงักลาูวลงเพือ่เปดิ

ประต่โหลด การลอ็คประต่โหลด
การซกัผูาใชเูวลานานกวูาท่ีระบุ

ไวใูนคูมื่อผูใ่ช ู(*)

แรงดนัของนำา้ตำา่เกนิไป • เครือ่งจะรอจนกระทัง่ไดรูบัปรมิาณนำา้ท่ี

เพยีงพอในการปูองกนัคณุภาพการซกัทีไ่มู

ดเีนือ่งจากปริมาณนำา้ทีน่อูยลง ดงันัน้ เวลา

ในการซกัจงึนานกวูาปกติ
แรงดนัไฟฟาูตำา่ • เวลาในการซกัถก่ทำาใหยูดืยาวออกไปเพือ่

หลกีเลีย่งผลการซกัทีไ่มดูเีมือ่แรงดนัไฟฟาู

จาูยตำา่เกินไป
อณุหภม่ขิองนำา้ทางเขาูอาจจะตำา่ไป • ตอูงใชเูวลาในการทำาใหูนำา้รอูนขึน้มากกวาู

เดมิในชวูงฤด่หนาว นอกจากนี ้เวลาในการ

ซกัยงัสามารถทำาใหูยดืยาวออกไปเพือ่หลกี

เลีย่งผลการซักทีไ่มดูี
จำานวนคร้ังการลาูงนำา้และ/หรอืปริมาณของนำา้ลาูง

อาจจะเพิม่ขึน้

• เครือ่งจะเพิม่ปรมิาณนำา้ของนำา้ลาูงเมือ่

ตูองการการลูางนำา้ทีดี่และเพิม่ข้ันตอนการ

ลาูงนำา้มากขึน้หากจำาเปน็
ฟองสวูนเกนิอาจเกดิขึน้และระบบการดด่ซบัฟอง

อตัโนมตัมิกีารเปดิการทำางานเนือ่งจากมกีารใชผูง

ซกัฟอกมากเกนิไป

• ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกตามทีแ่นะนำาไวู

เวลาของโปรแกรมไมมีูการนบั

ถอยหลงั (บนรุูนทีมี่หนาูจอแส

ดงผล) (*)

ตวัจบัเวลาอาจจะหยดุทำางานในระหวาูงการนำา

นำา้เขาูมา 

• ไฟบงูชีต้วัจบัเวลาอาจจะหยุดจนกวาูเครือ่ง

จะดด่นำา้เขูาเครือ่งอยาูงเพยีงพอ เคร่ืองจะ

รอจนกระทัง่มปีรมิาณนำา้ทีเ่พยีงพอเพือ่หลกี

เลีย่งผลการซักทีไ่มดูเีนือ่งจากมนีำา้นอูยเกนิ

ไป ตัวจบัเวลาจะกลบัมาทำางานนบัถอยหลงั

หลงัจากนัน้
ตวัจบัเวลาอาจจะหยดุทำางานในระหวาูงการทำาใหู

นำา้รูอนขึน้ 

• ไฟบงูชี้ข่องตวัจบัเวลาจะไมนัูบถอยหลงั

จนกระทัง่เครือ่งซกัผูาจะไปถงึอณุหภม่ทิี่

เลอืกไวู
ตวัจบัเวลาอาจจะหยดุระหวาูงการปัน่แหงู • ระบบตรวจจบัโหลดไมสูมดุลแบบอตัโนมตัิ

อาจจะถก่เปดิใชงูานเนือ่งจากการกระจาย

ตวัทีไ่มสูมดลุของเสือ้ผาูในถงัซกั
เวลาของโปรแกรมไมมีูการนบั

ถอยหลงั (*)

อาจจะมโีหลดท่ีไมสูมดลุในเครือ่งซกั • ระบบตรวจจบัโหลดไมสูมดุลแบบอตัโนมตัิ

อาจจะถก่เปดิใชงูานเนือ่งจากการกระจาย

ตวัทีไ่มสูมดลุของเสือ้ผาูในถงัซกั



40 / TH เครื่องซักผูา / คู่มือผู่ใชูงาน

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
เครือ่งซกัไมถูก่สลบัไปยังข้ันตอน

การหมนุปัน่ (*)

อาจจะมโีหลดท่ีไมสูมดลุในเครือ่งซกั • ระบบตรวจจบัโหลดไมสูมดลุแบบอตัโนมตัิ

อาจจะถก่เปดิใชูงานเนือ่งจากการกระจาย

ตวัทีไ่มสูมดลุของเสือ้ผาูในถังซกั
เครือ่งจะไมหูมนุปัน่หากนำา้ไมถูก่ระบายอยาูง

สมบร่ณ์

• ตรวจสอบตวักรองและทอูยางระบายนำา้

ฟองสวูนเกนิอาจเกดิขึน้และระบบการดด่ซบัฟอง

อตัโนมตัมิกีารเปดิการทำางานเนือ่งจากมกีารใชผูง

ซกัฟอกมากเกนิไป

•  ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกตามทีแ่นะนำาไวู

สมรรถนะการซกัผาูไมดีู: เสือ้ผาู

ทีซ่กัเปลีย่นแปลงเปน็สีเทา

ซดี (**)

ปรมิาณผงซกัฟอกทีไ่มเูพยีงพอถก่ใชผููานชวูง

เวลายาวนาน

• ใชปูรมิาณผงซกัฟอกทีแ่นะนำาใหเูหมาะสม

กบัความกระดูางของนำา้และเสือ้ผาูทีจ่ะซกั

การซกัลูางกระทำาทีอุ่ณหภม่ติำา่เป็นเวลานาน • เลอืกอณุหภม่ทิีเ่หมาะสมสำาหรบัเสือ้ผาูที่

จะทำาการซกั
ปรมิาณของผงซกัฟอกทีไ่มเูพยีงพอถก่ใชกูบันำา้

กระดาูง

• การใชปูรมิาณของผงซกัฟอกท่ีไมเูพยีงพอ

กบันำา้กระดูางเป็นสาเหตุของคราบสกปรก

เกาะตดิบนเสือ้ผาูและสิง่นีจ้ะเปลีย่นใหู

เสือ้ผาูกลายเปน็สเีทาเมือ่เวลาผาูนไป เปน็

เรือ่งทียู่งุยากในการกำาจดัคราบสเีทาเมือ่

เกดิข้ึนแลวู ใชปูรมิาณผงซกัฟอกทีแ่นะนำา

ใหูเหมาะสมกบัความกระดูางของนำา้และ

เสือ้ผาูทีจ่ะซกั
ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกทีม่ากเกนิไป • ใชปูรมิาณผงซกัฟอกทีแ่นะนำาใหเูหมาะสม

กบัความกระดูางของนำา้และเสือ้ผาูทีจ่ะซกั
สมรรถนะการซกัผาูไมดีู: คราบ

สกปรกฝัง่แนนูตดิอยู่หรือเสือ้ผาู

ไมถูก่ทำาใหขูาวใส (**)

ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกทีไ่มเูพยีงพอ • ใชปูรมิาณผงซกัฟอกทีแ่นะนำาใหเูหมาะสม

กบัความกระดูางของนำา้และเสือ้ผาูทีจ่ะซกั
เสือ้ผูาถก่โหลดเขาูไปมากเกนิไป • อยาูโหลดเสือ้ผาูเขาูเคร่ืองมากเกนิไป โหลด

ปรมิาณเสือ้ผาูตามขูอมล่ทีแ่นะนำาไวใูน 

“4.3.3ตารางโปรแกรมและการบรโิภค”
เลอืกโปรแกรมซกัและอุณหภม่ผิดิ • เลอืกโปรแกรมและอณุหภม่ทิีเ่หมาะสม

สำาหรบัเสือ้ผาูทีจ่ะทำาการซกั
ใชผูงซกัฟอกผดิประเภท • ใชผูงซกัฟอกดัง้เดมิทีเ่หมาะสมสำาหรบั

เครือ่งซกั
ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกทีม่ากเกนิไป • ใสผูงซักฟอกในชอูงทีถ่ก่ตอูง อยาูผสมสาร

ฟอกขาวและผงซักฟอกดวูยกนั
สมรรถนะการซกัผาูไมดีู: คราบ

สกปรกของนำา้มนัตดิแนนูบน

เสือ้ผาูทีซั่ก (**)

ไมไูดทูำาความสะอาดถังซกัเปน็ประจำา • ทำาความสะอาดถังซกัอยาูงเป็นประจำา 

สำาหรบัขัน้ตอนน้ี โปรดดท่ี ่"4.4.2 การ

ทำาความสะอาดประตโ่หลดและถงั"
สมรรถนะการซกัผาูไมดีู: เสือ้ผาู

สูงกลิน่ทีไ่มพูงึประสงค ์(**)

กลิน่และชัน้ของแบคทเีรียจะกอูตวัขึน้บนถงั

ซกัเนือ่งจากผลของการซกัผาูอยาูงตอูเนือ่งที่

อณุหภม่ติำา่และ/หรอืใชโูปรแกรมระยะสัน้

• ทิง้ใหลูิน้ชกัใสผูงซักฟอกรวมท้ังประตโ่หลด

เสือ้ผาูของเครือ่งเปดิแงมูไวหูลังจากการ

ซกัแตูละครัง้ เชนูนัน้แลวู สภาพแวดลูอมที่

เหมาะสมตอูแบคทเีรยีกไ็มสูามารถเกดิขึน้

ในเคร่ืองซกัผาูไดู
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
สขีองเสือ้ผาูทีซั่กซดีจางลง (**) เสือ้ผาูถก่โหลดเขาูไปมากเกินไป • อยาูโหลดเส้ือผาูเขูาเครือ่งมากเกนิไป

ผงซักฟอกทีใ่ชมูคีวามชืน้ • เกบ็รกัษาผงซกัฟอกใหูปดิในสภาพ

แวดลอูมทีไ่มมีูความชืน้และไมเูส่ียงตอู

อณุหภมิ่ทีม่ากเกนิไป
เลอืกใชอูณุหภม่สิง่ • เลอืกโปรแกรมและอณุหภ่มทิีเ่หมาะสมใหู

สอดคลอูงกบัประเภทและระดบัของความ

สกปรกของเสือ้ผาู
การลาูงนำา้ไมดูี ปรมิาณ ตราสินคาูและสภาวะการจดัเกบ็ของผง

ซกัฟอกทีใ่ชไูมเูหมาะสม

• ใชผูงซกัฟอกทีเ่หมาะสมสำาหรบัเครือ่งซกัผาู

และเส้ือผาูของคณุ เกบ็รกัษาผงซกัฟอกใหู

ปดิในสภาพแวดลอูมทีไ่มมูคีวามชืน้และไมู

เสีย่งตอูอุณหภมิ่ทีม่ากเกนิไป
ใสผูงซักฟอกในชอูงทีไ่มถูก่ตอูง • เตมิผงซกัฟอกและนำา้ยาปรบัผาูนูมุลงใน

ชอูงดาูนขวา
ตวักรองของป๊ัมอดุตนั • ตรวจสอบตวักรอง
ทอูยางระบายนำา้พบังอ • ตรวจสอบทอูยางระบายนำา้

เสือ้ผาูทีซั่กกลายเป็นแขง็กระดาูง

หลงัจากการซัก (**)

ใชปูริมาณของผงซกัฟอกทีไ่มเูพยีงพอ • การใชูปรมิาณผงซกัฟอกทีไ่มูเพยีงพอ

สำาหรบัความกระดาูงของนำา้สามารถเปน็

สาเหตขุองเสือ้ผาูทีซั่กกลายเป็นแขง็

กระดาูงไดูในเม่ือเวลาผาูนไป ใชปูรมิาณ

ของผงซกัฟอกท่ีเหมาะสมกบัความกระดาูง

ของนำา้
ใสผูงซักฟอกในชอูงทีไ่มถูก่ตอูง • เตมิผงซกัฟอกและนำา้ยาปรบัผาูนูมุลงใน

ชอูงดาูนขวา
ผงซักฟอกอาจจะผสมกบันำา้ยาปรับผาูนูมุ • อยาูผสมผงซักฟอกกบันำา้ยาปรบัผาูนูมุ ลาูง

และทำาความสะอาดกลอูงดวูยนำา้รอูน
เสือ้ผาูทีซั่กไมมูกีล่ินของนำา้ยา

ปรบัผาูนูมุ (**)

ใสผูงซักฟอกในชอูงทีไ่มถูก่ตอูง • เตมิผงซกัฟอกและนำา้ยาปรบัผาูนูมุลงใน

ชอูงดาูนขวา
ผงซักฟอกอาจจะผสมกบันำา้ยาปรับผาูนูมุ • อยาูผสมผงซักฟอกกบันำา้ยาปรบัผาูนูมุ ลาูง

และทำาความสะอาดกลอูงดวูยนำา้รอูน
การเติมนำา้ยาปรับผาูนูมุกำาหนดไวท่ีูระดับตำา่ • เพิม่ปรมิาณการเตมินำา้ยาปรบัผาูนูมุอกีหนึง่

ระดบั ด ่"การต้ังคาูการเติมอตัโนมตั"ิ
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
สิง่ตกคูางของผงซกัฟอกในกลูอง

ผงซักฟอก (**)

ผงซักฟอกถก่ใสลูงในกลอูงทีเ่ปยีก • ทำาใหกูลอูงใสผูงซกัฟอกแหงูกอูนทีจ่ะใสผูง

ซกัฟอกลงไป
ผงซักฟอกไดรูบัความชิน้ • เกบ็รักษาผงซักฟอกใหปูดิในสภาพแวดลอูม

ทีไ่มมูคีวามชืน้และไมเูสีย่งตูออณุหภม่ทิี่

มากเกินไป
แรงดนัของนำา้ตำา่เกนิไป • ตรวจสอบแรงดันของนำา้
ผงซักฟอกในถงัซกัลาูงหลกัเปยีกในขณะทีท่ำาการ

นำาออกมาเพือ่ซกัลูางขัน้ตนู ชูองของชอูงใสผูง

ซกัฟอกถก่ขดัขวาง

• ตรวจสอบชอูงตาูงๆ และทำาความสะอาด

ถาูอดุตนั

มปีญัหาเกีย่วกับลิน้เปิดปดิของกลอูงผงซกัฟอก • โทรหาตวัแทนบรกิารทีไ่ดูรบัอนญุาต
ผงซักฟอกอาจจะผสมกบันำา้ยาปรบัผูานูมุ • อยาูผสมผงซกัฟอกกบันำา้ยาปรบัผาูนูมุ ลาูง

และทำาความสะอาดกลอูงดวูยนำา้รอูน
ไมไูดทูำาความสะอาดถังซกัเปน็ประจำา • ทำาความสะอาดถังซกัอยาูงเป็นประจำา 

สำาหรบัขัน้ตอนน้ี โปรดดท่ี ่"4.4.2 การ

ทำาความสะอาดประตโ่หลดและถงั"
มฟีองกอูตัวขึน้มากเกินไปใน

เครือ่งซกั (**)

ใชผูงซกัฟอกทีไ่มเูหมาะสมกบัเครือ่งซกัผาู • ใชผูงซกัฟอกใหเูหมาะสมสำาหรบัเครือ่ง

ซกัผูา
ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกทีม่ากเกนิไป • ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกทีเ่พยีงพอเทาูนัน้
ผงซักฟอกถก่จดัเกบ็ไวภูายใตสูภาวะทีไ่มเูหมาะ

สม

• จดัเก็บผงซกัฟอกไวใูนทีแ่หงูและปดิ อยาู

จดัเก็บผงซกัฟอกในสถานท่ีรอูนใหมูาก

เกนิไป
เสือ้ผูาแบบโครงตาขาูยบางประเภท เชนู ผาูโปรงู

บางอาจจะมฟีองมากเกินไปเนือ่งจากลายผนืผาู

ของมัน

• ใชปูรมิาณผงซกัฟอกนูอยๆ สำาหรบัเสือ้ผาู

ประเภทนี้

ใสผูงซักฟอกในชอูงท่ีไมถูก่ตอูง • ใสผูงซักฟอกในชอูงทีถ่ก่ตอูง
ฟองไหลออกมากเกนิไปจาก

กลูองใสผูงซักฟอก

ใชผูงซกัฟอกมากเกนิไป • ผสมนำา้ยาปรบัผาูนูมุ 1 ชอูนโต๊ะกบันำา้ ½ 

ลติรและเทลงในชอูงใสู่สำาหรบัการซกัลูาง

หลกัของกลูองใสูผงซกัฟอก
• ใสผูงซักฟอกลงในเครือ่งใหเูหมาะสมกบั

โปรแกรมและขนาดของโหลดส่งสดุทีร่ะบุ

ไวใูน“4.3.3ตารางโปรแกรมและอตัราการ

บรโิภค” เมือ่คุณใชสูารเคมเีพิม่เตมิ (นำา้ยา

ขจดัคราบฝงัแนูน นำา้ยาฟอกขาว และ ฯลฯ) 

ใหูลดปรมิาณของผงซกัฟอกลง
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
เสือ้ผาูยงัคงเปยีกอยู่ ณ การสิน้

สดุการทำางานของโปรแกรม (*)

ฟองสวูนเกนิอาจเกดิขึน้และระบบการดด่ซับฟอง

อตัโนมตัมิกีารเปดิการทำางานเนือ่งจากมกีารใชผูง

ซกัฟอกมากเกนิไป

• ใชปูรมิาณของผงซกัฟอกตามทีแ่นะนำาไวู

(*) เครือ่งไมูปรบัไปสูข่ัน้ตอนการป่ันแหงูเมือ่เสือ้ผาูท่ีซักมกีารกระจายตวัไมสูมดลุในถงัซกัเพือ่ปอูงกนัความเสยีหายใดๆ ตอูเครือ่ง

และตอูสิง่แวดลอูมรอบๆ ตัวเครือ่ง เส้ือผาูทีซั่กตอูงทำาการจดัเรยีงใหมแูละทำาการปัน่แหูงใหมู
(**) ไมไูดทูำาความสะอาดถังซกัเป็นประจำา ทำาความสะอาดถงัซกัอยาูงเปน็ประจำา ดท่ี ่4.4.2

A
คำาเตือน: ถูาคุณไมูสามารถขจัดปัญหาไดูแมูวูาไดูปฏิบัติตามคำาแนะนำาในบทน้ีแลูว ใหูปรึกษากับตัวแทน

จำาหนูายของคุณหรือตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต อยูาพยายามซูอมแซมผลิตภัณฑ์ที่ไมูทำางานตามฟังก์ชัน่ดูวย

ตัวเอง





 

2820526743_EN/ 03-07-18.(17:18)

Washing Machine
User’s Manual

WTE11745X0MSTD

EN

Document Number=



This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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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 if it is not in use.
u Always have the installation and repairing procedures carried out by the

Authorized 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 While there is still water inside the product, never open the loading door or
remove the filter. 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 label of textile products and the detergent
package.

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 for the children. Keep packaging
materials in a safe place away from reach of the children.
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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.

1.3 Electrical safety
u If the product has a failure, it should not be operated unless it is repaired by 

the Authorized Service Agent! There is the risk of electric shock!
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 Plug the product into 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 will arise when the 
product is used without grounding in accordance with the local regulations.

u Do not wash the product by spraying or pouring water onto it! There is the 
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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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.

3 Intended use

•	This	product	has	been	designed	for	domestic	use.	It	is	not	for	commercial	purposes	or	it	
should not be used out of its intended use.

•	The	product	must	only	be	used	for	washing	and	rinsing	of	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 appliance properly.
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4 Technical specifications

Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010
Supplier name or trademark Beko

Model name WTE11745X0MSTD

Rated capacity (kg) 11

Energy efficiency class /  Scale from A+++ (Highest Efficiency) to D (Lowest Efficiency) A+++

Annual Energy Consumption (kWh) (1) 207

Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at full load  (kWh) 1,100

Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at partial load  (kWh) 0,790

Energy consumption of the standard 40°C cotton programme at partial load  (kWh) 0,790

Power consumption in ‘off-mode’ (W) 0,440

Power consumption in ‘left-on mode’ (W) 0,640

Annual Water Consumption (l) (2) 12319

Spin-drying efficiency class / Scale from A (Highest Efficiency) to G (Lowest Efficiency) B

Maximum spin speed (rpm) 1400

Remaining moisture Content (%) 53

Standard cotton programme (3) Cotton Eco 60°C and 40°C

Programme time of the standard 60°C cotton programme at full load (min) 230

Programme time of the standard 60°C cotton programme at partial load (min) 190

Programme time of the standard 40°C cotton programme at partial load (min) 185

Duration of the left-on mode (min) N/A

Airborne acoustical noise emissions washing/spinning (dB) 56/76

Built-in No

Height (cm) 84

Width (cm) 60

Depth (cm) 67

Net weight (±4 kg.) 78

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 9715
(1) Energy Consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the 
consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.

(2) Water consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water 
consumption will depend on how the appliance is used.

(3) “Standard 60°C cotton programme” and the “standard 40°C cotton programme” are the standard washing programmes to which the information 
in the label and the fiche relates and these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient 
programmes in terms of combined energy and water consumption. 

Technical specifications may be changed without prior notice to improve the quality of the product.
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4.1 Installation
• Apply	to	the	nearest	authorised	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	authorised

service. 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.

4.1.1 Appropriate installation location
• Place	the	product	on	a	hard	and	level	floor.	Do	not	put	it	onto	a	carpet	with	high	pile	or	other	similar

surfaces.
• When	the	washing	machine	and	dryer	are	placed	on	top	of	each	other,	their	total	weight	–when	loaded–

amounts to 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	in	the	environments	where	the	temperature	falls	below	0	ºC.
• Leaving	a	gap	at	the	sides	of	the	machine	is	suggested	to	reduce	vibration	and	noise
• On	a	graduated	floor,	do	not	place	the	product	next	to	the	edge	or	on	a	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 machine backwards to remove the packaging reinforcement. 
Remove the packaging reinforcement by pulling the ribbon. Do not make 
this operation alone by yourself. 

4.1.3 Removing the transportation locks
1 Loosen all bolts with an appropriate wrench until they turn freely.
2 Remove the transport safety bolts by turning them slightly.
3 Insert the plastic covers in the bag containing the user manual to the openings on the rear panel.

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

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

Install the transport safety bolts in reverse order of the disassembly procedure.

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



52 / EN Washing Machine / User’s Manual

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	one	minute	to	have	your	machine	run	smoothly.	Attach	a	pressure	
reducing valve if water pressure is higher.

A
CAUTION: 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.

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

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

2 When hose connection is completed, check whether there is leak 
problems at the connection points by opening the taps fully. If any 
leaks occur, turn off the tap and remove the nut. Retighten the nut 
carefully after checking the seal. In order to prevent the water leaks 
and resultant damages, keep the taps closed when you do not use 
the product.

4.1.5 Connecting the drain hose to the drain
• Attach	the	end	of	the	drain	hose	directly	to	waste	water	drain,	lavatory	or	bathtub.

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

40
 c

m

10
0 

cm

• 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 discharge becomes more difficult and
the laundry may come out excessively wet. Therefore,
follow the heights described in the figure.

• To	prevent	the	waste	water	to	go	back	into	the	machine	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 machine.

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

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

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

1 Loosen the lock nuts on the feet by hand.
2 Adjust the feet until the product stands in a stable and balanced way.
3. Tighten all lock nuts by hand again.

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 will arise when the product is used without grounding in accordance with the local regulations.
• Connection	must	comply	with	national	regulations.
• The	wiring	for	the	electrical	outlet	circuit	must	be	sufficient	to	meet	the	appliance	requirements.	Use	of	a

Groud Fault Circuit Interrupter (GFCI) is recommended.
• Power	cable	plug	must	be	within	easy	reach	after	installation.
• If	the	current	value	of	the	fuse	or	breaker	in	the	house	is	less	than	16	Amps,	have	a	qualified	electrician

install a 16 Amp fuse.
• The	voltage	specified	in	the	"Technical	specifications"	section	must	be	equal	to	your	mains	voltage.
• Do	not	make	connections	via	extension	cables	or	multi-plugs.

B CAUTION: Damaged power cables must be replaced by the Authorised Service Agents.

4.1.8 Initial use

Before starting to use the product make sure that the preparations are 
made which are in line with the “Important Safety and Environment 
Instructions” and the instructions in the “Installation” section.
To prepare the product for washing laundry, perform first operation 
in Drum Cleaning programme. If this program is not available in your 
machine, apply the method which is described in the section 4.4.2.

C
Use an anti-limescale suitable for the washing machines.

Some water might have remained in the product due to the quality control processes in the production. It is not harmful for 
the product.
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4.2 Preparation

4.2.1 Sorting the laundry
* Sort laundry according to type of fabric, color, and degree of soiling and allowable water temperature.
* Always observe the instructions given on the garment care labels.

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.
•		Take	out	all	substances	in	the	pockets	such	as	coins,	pens	and	paper	clips,	and	turn	pockets	inside	out	and	

brush. Such objects may damage the product or cause noise problem.
•	 Put	small	size	clothes	such	as	infant's	socks	and	nylon	stockings	in	a	laundry	bag	or	pillow	case.
•	 Place	curtains	in	without	compressing	them.	Remove	curtain	attachment	items.
•	 Fasten	zippers,	sew	loose	buttons	and	mend	rips	and	tears.
•	 Wash	“Machine	washable”	or	“Hand	washable”	labeled	products	only	with	an	appropriate	programme.
•	 Do	not	wash	colours	and	whites	together.	New,	dark	coloured	cottons	release	a	lot	of	dye.	Wash	them	

separately.
•	 Tough	stains	must	be	treated	properly	before	washing.	If	unsure,	check	with	a	dry	cleaner.
•	 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.

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."
•	 Observe	the	temperature	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	more	detergent	than	the	recommended	on	the	detergent	packaging.

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 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 the section "4.3.3 Programme and consumption table". When overloaded, 
product's washing performance will drop. Moreover, noise and vibration problems may occur.
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4.2.6 Using detergent and softener

C
When using detergent, softener, starch, fabric dye, bleach and descaling agents to be added through the detergent container 
2, read the manufacturer's instructions written on the package and follow the dosages specified. Use a measuring cup, if any.

For programmes where liquid detergent dosing is selected, do not add any powder detergent.

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

Detergent, softener and other cleaning agents

1 2 3

1- Liquid detergent compartment
2 - Powder detergent compartment
3 - Softener compartment

• Add	detergent	and	softener	before	starting	the	washing	programme.
• Place	the	detergent	bag	or	the	dispensing	ball	directly	among	the	laundry	in	the	product.
• There	is	no	pre-wash	compartment	or	pre-wash	option.

C Washing agents such as viscous jelly detergents cannot be used in detergent drawers or dosing compartments.

A WARNING: Close the detergent drawer before starting the washing programme and never open the drawer while the 
product is running.

4.2.6.1 Auto Dosing
Initial Setup:
Switch on the machine by pressing the on/off button. The dosing symbol ( ) will appear in programmes that 
permit detergent dosing. If the liquid detergent and softener compartments are empty or the remaining agents 
in these compartments are below the limits, the dosing symbol will flash in programmes that permit dosing.
Adding Liquid Detergent and Softener

• Pull	the	detergent	drawer	towards	yourself	to	open	it.

• To	add	liquid	detergent	(left)	and	softener	(right),	open	the	lid	of	the
relevant container upwards as shown in the image.
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MAX

• When	adding	liquid	detergent	or	softener,	do	not	exceed	the	tip	of
the «Max» label.

• Close	the	lid.
• Close	the	detergent	drawer	by	pushing	it	slowly.
• After	closing	the	detergent	drawer,	the	flashing	dosing	symbol	( )

will start to light up steadily.
• Indicates	that	the	components	are	filled	and	the	drawer	is	closed.

• For	coloured	and	white	laundry,	it	is	recommended	to	fill	commonly	used	liquid	detergent	in	the
compartment.

• Despite	the	fact	that	the	detergent	compartments	are	filled,	if	'detergent	symbol	'	continues	to	flash,	the
detergent drawer is not fully closed. Ensure that the drawer is seated in place by pushing it.

A WARNING: While the detergent drawer is full with detergent and/or softener:
a- Do not pull the machine,
b- Do not change its place,
c- Do not tilt the machine to its side or back,

WARNING: To make these actions, first you should take out the drawer from the machine.

WARNING: If you wish to start the programme when there is no detergent in the detergent drawer, please remember 
that you must cancel the liquid detergent dosing and wash the laundry with powder detergent.

WARNING: The liquid detergent dosing container must be filled only with liquid detergent, and the softener dosing 
container only with softener. Filling these compartments with any kind of liquid or powder chemical other than these may 
harm your laundry or washing machine.

4.2.6.2 Dose Selection and Cancellation or Powder Detergent Use

• For	some	programmes	of	the	machine,	liquid	detergent	could	not	be	selected.	In	such	cases,	powder
detergent should be used. Please see the Programme Table for details.

• After	selecting	the	temperature,	spin	speed	and	auxiliary	function,	start	the	programme	by	pressing	the
started/pause button.

• The	machine	will	measure	the	load,	and	determine	the	detergent	amount	depending	on	the	load	amount
and selected functions. During the washing operation, the detergent intake is not visible, it will be taken
in directly with the water.

• If	it	is	requested	to	use	powder	detergent	in	programmes	where	detergent	dosing	system	activates
required amount of powder detergent should be added to the detergent compartment. If you wish to use
the detergent compartment in the middle, you need to cancel your liquid detergent selection.

• Programme	is	started	by	pressing	Start/Pause	button.	When	the	machine	starts	to	take	in	water,	the
powder detergent will also be taken in.

• If	you	want	to	use	a	liquid	detergent	whose	characteristics	are	different	than	that	of	the	detergent	in
the liquid detergent compartment for once, you must add the different liquid detergent into the middle
powder detergent compartment and cancel your liquid detergent selection.

• Softener	will	be	taken	in	through	the	detergent	dosing	system.
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Liquid detergent and softener dosing symbols will be active or inactive depending on the 
programme selected on the display.
•	 If	the	liquid	detergent	symbol	is	on,	this	means	that	liquid	detergent	dosing	is	active.	
•	 If	the	softener	symbol	is	on,	this	means	that	softener	dosing	is	active.
•	 If	the	liquid	detergent	symbol	is	off,	this	means	that	you	can	wash	your	laundry	with	powder	detergent.
•	 If	the	softener	symbol	is	off,	this	means	no	softener	will	be	used	in	the	rinsing	step.

The first position on the display: means liquid detergent is active, softener is on.

If liquid detergent and softener symbols are active on the display, the liquid detergent will 
become on and the softener will become off after you press the Auto Dosing key for the first 
time. 

When you press the Auto Dosing key for the second time, powder detergent and softener 
will become on.

When you press the Auto Dosing key for the third time, powder detergent will become on 
and softener will become off. Finally, when you press it for the fourth time, it will return to 
the initial position.

4.2.6.3 When the Detergent and/or Softener Run(s) Out:
•	 When	the	detergent	or	softener	in	the	detergent	compartment	runs	out,	the	“dosing	symbol”	on	the	

display will flash. When this symbol flashes, you need to add detergent or softener to the dosing 
compartment. The product can dose for 2 to 3 cycles as of the moment that the symbol flashes.

4.2.6.4 Adding Detergent or Softener to the Wrong Compartment:
•	 If	the	detergent	or	softener	is	added	to	the	wrong	compartments,	see	4.4.1	“Cleaning	the	detergent	

drawer”.
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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°C)

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

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

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

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.

C If a special liquid detergent must be used, you can cancel the liquid detergent dosing and add the special detergent to the 
powder detergent compartment no 2. In such cases, no time delay function should not be used.
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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

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

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 Line
l- Lock Indicators
m- Load indicator
n- 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.

านหงวลจ็รสเกัซ
Ending In

ษศเิพว็รเ
Fast+

วตัสนขดัจาํก
Pet Hair Removal

ิตัมนโตัอายาํ้นยาจ
AutoDosing

นืคงาลกกัซ
Night Mode

WTE11745X0MSTD

วารควั่ชดุยห/มิ่รเ
Start / Pause

เปิด/ ปิด

ยาฝาผ
Cottons

ดัยหะรปบบแยาฝาผ
Cottons Eco

หะารคเงัสยใาผ
Synthetics

 นัวาํจะรปว็รเ Daily Xpress
 ษศเิพนวดกัซ Xpress Super Short

 มขเีสาผลแูด Dark Care
  สนียาผ  Jeans

าผมอนถ
Gentle Care

า้นํงาล
Rinse

ติ้ชเอ้ืสเ
Shirts

ิตัมนโตัอมรกแรปโ
Auto Program

น็ยเา้นํกัซ
CoolClean

กึลาํ้ลบารคดัจข
StainExpert 

ยัมานอขุสกัซมรกแรปโ
Hygiene+

 นอนงอ่ ืรคเดุช Duvet
ดป็เนขอื้สเ  Down Wear

 วตัสนขาผ Woollens
 อืมกัซ Hand Wash

า้นํยาบะระลแน่ปั
Spin + Drain

SteamTherapyTM
า้นํอไกัซ

1 2 3 4 5

6

7

8910111213
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4.3.3 Programme and consumption table

• :	Selectable.
* : Automatically selected, no canceling.
**  : Energy Label programme (EN 60456 Ed.3) 
*** : 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.
- : See the programme description for maximum load.

** "Cotton eco 40°C and Cotton eco 60°C are standard programmes." These programmes are known as '40°C cotton standard 
programme' and '60°C cotton standard programme' and indicated with the    symbols on the panel.

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."

EN 2 Auxiliary functions

Programme

M
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Selectable 
temperature 

range °C

Cottons

90 11 110 2,25 1400 • • • • • Cold - 90

60 11 110 1,40 1400 • • • • • Cold - 90

40 11 72 1,10 1400 • • • • • Cold - 90

Cottons Eco

60** 11 63,0 1,100 1400 • Cold - 60

60** 5,5 51,5 0,790 1400 • Cold - 60

40** 5,5 50,0 0,790 1400 • Cold - 60

Synthetics
60 5 84 1,50 1200 • • • • • Cold - 60

40 5 84 0,95 1200 • • • • • Cold - 60

Daily Xpress / Xpress Super Short

90 11 85 2,20 1400 • • • • Cold - 90

60 11 85 1,20 1400 • • • • Cold - 90

30 11 83 0,20 1400 • • • • Cold - 90

Daily Xpress / Xpress Super Short + Fast+ 30 2 48 0,20 1400 • • • • Cold - 90

Dark Care / Jeans 40 6 99 1,05 1200 * • • • Cold - 40

Woollens / Hand Wash 40 2,5 59 0,55 1200 • • Cold - 40

Gentle Care 40 5 58 0,60 1200 • • Cold - 40

Duvet / Down Wear 60 - 105 1,10 1000 • • Cold - 60

Hygiene+ 90 9 120 2,15 1400 • 20-90

Shirts 60 5 85 1,50 800 • • • • Cold-60

StainExpert 60 5,5 100 0,90 1400 • • • 30-60

SteamTherapy - 1 1 0,17 - -

CoolClean 30 5,5 60 0,21 1400 • • Cold - 30

Auto Program 60 11 **** **** 1400 • • • • • Cold - 60

Drum Cleaning 0 - 85 2,30 00 • 0

•

•

•

•

•

•

•

*

*
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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.
• 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. M1422"
In 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.
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	 •	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.

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 CAUTION: Do not wash the items apart from duvets such as carpets, rugs and etc. in the machine. Otherwise, 
permanent damage will occur 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.

• SteamTherapy
Use this programme to reduce the creases and ironing times of a small amount of unspotted cotton, synthetic 
or mixed laundry. 

C When this programme is selected, it is normal to hear boiling noises since the steam generator boils water to produce 
steam.

• 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.
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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
CAUTION: 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.
• 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

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.
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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.

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.
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If you want to spin your laundry after the Rinse Hold function:
- Adjust the Spin Speed.
- Press Start / Pause / Cancel button. 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.

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

• 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.

• Night Mode
Use to wash the cottons with lesser energy consumption and silently. Spin steps are cancelled for a silent 
washing and the cycle ends with the Rinse Hold step. After completion of the programme, run Spin cycle to 
spin the laundry.

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

• AutoDosing
With this auxiliary function key, you can change your detergent and dose preferences. For detailed information, 
see 4.2.6.2 “Detergent and Softener Dose or Powder Detergent Selection“

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

• Drum Cleaning   
Press and hold the auxiliary function button 1 for 3 seconds to select the programme.
Use regularly (once in every 1-2 months) to clean the drum and provide the required hygiene. Operate the 
programme while the machine is completely empty. To obtain better results, put powder lime-scale remover 
for washing machines when the powder detergent function is selected. When the programme is over, leave the 
loading door ajar so that the inside of the machine gets dry.

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
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. Release Auxiliary Function button 2 when this 
warning is displayed.
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.
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• Anti-Creasing+
This function is selected when the 4th auxiliary function is pressed and held for 3 seconds and the programme 
follow-up light for the relevant step turns on. When the function is selected, the drum rotates for up to 8 hours 
for preventing the laundry from creasing at the end of the programme. 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 is not cancelled, it will be active in the subsequent washing cycles as 
well.

• Auto Dosing Setting 
You can enable this function by pressing the auxiliary function key 3 for 3 seconds. With this function, the 
dosing amounts of the Liquid Detergent and Softener are changed.

Changing the dosing amounts of Liquid Detergent and Softener:

•	 Press	and	hold	Auxiliary	Function	button	3	for	
3 seconds. 

•	 You	can	press	the	“Temperature”	selection	
button(  ) to change the liquid detergent 
dosing levels as below.

 1: Low
 2: Medium
 3: High

•	 You	can	press	the	“Spin”	selection	button	(	
 )to change the softener dosing levels as 

below.
 1: Low
 2: Medium
 3: High

•	 After	setting	the	dosing	amounts,	you	can	press	the	auto	dosing	key	to	return	to	the	main	menu.	For	all	
programmes, dosing will be performed based on the latest settings you have selected until you select a 
new setting.

4.3.9 End Time
Ending In
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.
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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 may be loaded during the End Time countdown period. 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. 

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.
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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 CAUTION: 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.

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.
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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, "Spin 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.

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 level
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 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
When to clean

•	 If	you	see	hardened,	viscous	detergent	or	softener	when	you	open	the	dosing	container	lid,
•	 If	you	are	not	satisfied	with	the	washing	results	(the	detergent	or	softener	may	not	be	taken	into	the	

washing medium since it is hardened),
•	 If	the	liquids	in	the	compartment	do	not	decrease	for	a	long	time	even	though	you	do	not	add	detergent	

or softener and dosing is selected,
•	 If	you	want	to	change	the	washing	agents	you	have	added	to	the	compartment	(for	example,	if	you	are	

not satisfied with the detergent and do not want to use it) or if you have made a mistake when adding 
the agents (for example, if you have added detergent to the softener compartment or softener to the 
detergent compartment),

•	 If	you	are	going	to	add	a	detergent	or	softener	from	a	different	brand	than	the	one	you	normally	use,
•	 If	you	are	adding	a	washing	agent	of	a	different	nature	(for	example,	if	you	are	adding	detergent	for	

coloured laundry when there is detergent for white laundry in the compartment),
•	 If	you	are	adding	a	washing	agent	with	a	different	concentration	(To	not	waste	the	old	detergent,	you	

can add it to the powder detergent compartment in the next wash and select «powder detergent active» 
on the display.)

•	 If	the	new	softener	to	be	added	has	the	same	characteristics	but	has	a	different	scent	(please	keep	in	
mind that if you add the new softener without cleaning the remnants of the previous one, this mixture 
will give a different smell),

•	 If	you	are	not	going	to	use	the	product	for	a	long	time	(for	example,	when	going	to	the	summer	house	
and when returning - 3 months or more) (the washing agent may increasingly thicken and get hardened 
in the end, and thus the system may not perform dosing even if it shows that the compartments are full.)

Cleaning:
Before cleaning, press the On/Off button to switch of the product and unplug it.

C It is recommended for you to wear a glove to avoid contacting the detergent you will take out of the detergent drawer and 
other washing agents.

•	 Press	the	blue	part	in	the	middle	of	the	detergent	
drawer and then pull the drawer towards yourself 
to take it out.

      

•	 Take	out	the	discharge	bar	that	is	located	at	the	back	of	the	drawer.
•	 The	hole	behind	the	detergent	compartment	that	will	be	emptied	is	placed	over	a	container.
•	 Slightly	push	the	discharge	bar	into	the	slot	at	the	back	of	the	detergent	compartment.	
•	 The	detergent	starts	to	flow	to	the	container.
•	 Repeat	the	same	process	for	softener.
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•	 Use	a	flat	screwdriver	to	remove	the	tabs	holding	the	upper	cover	of	the	detergent	drawer	(there	are	
6 tabs in total: two on the right side of the drawer, two on the left and two at the back) and wash the 
inside of the drawer.

•	 After	washing	it,	place	the	cover	back	to	its	location.	Make	sure	that	all	tabs	are	fitted.	If	the	tabs	do	not	
seat properly, liquids may leak or the detergent drawer may get stuck or difficultly move on the drawer 
slide. For this reason, please ensure that the tabs are fitted in place.

•	 Fit	the	discharge	bar	to	its	slot	at	the	back	of	the	drawer.
•	 Paying	attention	to	its	slot	and	slides,	fit	the	drawer	back	in	place	and	push	it	to	close.	After	adding	

detergent and softener, it will be ready to be used in programmes with dosing function.

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 anti-limescale suitable for the washing machines.

After every washing make sure that no foreign substance is left in the 
product.
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 product 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.

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 product 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 product. Filters should be cleaned if they are dirty.
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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 gaskets 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 product prevents solid items such as buttons, coins and fabric fibers clogging the 
pump impeller during draining of washing water. Thus, the water will be drained without any problem and the 
service life of the pump will extend.
If the product fails to drain water inside it, 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 product (e.g., when moving to another house) water should be drained 
completely.

A WARNING: Foreign substances left in the pump filter may damage your product or may cause noise problem.

WARNING: In regions where freezing is possible, the tap must be closed, system hose must be removed and the water 
inside the product must be drained when the product is not in use.

WARNING: After each use, turn off the tap to which the mains hose is connected.

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

A WARNING: Temperature	of	the	water	inside	the	product	may	rise	up	to	90	ºC.	To	avoid	the	risk	of	scalding,	clean	the	
filter after the water inside the product is cooled down.

2 Open the filter cover.

3 Follow the below procedures in order to drain water.
If 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 product 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.

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"
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Problem Cause Solution
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.

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.



76 / EN Washing Machine / User’s Manual

Problem Cause Solution
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 procedure, 
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.

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. •	Add the detergent and the softener to the right 
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. •	Add the detergent and the softener to the right 
compartment.

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

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

Detergent was put in the wrong compartment. •	Add the detergent and the softener to the right 
compartment.

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

Softener dosing setting level is low. •	 Increase the softener dosing amount by one level. 
See “Auto Dosing Setting”
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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.

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 “4.3.3 Programme and consumption 
table”. When you use additional chemicals (stain 
removers, bleaches and etc), reduce the amount 
of detergent.

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.










