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เรียน ท่านลูกค้า
กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนีก้่อน!
ขอบคุณสำาหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ของ Beko เราหวังวูาคุณจะไดูรับประสิทธิภาพการใขูงานที่ดีที่สุด
จากผลิตภัณฑ์ซึ่งไดูรับการผลิตดูวยคุณภาพระดับส่งและเทคโนโลยีอันทันสมัย 
ขอใหูทูานอูานทำาความเขูาใจในคู่มือผู่ใชูเลูมน้ีและเอกสารที่ใหูมาทัง้หมดอยูางระมัดระวังกูอนการใชู
งานผลิตภัณฑ์และเก็บรักษาไวูสำาหรับการอูางอิงในการใชูงานในอนาคต 
หากคุณมอบผลิตภัณฑ์ใหูผู่อื่น โปรดมอบคู่มือผู่ใชูเลูมน้ีไปพรูอมกัน 
ปฏิบัติตามคำาเตือนและขูอม่ลทัง้หมดในคู่มือผู่ใชูน้ี 
คุณสามารถด่คู่มือผู่ใชูน้ีไดูที่ www.beko.com
การอธิบายสัญลักษณ์

อันตราย!

• อันตรายที่มี ระดับความเสี่ยงสูง ซึ่งหากไมูหลีกเลี่ยงจะมีผลใหูถึงแกู
ความตายหรือไดูรับบาดเจ็บรุนแรงไดู

ค�าเตือน!

• อันตรายที่มี ระดับความเสี่ยงปานกลาง ซึ่งหากไมูหลีกเลี่ยงจะมีผลใหู
ถึงแกูความตายหรือไดูรับบาดเจ็บรุนแรงไดู

ข้อควรระวัง!

• อันตรายที่มี ระดับความเสี่ยงต่�า ซึ่งหากไมูหลีกเลี่ยงจะมีผลใหูไดูรับบาด
เจ็บเล็กนูอยหรือปานกลางไดู

หมายเหตุ

ขูอม่ลและคำาแนะนำาที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการใชูงาน
 

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการผลิตโดยใชเทคโนโลยีอันทันสมัยในสภาวะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
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1 ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยทั่วไป
1.1 ความปลอดภัยส�าหรับเด็ก 
• เด็กอายุตูำากวูา 3 ปี จะตูองด่แลใหูหูางจากเครื่อง

หากไมูการควบคุมด่แลอยูางตูอเน่ือง
•  ผลิตภัณฑ์น้ีสามารถใชูงานไดูกับเด็กเล็กที่มีอายุที่

ระดับและมากกวูา 8 ปีและกับบุคคลทัว่ไปผู่ซึ่งขาด
การพัฒนาความสามารถทางกายภาพ ดูานประสาท
สัมผัสหรือดูานจิตใจอยูางเต็มที่หรือบุคคลที่ขาด
ประสบการณ์และความรู่ที่มีใหูที่พวกเขาตูองอยู่ใน
ความควบคุมด่แลหรือผูานการอบรมในดูานการใชู
งานอยูางปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นไดู 

• เด็กที่อายุตูำากวูา 8 ปีจะตูองถ่กปูองกันจากการเขูา
ถึงและเลูนซุกซนกับผลิตภัณฑ์ 

• การทำาความสะอาดและการซูอมบำารุงโดยผู่ใชูไมู
ควรกระทำาโดยเด็กถูาพวกเขาไมูมีคนคอยควบคุม
ด่แล 

• ผลิตภัณฑ์เครื่องใชูไฟฟูาเป็นอันตรายตูอเด็ก 
• ใชูระบบการล็อคปูองกันเด็กเพื่อปูองกันเด็กมายูุง

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ี 
• อยูาลืมปิดประต่ตัวเครื่องเมื่อออกไปจากหูองที่

ผลิตภัณฑ์น้ีติดตัง้ไวู
• วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นอันตรายตูอเด็ก 

ค�าเตือน!
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1.2 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
• ถอดปลัก๊ไฟออกเมื่อไมูมีการใชูงาน
• จัดใหูมีการซูอมแซมที่กระทำาโดย ตัวแทนบริการที่

ไดูรับอนุญาตเสมอ
• หูามใชูแรงไปดันเพื่อเปิดประต่เครื่องที่กำาลังถ่ก

ล็อคอยู่ ประต่สามารถเปิดไดูในไมูกี่นาทีหลังจาก
รอบการซักผูาสิน้สุด

• หูามเปิดประต่ตัวเครื่องหรือถอดตัวกรองออกใน
ขณะที่ยังมีนูำาอยู่ในถัง มิฉะนัน้แลูว มีความเสี่ยง
ของนูำาทูวมและไดูรับบาดเจ็บจากนูำารูอนเกิดขึ้นไดู

• ทูอสำาหรับนูำาเขูาและระบายนูำาออกจะตูองมีการรัด
แนูนอยูางปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ไมูมีความเสีย
หาย

ค�าเตือน!

อันตราย!

1.3 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
• อยูาใชูงานผลิตภัณฑ์ที่มีขูอบกพรูองจนกวูาจะไดู

รับการซูอมแซมโดยตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต 
• อยูาพยามเขูาถึงชิน้สูวนภายในของผลิตภัณฑ์น้ี

นอกเหนือจากชิน้สูวนที่ระบุในคำาแนะนำาการบำารุง
รักษา

• หูามลูางทำาความสะอาดตัวเครื่องโดยการพูนนูำาหรือ
สาดนูำาไปบนตัวเครื่อง! 

• หูามสัมผัสกับปลัก๊ไปดูวยมือเปียก! 
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1.4  ความปลอดภัยจากพืน้ผิวที่ร้อน
• กระจกแกูวของประต่โหลดเสื้อผูาจะมีความรูอน

มากในขณะทำาการซักที่อุณหภ่มิส่ง ดังนัน้ อยูาใหู
เด็กเล็กสัมผัสกับกระจกแกูวในขณะทำาการซัก

1.5 อื่น ๆ 
• อยูาใชูสารเคมีที่ระเบิดไดู ติดไฟไดู และสารเคมีอื่น

ที่คลูายกันสำาหรับทำาความสะอาดหรือวัตถุประสงค์
อื่นใด

• อยูาปีนขึ้นหรือยืนบนตัวเครื่อง
• อยูาวางวัสดุมีนูำาหนักบนตัวเครื่อง
• หากคุณวางเครื่องอบแหูงบนตัวเครื่องซักผูาแลูว ใหู

ยึดใหูแนูนปลอดภัยกับอุปกรณ์เชื่อมตูอที่เหมาะสม
ที่คุณไดูมาจากตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต

• ถอดปลัก๊ของเครื่องซักผูา ปิดปุูมนูำาประปาและ
ติดตูอกับตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาตโดยไมูไปยูุง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หากผลิตภัณฑ์ไดูรับความเสีย
หาย

• รักษาสัตว์เลีย้งใหูหูางออกจากเครื่องซักผูา

ค�าเตือน!
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2. Instructions for environmental protection
2.1 การปฏิบัติตามข้อก�าหนดการก�าจัดขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า

และอิเล็คทรอนิกส์ หรือ WEEE Directive
ผลิตภัณฑ์น้ีไมูมีวัสดุที่เป็นอันตรายและตูองหูามที่ไดูอธิบายไวูใน "กฎระเบียบใน
การควบคุมขยะเครื่องใชูไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์" ที่ออกโดย T.R. กระทรวงสิ่ง
แวดลูอมและการจัดการเมือง สอดคลูองกับขูอกำาหนด WEEE 

2.2 การก�าจัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว
ผลิตภัณฑ์น้ีไดูถ่กผลิตขึ้นมาดูวยชิน้สูวนและวัสดุที่มีคุณภาพส่งซึ่งสามารถทำาการนำา
กลับมาใชูใหมูไดูและเหมาะสำาหรับการเขูากระบวนการนำากลับมาทำาใหมู ดังนัน้ อยูา
กำาจัดผลิตภัณฑ์น้ีไปกับขยะภายในบูานเมื่อถึงจุดที่หมดอายุการใชูงานแลูว 
ใหูนำาไปยังจุดรวบรวมขยะสำาหรับการนำากลับมาใชูใหมูของผลิตภัณฑ์เครื่องใชู
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ โปรดทำาการปรึกษากับเจูาหนูาทูองถิ่นประเทศของคุณ
เพื่อเรียนรู่เกี่ยวกับจุดรวบรวมที่ใกลูที่สุด โปรดชูวยกันปกปูองสิ่งแวดลูอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการนำาผลิตภัณฑ์ที่ใชูแลูวมาผูานกระบวนการรีไซเคิลกลับ
มาใชูใหมู 
สำาหรับความปลอดภัยตูอเด็ก ใหูตัดสายไฟฟูาและทำาลายกลไกการล็อคของประต่ตัว
เครื่องทิง้เพื่อที่จะไมูสามารถทำางานไดูกูอนทำาการกำาจัดผลิตภัณฑ์น้ี
การเป็นไปตามขูอกำาหนดของการควบคุมสารเคมีอันตราย หรือ RoSH Directive:
ผลิตภัณฑ์ที่คุณไดูซื้อไปน้ีเป็นไปตามขูอกำาหนดดูานการควบคุมสารเคมีอันตรายของ
สหภาพยุโรป หรือ EU RoHS Directive (2011/65/EU)  ผลิตภัณฑ์น้ีไมูมีวัสดุที่
ประกอบดูวยสารที่เป็นอันตรายหรือสารตูองหูามตามขูอกำาหนด

2.3 ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์
วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ีจะถ่กผลิตมาจากวัสดุนำากลับมาทำาใหมูไดูซึ่งเป็นไป
ตามกฎหมายขูอกำาหนดของหนูวยงานสิ่งแวดลูอมแหูงชาติของเรา อยูากำาจัดวัสดุ
บรรจุภัณฑ์เหลูาน้ีไปกับขยะภายในบูานหรือขยะของเสียอื่นๆ ใหูแยกทิง้วัสดุบรรจุ
ภัณฑ์เหลูาน้ี ณ จุดรวมที่กำาหนดไวูโดยหนูวยงานที่มีอำานาจด่แลดูานน้ีของทูองถิ่น
ประเทศนัน้
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2.4.การปฏิบัติเพื่อประหยัดพลังงาน

ข้อควรระวัง!

•  ปฏิบัติตามใหูสอดคลูองกับขูอม่ลในบทของตารางโปรแกรมและ
การบริโภคพลังงาน 
- หากโหลดปริมาณเสื้อผูามากเกินไป สมรรถนะการทำางานของ

การซักผูาจะลดลง
- ยิ่งกวูานัน้ ปัญหาเสียงดังและการสัน่สะเทือนก็อาจเกิดขึ้นไดู

ขูอม่ลตูอไปน้ีจะชูวยคุณในการใชูงานผลิตภัณฑ์น้ีไดูอยูางประหยัดคูาใชูจูายและใชู
พลังงานที่มีประสิทธิภาพ

a) ใชูเครื่องใหูทำางาน ณ ความจุส่งสุดของตัวเครื่องที่รองรับไดูในแตูละ
โปรแกรมที่คุณเลือกใชู แตูหูามใชูงานเกินกำาลังความสามารถของเครื่อง ด่ 
“ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภคพลังงาน”

b)  ปฏิบัติตามขูอม่ลที่ใหูไวูใน “ตารางโปรแกรมและการบริโภคพลังงาน”
c)  ซักเสื้อผูาที่มีการปนเป้ือนเล็กนูอยโดยใชูอุณหภ่มิตูำา
d)  ใชูโปรแกรมที่เร็วขึ้นสำาหรับปริมาณเสื้อผูานูอยที่มีการเป้ือนเล็กนูอย
e)  หูามทำาการใชูแบบซักเริ่มตูนและใชูอุณหภ่มิส่งสำาหรับเสื้อผูาที่ไมูเป้ือนมาก

หรือคราบสกปรกปริมาณมาก
f)  ถูาคุณวางแผนตูองการอบแหูงเสื้อผูาในเครื่องอบแหูง ใหูเลือกความเร็วการ

หมุนป่ันที่เร็วที่สุดที่แนะนำาไวูระหวูางกระบวนการซักลูาง 
g)  หูามใชูผงซักฟอกปริมาณมากกวูาที่แนะนำาไวูบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก
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3  การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์
a)  ผลิตภัณฑ์น้ีไดูรับการออกแบบมาสำาหรับการใชูภายในบูาน 
b)  ผลิตภัณฑ์น้ีไมูเหมาะสมที่จะนำาไปใชูเพื่อเชิงการคูาและจะตูองไมูนำาไปใชู

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ใหูไวู
c)  เหมาะสำาหรับเสื้อผูาจากเสูนใยที่ซักไดูในเครื่องซักผูา
d)  ผู่ผลิตจะเพิกถอนความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดจากการใชูงานหรือการขนสูง

ที่ไมูถ่กตูอง
e)  อายุการใชูงานสำาหรับผลิตภัณฑ์ของคุณคือ 10 ปี ในระหวูางชูวงเวลาน้ี ชิน้

สูวนอะไหลูดัง้เดิมจะมีพรูอมสำาหรับการทำางานขอวผลิตภัณฑ์อยูางเหมาะสม
f)  หูามทำาการซักสิ่งของนอกเหนือจากผูานวม เชูน พรม ผูาพื้นผิวแบบพรม 

และ ฯลฯ ในเครื่องซักผูา ความเสียหายแบบถาวรจะเกิดขึ้นในเครื่องซักผูา 
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4. ผลิตภัณฑ์ของคุณ
4.1 ภาพรวม

1

2

3

4

5

6

7

8

1- สายไฟ
2- แผงดูานบน
3- แผงควบคุม
4- ทูอยางระบายนูำาออก
5- ประต่โหลด
6- ฝาตัวกรอง
7- ขาตัง้แบบปรับไดู
8- ลิน้ชักสำาหรับผงซักฟอก
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4.2 รายการในบรรจุภัณฑ์

สายไฟ

ทูอยางระบายนูำาออก

 

สลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนสูง

ทูอนูำาเขูาหลัก

 

กลูองสำาหรับใสูผงซักฟอกเหลว

คู่มือผู่ใชู

กลูุมปลัก๊พลาสติก

ปลัก๊อุด

 
หมายเหตุ

•  ภาพตูางๆ ในคู่มือฉบับน้ีเป็นแผนภาพแบบรูางและอาจไมูตรงกับ
ตัวผลิตภัณฑ์อยูางแมูนยำา
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4.3 แผงควบคุม
1 2 3 5 6

8

9

4 7

10

1   - ปูุมเลือกโปรแกรม
2   - ปูุมปรับระดับการหมุนป่ัน
3   - ปูุมปรับระดับอุณหภ่มิ
4   - จอแสดงผล
5   - ปูุมปรับเวลาสิน้สุด
6   - ปูุมปรับตามระดับความสกปรกของเสื้อผูา
7   - ปูุมเปิด/ปิด
8   - ปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ
9   - ปูุมฟังก์ชันการทำางานสนับสนุน
10 - ไฟแสดงสถานะการเลือกโปรแกรม
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4.4 ภาพหน้าจอ 
1 2 3 4

5

6

7891112

13

10

1   - ไฟแสดงสถานะของอุณหภ่มิ
2   - สัญลักษณ์ของอุณหภ่มิ
3   - สัญลักษณ์ไมูมีนูำา
4   - ไฟแสดงสถานะติดตามผลการทำางานของโปรแกรม
5   - ไฟแสดงสถานะระดับของคราบสกปรก
6   - ขูอม่ลระยะเวลา
7   - ไฟสถานะฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน
8   - สัญลักษณ์การล็อคปูองกันเด็กเปิดการทำางาน
9   - ไฟสถานะฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน
10 - สัญลักษณ์การเริ่มตูนแบบหนูวงเวลาเปิดทำางาน
11 - สัญลักษณ์การล็อคประต่ทำางาน
12 - ไฟสถานะฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน
13 - ไฟสถานะการเลือกความเร็วการหมุนป่ัน



TH / 15เครื่องซักผูา / คู่มือผู่ใชูงาน

5.ข้อมูลจ�าเพาะทางเทคนิค
ชื่อผู่สูงมอบหรือเครื่องหมายการคูา Beko Beko

ชื่อรูุน WMY 91493 LB1 WMY 91493 SLB1

ความจุที่จัดระดับไวู (กก.) 9 9

ความเร็วการป่ันแหูงส่งสุด (รอบตูอนาที) 1400 1400

ความส่ง (ซม.) 84 84

ความกวูาง (ซม.) 60 60

ความลึก (ซม.) 60 60

นูำาหนักสุทธิ (±4 กก.) 75 75

ทางเขูาของนูำาแบบเดี่ยว / ทางเขูาของนูำาแบบคู่
• / - • / -

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

กระแสไฟฟูารวม (แอมป์) 10 10

พลังงานทัง้หมด (วัตต์) 2000-2350 2000-2350

รหัสรูุนหลัก 118 118

ขูอกำาหนดทางดูานเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมูตูองแจูงใหูทราบลูวงหนูาเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
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6. การติดตัง้
6.1 ต�าแหน่งการติดตัง้ที่เหมาะสม

ค�าเตือน!

• ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียหายเป็นสาเหตุของความเสี่ยงดูานความ
ปลอดภัยของคุณไดู
- กูอนทำาการติดตัง้ ใหูทำาการตรวจสอบดูวยสายตาวูาผลิตภัณฑ์

มีขูอบกพรูองบนตัวเครื่องหรือไมู 
- ถูามี ไมูตูองทำาการติดตัง้ 

 
ข้อควรระวัง!

• อยูาวางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่ไมูมีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับ
โหลดนูำาหนักไดู
- มิฉะนัน้ ผลิตภัณฑ์หรือพื้นอาจไดูรับความเสียหายไดู
- นูำาหนักรวมของเครื่องซักผูาและเครื่องป่ันแหูง -ขณะมีโหลด

เต็มถัง- เมื่อวางซูอนกันจะมีนูำาหนักประมาณ180 กิโลกรัม 
• อยูาติดตัง้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ซึ่งเสี่ยงตูอการเกิดการแชูแข็งไดู

- มิฉะนัน้ ผลิตภัณฑ์ของคุณจะไดูรับความเสียหาย และบูานของ
คุณจะอยู่ในความเสี่ยงของนูำาทูวมไดู

 
หมายเหตุ

• การเตรียมความพรูอมดูานสถานที่ติดตัง้และระบบไฟฟูา ระบบ
ทูอประปา และการติดตัง้ระบบระบายนูำาทิง้ ณ สถานที่ที่จะทำาการ
ติดตัง้เป็นความรับผิดชอบของล่กคูา อูางอิงถึงตัวแทนบริการทีไดู
รับการอนุญาตที่อยู่ใกลูที่สุดสำาหรับการติดตัง้ผลิตภัณฑ์น้ี 

• ตรวจใหูมัน่ใจวูาทูอนูำาเขูาและทูอนูำาระบายออกรวมถึงสายไฟฟูา
ของตัวเครื่องจะตูองไมูพับงอ โดนหนีบ ถ่กบีบอัดในขณะทำาการ
ดันตัวผลิตภัณฑ์เขูาไปอยู่ในตำาแหนูงการวางหลังจากการติดตัง้
หรือการทำาความสะอาดแลูว 

• ผู่ผลิตจะไมูทำาการรับรองตูอความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
กระบวนการที่กระทำาโดยบุคคลที่ไมูไดูรับอนุญาต

a) ·วางผลิตภัณฑ์บนพื้นที่แข็ง ราบเรียบและไดูระดับ 
b)  อยูาวางผลิตภัณฑ์น้ีบนพื้นที่ป่ดูวยพรม
c)  อยูาวางผลิตภัณฑ์พิงไวูกับเฟอร์นิเจอร์ ใหูรักษาระยะหูางไวู
d)  อยูาวางผลิตภัณฑ์ไวูบนแทูนขัน้บันได
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6.2 การถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์

ข้อควรระวัง!

• มองหาคนชูวยสำาหรับขัน้ตอนการทำางานน้ี
- มีความเสี่ยงของการไดูรับบาดเจ็บ

สำาหรับการถอดตัวยึดเสริมบรรจุภัณฑ์
a)  เอียงผลิตภัณฑ์เอนไปทางดูานหลัง 
b)  ถอดชุดเสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ออกโดยการดึง

สายรัดออก 
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6.3 การถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งออก

ข้อควรระวัง!

• ถอดสลักยึดที่ใชูยึดสำาหรับการขนสูงอยูางปลอดภัยกูอนที่จะ
ทำาการใชูงานเครื่องซักผูา! 
- มิฉะนัน้ ผลิตภัณฑ์อาจไดูรับความเสียหายไดู

 

a)  คลายสลักทัง้หมดดูวยประแจที่เหมาะสมจนกระทัง่สลัก
เหลูานัน้หมุนไดูอิสระ (C)

b)  ถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนสูงโดยการหมุน
คลายออกอยูางนูุมนวล

c)  หลังจากถอดสลักยึดแลูว ใหูอุดชูองดูวยปลัก๊อุดที่ใหูมาใน
ถุงคู่มือผู่ใชู (P)

 
หมายเหตุ

• เก็บรักษาสลักยึดเพื่อการขนสูงอยูางปลอดภัยเอาไวูในสถานที่
เก็บที่ปลอดภัยเพื่อนำากลับมาใชูใหมูไดูเมื่อมีความจำาเป็นตูองยูาย
สถานที่ติดตัง้อีกครัง้ในอนาคต 

• กูอนการเคลื่อนยูายผลิตภัณฑ์ ใหูติดตัง้สลักยึดเพื่อความ
ปลอดภัยในการขนสูงตามขัน้ตอนยูอนกลับของการถอดแยก 
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6.4 การต่อระบบน� ้าเข้า

ข้อควรระวัง!

• แรงดันของระบบนูำาจูายเขูาเพื่อใหูเครื่องซักผูาทำางานจะอยู่
ระหวูาง 1 ถึง 10 bar (0.1 – 1 MPa) (มันจำาเป็นที่จะตูองใชูนูำา 
10 - 80 ลิตรในการหมุนเวียนจากทูอนูำาที่เปิดเต็มที่ในหน่ึงนาที
ไปสู่เครื่องซักผูา)    
- ติดตัง้วาล์วลดแรงดันนูำาไวูถูาระดับแรงดันนูำามากเกินไป

• หูามใชูทูอสายยางสำาหรับนูำาเขูาที่เกูาหรือใชูแลูวมาใชูกับ
ผลิตภัณฑ์ใหมูเอี่ยม  
- อาจทำาใหูเกิดคราบบนเสื้อผูาของคุณไดู

• อยูาเสียบชูองทางเขูาของนูำาเย็นเขูาไปที่ชูองทางออกของนูำารูอน
ของตัวผลิตภัณฑ์   
- ในกรณีดังกลูาว เสื้อผูาจะไดูรับความเสียหายหรือตัวผลิตภัณฑ์

จะทำาการปรับเปลี่ยนไปสู่โหมดการทำางานเชิงปูองกันและจะไมู
ทำางาน

a)  เชื่อมตูอปลายดูานตรงของทูอทางเขูานูำาหลักที่ใหูมากับตัว
เครื่องเขูากับก็อกนูำาเย็นและปลายที่งอเขูากับชูองทางเขูา
นูำาที่ดูานหลังของตัวเครื่องดังแสดงในภาพตัวอยูาง  
  

b)  ทำาการขันน็อตยึดทูอทัง้หมดใหูแนูนดูวยมือ หูามใชูเครื่อง
มือใดๆ ในการขันยึดแนูนน็อต

c)  เปิดก๊อกจูายนูำาใหูสุดหลังจากทำาการเชื่อมตูอกับทูอของ
ตัวเครื่องแลูวเพื่อตรวจสอบหาจุดรัว่ของนูำา ณ จุดใดๆ ของ
จุดเชื่อมตูอ ถูามีการรัว่ไหลเกิดขึ้น ใหูทำาการปิดทูอจูายนูำา
และถอดน็อตออก ทำาการขันน็อตใหมูอีกครัง้ใหูแนูนอยูาง
ระมัดระวังหลังจากตรวจสอบการผนึกรอยตูอแลูว เปิดก็อก
นูำาและตรวจสอบซูำา

d)  ปิดก็อกนูำาเมื่อไมูไดูใชูงานผลิตภัณฑ์
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6.5 การเชื่อมต่อท่อยางระบายน� ้าเข้ากับระบบระบายน� ้า

ข้อควรระวัง!

• ติดปลายของทูอยางระบายนูำาเขูาไปยังทูอระบายนูำาเสีย หูองสุขา
หรือหูองอาบนูำาโดยตรง

• อยูาสัมผัสกับนูำาที่ระบายออกมา ความเสี่ยงจากการถ่กนูำารูอนลวก
เน่ืองจากนูำาอาจมีความรูอน

• ยึดปลายทูอนูำาระบายออกใหูแนูนเพื่อปูองกันความเสี่ยงของการ
เคลื่อนตำาแหนูง 

a)  เชื่อมตูอทูอยางระบายนูำาเขูาที่ระดับความส่งอยูางนูอย 40 ซม. และความส่ง
ส่งสุด 100 ซม.

b)  ผลิตภัณฑ์อาจทำางานผิดพลาดหากทูอยางสำาหรับระบายนูำาอยู่ที่หรือใกลูกับ
ระดับพื้น (ตูำากวูา 40 ซม.) เน่ืองจากตูองนำานูำาเขูาและออกอยูางตูอเน่ือง 

c)  ผลิตภัณฑ์อาจทำางานผิดพลาดหากทูอยางสำาหรับระบายนูำาวางอยู่ส่งกวูา 
100 ซม. เน่ืองจากไมูสามารถระบายนูำาออกและนูำายังคงอยู่ในตัวเครื่อง 
ดังนัน้ ใหูปฏิบัติตามใหูไดูความส่งที่ไดูแนะนำาไวู 

10
0c

m

40
cm

d) ในการปูองกันนูำาเสียกลับเขูามายังเครื่องซักผูาอีกและเพื่อใหูแนูใจวูาการ
ระบายนูำาทำาไดูสะดวก อยูาจูุมปลายของทูอยางเขูาไปในนูำาเสียหรือยูาเสียบ
เขูาไปในระบบระบายยาวกวูา 15 ซม. ถูาทูอยางยาวเกินไป ใหูตัดใหูสัน้ลง

e) ปลายทูอสายยางจะตูองไมูหักงอ จะตูองไมูเป็นขัน้ๆ และทูอสายยางจะตูอง
ไมูถ่กหนีบระหวูางทูอนูำาระบายออกกับตัวเครื่องซักผูา

f)  ถูาความยาวของทูอสายยางนูอยเกินไป ใหูใชูงานโดยการเพิ่มทูอสายยาง
สูวนตูอขยายเขูาไป ความยาวของทูอสายยางไมูควรจะเกิน 3.2 เมตร มิ
ฉะนัน้ ผลิตภัณฑ์อาจเกิดขูอบกพรูองไดูเน่ืองจากมีการนำานูำาเขูาและออก
อยูางตูอเน่ือง
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6.6 การปรับขาตัง้ของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง!

• ปรับขาตัง้เพื่อใหูผลิตภัณฑ์ไดูสมดุลบนตำาแหนูงที่จะใชูงาน
- ปรับสมดุลของตัวเครื่องโดยการปรับขาตัง้
- ตรวจสอบการเคลื่อนตัวใด ๆ โดยการกดตัวเครื่องจากขอบแนว

ทะแยงสูวนบน
- มิฉะนัน้แลูว ผลิตภัณฑ์อาจจเคลื่อนที่ไปจากตำาแหนูงเดิมไดูและ

เป็นสาเหตุของปัญหาการแตกหักและการสัน่สะเทือน
• หูามใชูเครื่องมือใดๆ ในการคลายน็อตล็อค มิฉะนัน้ น็อตล็อคอาจ

ไดูรับความเสียหาย 

a)  ทำาการคลายน็อตล็อคที่เป็นขาตัง้โดยใชูมือปรับ
b)  ทำาการปรับตัง้ขาตัง้จนกระทัง่ตัวเครื่องตัง้อยู่ในแนวราบและไดูสมดุล
c)  ทำาการขันน็อตยึดทัง้หมดใหูแนูนดูวยมืออีกครัง้ 
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6.7 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

 
อันตราย!

• สายไฟฟูาที่เสียหายจะตูองทำาการเปลี่ยนใหมูโดยตัวแทนบริการที่
ไดูรับอนุญาต 

a)  ทำาการเชื่อมตูอผลิตภัณฑ์เขูากับระบบสายดินที่มีการปูองกันการลัดวงจร
ดูวยฟิวส์ขนาด 16 แอมป์ 

 
หมายเหตุ

•  บริษทัของเราจะไมูรับรองตูอความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อ
ผลิตภัณฑ์น้ีถ่กใชูงานโดยไมูมีการเชื่อมตูอระบบสายดินที่เป็นไป
ตามขูอกำาหนดกฎหมายของทูองถิ่นประเทศนัน้

• ถูาคูากระแสไฟฟูาของฟิวส์หรือเบรกเกอร์ในบูานนูอยกวูา16 
แอมป์ ใหูทำาการหาชูางไฟฟูาที่ไดูรับการรับรองแลูวมาทำาการติด
ตัง้ฟิวส์ขนาด 16 แอมป์

• หูามทำาการเชื่อมตูอโดยผูานสายไฟสูวนขยายหรือปลัก๊แบบหลาย
ทาง

b) การเชื่อมตูอจะตูองเป็นไปตามขูอกำาหนดของกฎหมายแหูงชาติ
c)  ปลัก๊สายไฟขะตูองอยู่ภายในระยะที่เขูาถึงไดูงูายหลังการติดตัง้
d)  แรงดันไฟฟูาที่ระบุไวูใน “(5.) ขูอกำาหนดทางเทคนิค" จะตูองเทูากับแรงดัน

ไฟฟูาหลักของบูานคุณ
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7. การใช้งานตอนเริ่มต้น
7.1 การท�าความสะอาดถังซัก

 
หมายเหตุ

• ทำาความสะอาดถังโดยไมูตูองใสูเสื้อผูาในเครื่องซักผูา

a)  ใชูโปรแกรมทำาความสะอาดถังซัก 
b)  ตัง้คูาอุณหภ่มิไปสู่ระดับที่แนะนำาบนสารทำาความสะอาดถังซักซึ่งใหูมาจาก

ตัวแทนบริการที่ไดูรับการรับรอง  
c)  กูอนเริ่มโปรแกรม ใหูใสูสารทำาความสะอาดพิเศษสำาหรับถังซัก  1 ถุง (ถูา

ไมูมีสารทำาความสะอาดพิเศษ ใหูใสูผงตูานทานคราบหินป่นปริมาณส่งสุดไมู
เกิน 100 กรัม) ลงไปในชูองใสูผงซักฟอกของถังซักหลัก ถูาสารตูอตูานคราบ
หินป่นอยู่ในร่ปแบบของเม็ด ใหูใสู 1 เม็ดลงไปในถังซักหลัก

d)  การเริ่มตูนทำางานของโปรแกรม
e)  เช็ดภายในถังใหูแหูงดูวยเศษผูาสะอาดหลังจากที่โปรแกรมทำางานเสร็จสิน้

แลูว 

 
หมายเหตุ

•  ทำาความสะอาดถังซักทุก ๆ 2 เดือน
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8. การเตรียมเพื่อการซักล้าง
8.1 การแยกประเภทเสือ้ผ้า

a)  คัดแยกเสื้อผูาที่จะซักตามประเภทของเสูนใย สี และระดับของคราบ
สกปรกและอุณหภ่มิของนูำาที่สามารถสัมผัสไดู

b)  ปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนปูายกำากับเสื้อผูา
c)  อยูาซักผูาสีและผูาขาวดูวยกัน ผูาฝูายของผูาสีมืดและใหมูจะทำาใหูสีตกออก

มาไดู
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8.2 การเตรียมเสือ้ผ้าส�าหรับซัก
a)  นำาชิน้สูวนโลหะ เชูน เสูนลวดเสริม หัวเข็มขัด หรือกระดุมโลหะ ออกมาใหู

หมด หรือซักผูาโดยการใสูลงไปในถุงซักหรือปลอกหมอน 
b)  นำาเอาวัสดุสิ่งของตูางๆในกระเป๋าของเสื้อผูาออกใหูหมด เชูน เหรียญเงิน 

ปากกาและที่หนีบกระดาษและทำาการปลิน้กระเป๋าดูานในออกมาและทำาการ
ปัดวัสดุออก

c)  ใสูเสื้อผูาขนาดเล็ก เชูน ถุงเทูาเด็กทารกและถุงเทูายาวทำาจากไนลอนลงใน
ถุงสำาหรับซักผูาหรือปลอกใสูผูา

d)  ร่ดซิปปิดและกลัดกระดุมใหูแนูน
e)  ซักเสื้อผูาที่มีปูายกำากับวูาซักมือไดูหรือมีปูายกำากับแบบอื่น ๆ ดูวย

โปรแกรมที่เหมาะสม
f)  คราบสกปรกที่เหนอะหนะอาจจะตูองทำาการบรรเทาใหูเหมาะสมกูอนทำาการ

ซักลูาง 
g)  ทำาการซักกางเกงขายาวและเสื้อผูาที่ละเอียดอูอนโดยการกลับดูานในออก

นอก
h)  เสื้อผูาที่มีวัตถุเป้ือน ไดูแกู แปูง ผงป่นขาว ผงนม เป็นตูน จะตูองทำาการ

สะบัดออกอยูางจริงจังกูอนทำาการใสูลงไปในเครื่องซักผูา 

8.3 การโหลดเสือ้ผ้าเข้าและออกจากเครื่อง
a)  เปิดประต่โหลดเสื้อผูา
b)  อยูาใสูเสื้อผูาอัดแนูนเขูาไปมากเกินไป
c)  ดันประต่โหลดใหูปิดจนคุณไดูยินเสียงของการล็อค 
d)  อยูาใหูมีเสื้อผูาติดขัดอยู่ที่ประต่ของเครื่องซักผูา ประต่โหลดจะล็อคหลัง

จากโปรแกรมเริ่มตูนการทำางาน 
e)  ประต่โหลดจะปลดล็อคหลังจากที่โปรแกรมซักถึงจุดสิน้สุดการทำางานเล็ก

นูอย 
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8.4 การใช้ผงซักฟอก
8.4.1 ลิน้ชักส�าหรับผงซักฟอก

132

ลิน้ชักสำาหรับใสูผงซักฟอกประกอบดูวย 3 สูวน:
– (1) สำาหรับการซักลูางขัน้ตูน
– (2) สำาหรับการซักลูางหลัก
– (3) สำาหรับนูำายาปรับผูานูุม

– ( )   นอกจากน้ีแลูว มีทูอถูายเทนูำาในสูวนของนูำายาปรับผูานูุม
8.4.2 ผงซักฟอก น้�ายาปรับผ้านุ่มและน้�ายาท�าความสะอาดอื่น ๆ

a)  ใสูผงซักฟอกและนูำายาปรับผูานุูมลงไปกูอนทำาการเริ่มโปรแกรมการซัก
b)  ถูาใชูโปรแกรมการซักแบบไมูมีการซักขัน้ตูน หูามใสูผงซักฟอกลงไปใน

ชูองที่เป็นสูวนสำาหรับการซักขัน้ตูน (ชูองหมายเลข 
c)  หูามเลือกโปรแกรมที่มีการซักลูางขัน้ตูนถูาคุณใชูผงซักฟอกแบบบรรจุถุง

หรือล่กปุย วางผงซักฟอกแบบถุงหรือล่กปุยลงไปตรงกลางๆ ระหวูางเสื้อผูา
ที่ใสูลงในเครื่องซักผูา

d)  หูามเปิดลิน้ชักของผงซักฟอกทิง้ไวูในขณะที่โปรแกรมการซักทำางาน
8.4.3 การเลือกผงซักฟอก

ข้อควรระวัง!

• อยูาใชูสบู่แบบผงมากเกินไป
•  ใชูผงซักฟอกที่ผลิตมาใชูงานเฉพาะสำาหรับเครื่องซักผูาเทูานัน้ 

 
หมายเหตุ

•  ประเภทของผงซักฟอกที่ใชูจะขึ้นอยู่กับชนิดของเสูนใยและสี
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a)  ใชูผงซักฟอกที่แตกตูางกันสำาหรับผูาสีและผูาขาว
b)  ซักลูางเสื้อผูาที่อูอนโยนของคุณดูวยผงซักฟอกพิเศษเทูานัน้ (ผงซักฟอก

เหลว แชมพ่สำาหรับขนสัตว์ เป็นตูน) ใหูใชูเพียงอยูางเดียวอยูางใดสำาหรับ
เสื้อผูาพิเศษเฉพาะ 

c)  เมื่อตูองการซักเสื้อผูาสีที่มีสีมืดทึมและผูานวม แนะนำาใหูใชูผงซักฟอกเหลว
d)  ซักเสื้อผูาที่ทำาจากขนสัตว์ดูวยผงซักฟอกพิเศษที่ผลิตพิเศษโดยเฉพาะ

สำาหรับผูาขนสัตว์ 
8.4.4 การปรับปริมาณของผงซักฟอก

a)  ปริมาณของผงซักฟอกที่จะใชูงานขึ้นอยู่กับปริมาณของเสื้อผูาที่จะซัก ระดับ
ของการสกปรกและความกระดูางของนูำา

b)  อยูาใชูปริมาณผงซักฟอกเกินกวูาปริมาณที่แนะนำาไวูบนบรรจุภัณฑ์ของผง
ซักฟอกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟองสูวนเกินและลูางออกยาก

c)  ใชูปริมาณผงซักฟอกนูอยลงสำาหรับเสื้อผูาจำานวนนูอยชิน้หรือมีคราบ
สกปรกนูอย 

8.4.5 การใช้ผงซักฟอกแบบเหลวและเจล
a) อยูาลืมวางถูวยใสูผงซักซักฟอกเหลวเขูาไปในชูองซักลูางหลัก
b)  ถูาผงซักฟอกเหลวส่ญเสียสภาพการไหล ใหูทำาใหูเจือจางลงดูวยนูำากูอนเท

ใสูลงไปในถูวยสำาหรับผงซักฟอก
b)  ถูาเครื่องซักผูาของคุณมีถูวยใสูผงซักฟอกเหลว ใหูใสูผงซักฟอกลงไปใน

ถูวยกูอนเริ่มโปรแกรมการทำางาน

8.4.6 การใช้ผงซักฟอกแบบเม็ดและของเหลวแคบซูล
a)  หากเม็ดเป็นแบบแคปซ่ลที่มีผงซักฟอกเหลว ใหูใสูลงไปในถังซักโดยตรง

กูอนการซักลูาง
b)  ใสูผงซักฟอกแบบเม็ดลงไปในชูองซักลูางหลักหรือใสูลงไปในถังซักโดยตรง

กูอนการซัก
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8.4.7 การใช้น้�ายาปรับผ้านุ่ม
a)  เทนูำายาปรับผูานุูมลงไปในชูองสำาหรับนูำายาปรับผูานูุมของลิน้ชักสำาหรับใสู

ผงซักฟอก
b)  หูามใสูเกินระดับ (>ส่งสุด<) ที่ทำาเครื่องหมายไวูในชูองสำาหรับใสูนูำายาปรับ

ผูานูุม
c)  ถูานูำายาปรับผูานูุมส่ญเสียสภาพการไหล ใหูทำาใหูเจือจางลงดูวยนูำากูอนเท

ใสูลงไปในลิน้ชักสำาหรับผงซักฟอก
8.4.8 การใช้แป้ง

a)  ใสูแปูงแบบเหลวหรือผงในชูองนูำายาปรับผูานูุมและเริ่มตูนโปรแกรมการ
ลูางนูำา

b)  อยูาซักผูาสีและผูาขาวดูวยกัน
c)  ใชูการทำาความสะอาดถังซักที่ไดูอธิบายไวูในสูวนการใชูงานตอนเริ่มตูนหลัง

จากใชูแปูงแลูว
8.4.9 การใช้น้�ายาขจัดคราบหินปูน

a)  เมื่อจำาเป็น ใชูนูำายาขจัดคราบที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะสำาหรับเครื่องซักผูาเทูานัน้

8.4.10 การใช้น้�ายาฟอกขาว
a)  เลือกโปรแกรมที่มีการซักลูางขัน้ตูน ใสูนูำายาฟอกขาวลงไปในชูองซักลูาง

ขัน้ตูนในขณะที่เครื่องซักผูากำาลังด่ดนูำาเขูาที่จุดเริ่มตูนการซักลูางขัน้ตูน
b)  หูามใชูนูำายาฟอกขาวและผงซักฟอกโดยการนำามาผสมกัน
c)  ใชูเพียงแคูปริมาณเล็กนูอย (ประมาณ 50 มิลลิลิตร) ของนูำายาฟอกขาว

และลูางทำาความสะอาดเสื้อผูาใหูดีเน่ืองจากอาจเกิดการระคายเคืองตูอ
ผิวหนังไดู

d)  อยูาเทนูำายาฟอกขาวลงไปบนเสื้อผูาที่ซัก
e)  อยูาใชูกับผูาสี
f)  เมื่อใชูนูำายาฟอกขาวที่มีอ็อกซิเจน ใหูเลือกโปรแกรมที่ทำาการซักที่อุณหภ่มิ

ตูำา 
g)  สารฟอกสีที่มีองค์ประกอบหลักของอ็อกซิเจน สามารรถใชูรูวมกับผง

ซักฟอกไดู
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9. โปรแกรมการซักและ ฟังก์ชันสนับสนุน
9.1 เลือกโปรแกรมการซัก

 
หมายเหตุ

• โปรแกรมจะถ่กจำากัดดูวยความเร็วการป่ันส่งสุดที่เหมาะสมสำาหรับ
ประเภทเฉพาะของผูา

• เมื่อทำาการเลือกโปรแกรมหน่ึง พึงพิจารณาประเภทของเสูนใยผูา 
สี ระดับของคราบสกปรกและอุณหภ่มินูำาที่สามารถสัมผัสไดู

• เลือกอุณหภ่มิที่ตูองการใหูตูำาสุดไวูเสมอ อุณหภ่มิส่งขึ้นหมายถึง
การบริโภคพลังงานไฟฟูาที่มากขึ้น

a)  เลือกโปรแกรมการซักที่ตูองการโดยใชูปูุม"เลือกโปรแกรม"

 
หมายเหตุ

•  ถูาไมูมีโปรแกรมถ่กเริ่มตูนทำางานหรือไมูมีปุูมใดถ่กกดภายใน
เวลา 10 นาทีในระหวูางกระบวนการเลือกโปรแกรมแลูว เครื่อง
ซักผูาจะสลับไปที่โหมด ปิด (OFF) หนูาจอแสดงผลและไฟบูงชี้
ทัง้หมดจะปิด 

• หากคุณกดปูุม เปิด/ปิด ขูอม่ลของโปรแกรมที่ถ่กตัง้คูาเป็นคูาเริ่ม
ตูนจะแสดงผลขึ้นมา
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9.2 โปรแกรมการซัก

 
หมายเหตุ

• คุณสามารถด่ประเภทของเสื้อผูาและขูอแนะนำาในการซักไดูบน
ปูายกำากับเสื้อผูา

• ผ้าฝ้ายแบบประหยัด
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักผูาฝูาย ผูาลินินที่ทนทานที่สกปรกระดับปกติของคุณ 
แมูวูาการซักจะนานกวูาโปรแกรมอื่นทัง้หมด แตูก็บริโภคพลังงานและนูำาในระดับตูำา 
เมื่อคุณโหลดเสื้อผูาเขูาไปในเครื่องนูอยลง เวลาของโปรแกรมการซักอาจจะสัน้ลง
โดยอัตโนมัติ ในกรณีน้ี อัตราการบริโภคพลังงานและนูำาจะลดลงมากกวูา ทำาใหู
เป็นการซักที่คูุมคูาเชิงเศรษฐศาสตร์มากขึ้น 

 
หมายเหตุ

•  อุณหภ่มิของนูำาที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกตูางไปจากอุณหภ่มิใน
รอบการทำางานที่แสดงไวู

• ผ้าฝ้าย

ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาจากผูาฝูายของคุณ 
เสื้อผูาที่จะซักของคุณจะถ่กซักดูวยพลังซักที่กระฉับกระเฉงสำาหรับวงรอบการซักที่
ยาว

• ผ้าใยสังเคราะห์

ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาจากผูาสังเคราะห์ของคุณ 
โปรแกรมน้ีจะทำาการซักอยูางน่ิมนวลและมีวงรอบการซักที่สัน้กวูาเปรียบเทียบกับ
โปรแกรมการซักผูาฝูาย

• ผ้าขนสัตว์
ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาจากผูาขนสัตว์ของคุณ 
เลือกอุณหภ่มิที่เหมาะสมที่เป็นไปตามขูอแนะนำาที่บูงบอกในปูายผูาของเสื้อผูาของ
คุณ 
ใชูผงซักฟอกที่เหมาะสมสำาหรับผูาขนสัตว์

“รอบการซักของผูาขนสัตว์ของเครื่องซักผูาน้ีไดูผูานการทดสอบและอนุมัติจาก
บริษทัผู่ผลิตผูาขนสัตว์ Woolmark Company สำาหรับการใชูในการซักเสื้อผูาดูวย
เครื่องไดูของเสื้อผูาจากขนสัตว์ที่จะใหูวูาสิ่งทอนัน้สามารถทำาการซักลูางไดูโดย
ปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนปูายของสิ่งทอนัน้และคำาแนะนำาที่ใหูไวูโดยผู่ผลิตเครื่องซัก
ผูา M13985”
“ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ฮูองกง และอินเดีย เครื่องหมายการคูา Woolmark 
เป็นเครื่องหมายการคูาที่ไดูรับการรับรองแลูว”
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• ลดสารภูนิแพ้เสือ้พ้าเด็ก
ใชูสำาหรับซักเสื้อผูาสำาหรับบุคคลที่เกิดภ่มิแพูงูายและเสื้อผูาที่ตูองการซักลูางแบบ
อนามัย (เสื้อผูาเด็กทารก ผูาป่ ผูาป่เตียง ชุดชัน้ใน ฯลฯ) 
ระยะเวลาของโปรแกรมจะนานกวูาและเสื้อผูาถ่กซักโดยตัง้ใจที่อุณหภ่มิส่ง 
Bebek+โปรแกรมแบบ +60°C ไดูรับการทดสอบและอนุมัติโดย “สถาบันการแพทย์
ดูานภ่มิแพูแหูงประเทศอังกฤษ หรือ British Allergy Foundation” (Allergy UK) 
ในสหราชอาณาจักร 

• ป่ันและระบายน� ้า 
ใชูสำาหรับการป่ันพิเศษสำาหรับเสื้อผูาของคุณหรือระบายนูำาออกภายในเครื่องซักผูา

• ล้างน� ้า

ใชูโปรแกรมน้ีเมื่อคุณตูองการลูางนูำาสะอาดหรือลงแปูง

• เสือ้เชิต้

ใชูโปรแกรมน้ีในการซักเสื้อผูาทำาจากผูาฝูายและผูาสังเคราะห์พรูอมกันโดยไมูตูอง
แยกจากกัน

• ซัก์ 40 นาที 40°
ใชูในการซักเสื้อผูาผูาฝูายที่มีความสกปรกเล็กนูอยและไมูมีคราบฝังแนูนในเวลา
สัน้ๆ
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• ผ้าบาง

ใชูในการซักเสื้อผูาที่ตูองการซักลูางแบบระมัดระวัง โปรแกรมน้ีซักดูวยการซักที่
อูอนโยนมากขึ้นเปรียบเทียบกับโปรแกรมผูาสังเคราะห์ ซักดูวยสมรรถนะระดับ
เดียวกับแบบมาตรฐาน 400

• ซักชุดชัน้ใน 20°
ใชูสำาหรับซักเสื้อผูาที่จะตูองซักที่อุณหภ่มิตูำา แตูตูองการอนามัย ระยะเวลาของ
โปรแกรมจะนานกวูาและเสื้อผูาถ่กซักโดยตัง้ใจที่อุณหภ่มิตูำา

• ซักด่วนพิเศษ  

ใชูในการซักเสื้อผูาผูาฝูายที่มีความสกปรกเล็กนูอยและไมูมีคราบฝังแนูนในเวลา
สัน้ๆ ระยะเวลาของโปรแกรมคือ 14 นาที

• เร็วประจ�าวัน

ใชูในการซักเสื้อผูาผูาฝูายที่มีความสกปรกเล็กนูอยและไมูมีคราบฝังแนูนในเวลา
สัน้ๆ



TH / 33เครื่องซักผูา / คู่มือผู่ใชูงาน

• ล้างถังซัก

ข้อควรระวัง!

• น่ีไมูใชูโปรแกรมการซักผูา น่ีเป็นโปรแกรมการบำารุงรักษาเครื่อง
• หูามทำาการเดินเครื่องเมื่อมีวัตถุบางสิ่งบางอยูางอยู่ในเครื่อง ถูา

คุณพยายามกระทำาเชูนนัน้แลูว เครื่องจะตรวจพบวูามีโหลดอยู่ใน
เครื่องและจะยกเลิกการทำางานของโปรแกรม

ใชูโปรแกรมน้ีโดยปกติ (2 เดือนตูอครัง้) ในการทำาความสะอาดถังซักและใหูอนามัย
ที่ตูองการ ทำาการเดินเครื่องโดยไมูมีเสื้อผูาที่จะซักลงไปในเครื่อง เพื่อใหูไดูมาของ
ผลการซักที่ดีกวูา ใหูใสูผงขจัดคราบหินป่นสำาหรับเครื่องซักผูาเขูาไปยังชูองสำาหรับ
ผงซักฟอก เมื่อโปรแกรมสิน้สุดแลูว ใหูทิง้ประต่โหลดเปิดแงูมไวูเพื่อใหูดูานในของ
เครื่องซักแหูงไดู 

• ขจัดคราบสกปรก
เครื่องซักจะมีโปรแกรมซักคราบฝังแนูนพิเศษซึ่งทำาใหูสามารถขจัดคราบฝ่ังแนูน
หลายประเภทในแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ใชูโปรแกรมน้ีเฉพาะสำาหรับเสื้อผูาจาก
ผูาฝูายสีสันที่ทนทานเทูานัน้ อยูาใชูซักเสื้อผูาที่อูอนบางและเสื้อผูาที่ใชูสียูอมดูวย
โปรแกรมน้ี กูอนการซัก ใหูตรวจสอบที่ปูายกำากับของเสื้อผูา (คำาแนะนำาสำาหรับผูา
ฝูาย เสื้อเชิต้ กางเกง กางเกงขาสัน้ เสื้อที-เชิต้ เสื้อผูาเด็ก ชุดนอน ผูากันเป้ือน ผูา
ป่โต๊ะ ผูาป่เตียง ผูาเครื่องนอน ผูาป่เตียง ปลอกหมอน ผูาเช็ดตัวอาบนูำา ผูาเช็ดตัว 
ถุงเทูา ชุดชัน้ในจากผูาฝูายที่เหมาะสมสำาหรับการซักที่อุณหภ่มิส่งและใชูเวลานาน 
) คณสามารถใชูโปรแกรมซักคราบฝังแนูนโดยอัตโนมัติเพื่อซักผูาไดู 24 ประเภท
โดยแบูงเป็น 3 กลูุมโดยขึ้นอบู่กับระดับคราบฝังแนูนที่เลือก คุณสามารถหากลูุมที่มี
คราบฝังแนูนตามระดับของความสกปรกไดูดูานลูาง: ทัง้น้ีโดยขึ้นอยู่กับระดับคราบ
ฝังแนูนที่เลือก โปรแกรมการซักพิเศษมีระยะเวลาของการลูางนูำา การซัก ระยะเวลา
การซักและลูางนูำาไดูรับการปรับเปลี่ยนเหมาะสม

คุณสามารถหากลูุมที่มีคราบฝังแนูนตามระดับของความสกปรกไดูดูานลูาง: 

เป้ือนมาก

ของหวาน
คราบคอปกเสื้อ
อาหาร 
ซอส
นูำาสลัด
เครื่องสำาอาง
นูำามันเครื่อง
อาหารเด็ก
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สกปรกปานกลาง

เลือด
ช็อคโกแลต
ขนมพุดดิง้ 
หญูา
โคลน
ไขู
เนย
แกง

คราบสกปรกเล็กนูอย

ชา

กาแฟ

นูำาผลไมู

นูำาซอส

ไวน์แดง

แปูง

แยม

ถูาน

• เลือกโปรแกรมซักคราบฝังแนูน
•  เลือกระดับคราบฝังแนูนที่คุณตูองการทำาความสะอาดโดยคูนหาที่กลูุมขูางตูน และเลือกระดับความ

สกปรกโดยใชูปูุมปรับระดับความสกปรก สำาหรับขูอม่ลเชิงละเอียด ใหูด่ที่สูวนการตัง้คูาโปรแกรม
ซัก

•  อูานที่ปูายกำากับเสื้อผูาอยูางระมัดระวังและใหูมัน่ใจวูาไดูเลือกอุณหภ่มิและความเร็วการป่ันที่ถ่ก
ตูอง

• ชุดเครื่องนอน

 
หมายเหตุ

• หูามทำาการซักผูานวม หมอน และ ฯลฯ ที่ประกอบดูวยผูาฝูายใน
เครื่องซักผูา

• หูามโหลดมากกวูา ผูานวม1 ผืนแบบเสูนใยที่พับทบกัน (200 x 
200 ซม.)

ใชูโปรแกรมน้ีในการซักผูานวมที่ทำาจากเสูนใย (ใยสังเคราะห์) ที่มีปูายระบุใหู "ซัก
เครื่องไดู" ถอดสิ่งปกคลุมผูานวมออกกูอนที่จะโหลดเขูาไปในเครื่อง พับผูานวมเป็น
สองทบแลูวโหลดเขูาไปในเครื่อง โหลดผูานวมเขูาไปในเครื่องโดยระมัดระวังในการ
วางไมูใหูไปสัมผัสกับผนังทูอลมของเครื่อง
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9.3 ตารางโปรแกรมการซัก

•  : สามารถเลือกไดู

*  : ถ่กเลือกโดยอัตโนมัติ ไมูสามารถยกเลิกไดู

**  : โปรแกรมตามฉลากพลังงาน 

*** : ถูาความเร็วการป่ันแหูงส่งสุดของเครื่องซักผูาตูำากวูาคูาน้ี คุณสามารถเลือกไดูจนถึงคูาความเร็ว
การป่ันส่งสุดเทูานัน้

- : ด่คำาอธิบายของโปรแกรมสำาหรับโหลดส่งสุด

TH 39
ฟังก์ชั่นการทำางาน

สนับสนุน

โปรแกรม

ส่ง
สุด

 โ
หล

ด 
(ก

ก.
)

อัต
รา

กา
รบ

ริโ
ภค

นำ้่า
 

(ล
ิตร

)
อัต

รา
กา

รบ
ริโ

ภค
พล

ังง
าน

 
(ก

ิโล
วัต

ต์ช
ั่วโ

มง
)

ส่ง
สุด

 ค
วา

มเ
ร็ว

**
*

ซัก
ลูา

งเ
บื้อ

งต
ูน

ปูอ
งก

ันร
อย

ยัับ

เพ
ิ่มก

าร
ลูา

งน
ำ้า ชูวงของอุณหภ่มิที่

สามารถเลือกไดู °C

ผูาฝูายแบบประหยัด 60** 9 55 1,05 1400 60-เย็น

ผูาฝูาย
90 9 97 2,30 1400 • • • 90-เย็น
60 9 95 1,50 1400 • • • 90-เย็น
40 9 92 1,00 1400 • • • 90-เย็น

ผูาใยสังเคราะห์
60 4 77 1,40 1200 • • • 60-เย็น
40 4 74 0,83 1200 • • • 60-เย็น

ผูาขนสัตว์ 40 2 50 0,45 1200 • 40-เย็น
ผูาบาง 40 4 51 0,52 1200 • • 40-เย็น
ขจัดคราบสกปรก 60 6 65 2,10 1600 • 40-90
ลูางถังซัก 70 - 45 2,00 600 70
ลดสารภ่นิแพูเสื้อพูาเด็ก 90 9 120 2,35 1400 * 30-90
ซักชุดชั้นใน 20° 20 4 101 0,44 1400 * 20
ชุดเครื่องนอน 60 - 85 1,10 1000 • 60-เย็น
ซักดูวนพิเศษ 30 2 40 0,11 1400 • 30-เย็น

เร็วประจำาวัน
90 9 70 2,50 1400 • 90-เย็น
60 9 65 1,10 1400 • 90-เย็น
30 9 65 0,15 1400 • 90-เย็น

เสื้อเชิ้ต 60 4 65 1,40 800 • * • 60-เย็น
ซัก์ 40 นาที 40° 40 8 46 0,65 1400 40
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หมายเหตุ

•  การบริโภคนูำาและพลังงานอาจแปรผันไปตามตารางดูานบนตาม
การเปลี่ยนแปลงของความดันนูำา ความกระดูางและอุณหภ่มิของ
นูำา อุณหภ่มิแวดลูอมภายนอก ประเภทและปริมาณของเสื้อผูาที่
จะซัก การเลือกใชูฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนและความเร็วใน
การป่ันแหูง และการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟูา

•  คุณสามารถมองเห็นเวลาในการซักของโปรแกรมที่คุณไดูเลือกไวู
บนหนูาจอแสดงผลของเครื่อง เป็นเรื่องปกติที่ความแตกตูางเล็ก
นูอยอาจเกิดขึ้นไดูระหวูางเวลาที่แสดงบนจอแสดงผลและเวลา
จริงในการซักผูา

• โหมดการเลือกฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดูโดยบริษทัผู่ผลิต โหมดการเลือกที่มีอยู่สามารถนำาออกไดูหรือ
เพิ่มโหมดการเลือกใหมูไดู 

• ผู่ผลิตสงวนสิทธิใ์นการทำาการดัดแปลงแกูไขในโปรแกรมตูางๆ 
และฟังก์ชันสนับสนุนที่กำาหนดไวูในตาราง ในขณะที่การดัดแปลง
แกูไขเหลูาน้ีจะไมูเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของเครื่องจักร ขัน้ตอน
ของโปรแกรมและระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดู"

Indicative values for Synthetics programmes (EN)
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Remaining Moisture 
Content (%) **

Remaining Moisture 
Content (%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Synthetics 60 4 77 1,40 145 45 40

Synthetics 40 4 74 0.83 140 45 40

* You can see the washing time of the programme you have selected on the display of the machine. It is normal 
that small differences may occur between the time shown on the display and the real washing time.

** Remaining moisture content values may differ according to the selected spin speed.
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9.4 การเลือกฟังก์ชั่นการท�างานสนับสนุน

 
หมายเหตุ

• เมื่อคุณพยายามเปลี่ยนฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนที่ไมูอนุญาต
ใหูเลือกกับโปรแกรมการซักปัจจุบัน ไฟสถานะของฟังก์ชันการ
ทำางานสนับสนุนที่เกี่ยวขูองนัน้จะไมูสวูางกระพริบ เพียงแตูมี
เสียงเตือนออกมาเทูานัน้ กรอบของตัวเลือกมีใหูใชูจะสวูางขึ้นมา

• ถูาฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนตัวที่สองขัดแยูงกับตัวแรกที่เลือก
ไวูกูอนเริ่มทำาการสตาร์ทเครื่อง ฟังก์ชันที่เลือกไวูอันดับแรกจะถ่ก
ยกเลิกและฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนอันดับที่สองจะยังคงมีผลอ
ยู่ 

• ฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนที่ไมูเขูากันกับโปรแกรมการซักจะ
ไมูสามารถเลือกไดู  (ด่ “ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภค
พลังงาน”)

• บางโปรแกรมจะมีฟังก์ชันชูวยเหลือสนับสนุนที่จะตูองทำางาน
พรูอมกัน ฟังก์ชันเหลูานัน้ไมูสามารถยกเลิกไดู กรอบแผงของ
ฟังก์ชันชูวยเหลือสนับสนุนจะไมูสวูางขึ้นมา มีเพียงดูานในเทูานัน้
ที่จะสวูาง

a)  เลือกฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนกูอนทำาการเริ่มทำางานโปรแกรมซักผูา 
b)  ไฟสถานะของฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนที่เลือกไวูจะสวูางขึ้นมา

 
หมายเหตุ

•  คุณอาจจะทำาการเลือกหรือยกเลิกฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนที่
เหมาะสมกับโปรแกรมที่กำาลังทำางานอยู่หลังจากรอบการทำางาน
การซักเริ่มตูนแลูวไดู ถูารอบการซักไปถึงจุดที่ฟังก์ชันสนับสนุน
ไมูสามารถถ่กเลือกแลูว สัญญาณเตือนดูวยเสียงจะดังขึ้นและไฟ
ของฟังก์ชันสนับสนุนจะสวูางว่บวาบ
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9.5 ฟังก์ชั่นการท�างานสนับสนุน

• ซักล้างเบือ้งต้น
การซักลูางขัน้ตูนจะคูุมคูาสำาหรับเสื้อผูาที่มีคราบสกปรกมากเทูานัน้ การไมูใชูฟัง
ก์ชัน่ซักลูางขัน้ตูนจะชูวยประหยัดพลังงาน นูำาและเวลาไดู

• เพิ่มการล้างน้�า
ฟังก์ชัน่น้ีจะทำาใหูเครื่องซักผูาทำาการเพิ่มการลูางเขูาไปอีกรอบหลังจากลูางไปแลูวใน
รอบการซักลูางหลัก ดังนัน้ ความเสี่ยงตูอผิวพรรณ (เด็กทารก ผิวที่ตูองด่แลอนามัย 
ฯลฯ) ที่จะเป็นผลมาจากเศษที่เหลือเล็กนูอยของผงซักฟอกบนเสื้อผูาก็จะลดลงไดู

• ป้องกันรอยยัับ
ฟังก์ชัน่น้ีทำาใหูเกิดรอยยับยูนของผูานูอยลงเมื่อทำาการซัก การเคลื่อนไหวของถัง
ซักลดลงและความเร็วในการป่ันแหูงจะถ่กจำากัดไวูเพื่อปูองกันการเกิดรอยยับยูน 
นอกจากน้ี จะใชูนูำามากขึ้นในระหวูางการซัก
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10. การตัง้ค่าโปรแกรม
10.1 เลือกอุณหภูมิ

a)  เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหมูแลูว อุณหภ่มิส่งสุดสำาหรับโปรแกรม
ที่เลือกไวูจะแสดงออกมาบนไฟแสดงอุณหภ่มิ

b)  ในการลดอุณหภ่มิ ใหูกดปุูมสำาหรับปรับอุณหภ่มิ อุณหภ่มิจะลดลงตาม
ลำาดับตัวเลข

c)  เครื่องจะกลับไปที่จุดเริ่มตูนหลังจากตัวเลือก "เย็น" และมาถึงจุดอุณหภ่มิ
ส่งสุดที่สามารถเลือกไดูของโปรแกรม

60
800 2 30

10.2 การเลือกความเร็วของการป่ันแห้ง
a)  เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหมูแลูว ความเร็วในการป่ันแหูงที่

แนะนำาของโปรแกรมที่เลือกไวูจะแสดงออกมาบนไฟแสดงความเร็วการป่ัน
b)  ในการลดความเร็วการป่ันแหูง ใหูกดปุูมสำาหรับปรับความเร็วการป่ัน 

ความเร็วการป่ันแหูงจะลดลงตามลำาดับตัวเลข
c)  ความเร็วส่งสุดที่อนุญาตสำาหรับโปรแกรมที่เกี่ยวขูองจะแสดงขึ้นมาหลังจาก

กดอีกครัง้

60
800 2 25

d)  ตัวเลือก "รักษานูำาลูาง" และ "ไมูป่ัน" จะแสดงขึ้นมาหลีงจากถึงระดับ
ความเร็ว 
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• รักษาน้�าล้าง
ถูาคุณไมูตูองการทำาการเอาเสื้อผูาออกทันทีหลังจากโปรแกรมการซักสมบ่รณ์แลูว 
คุณอาจใชูฟังก์ชัน่การรักษานูำาลูางไวูเพื่อรักษาเสื้อผูาของคุณใหูอยู่ในนูำาลูางทำาความ
สะอาดสุดทูายเพื่อที่จะปูองกันการเกิดรอยยับยูนของเสื้อผูาเมื่อตูองอยู่ในเครื่องที่
ไมูมีนูำา กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ หลังจากกระบวนการน้ีถูาคุณตูองการระบาย
นูำาออกโดยไมูตูองทำาการป่ันเสื้อผูาของคุณ โปรแกรมจะกลับมาทำางานและดำาเนินตูอ
ใหูสมบ่รณ์หลังจากระบายนูำาออกแลูว
ถูาคุณตูองการทำาการป่ันแหูงเสื้อผูาที่อยู่ในนูำา ใหูปรับความเร็วการป่ันและกดปูุม 
เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ โปรแกรมการซักกลับมาทำางานตูอ นูำาถ่กระบายออก เสื้อผูา
ไดูรับการป่ันแหูงและโปรแกรมการซักเสร็จสมบ่รณ์

• ไม่มีการป่ัน

ใชูฟังก์ชันน้ีหากคุณไมูตูองการใหูเสือูผูาถ่กป่ันเมื่อสิน้สุดโปรแกรมการซัก

10.3 การเลือกระดับของคราบสกปรก
a)  เมื่อใดก็ตามที่มีการเลือกโปรแกรมใหมูแลูว ระดับคราบสกปรกที่แนะนำา

สำาหรับโปรแกรมที่เลือกไวูจะแสดงออกมาบนไฟแสดงการเลือกคราบสกปรก
b)  ในการเปลี่ยนแปลงระดับคราบสกปรก ใหูกดปูุมสำาหรับปรับระดับคราบ

สกปรก การเลือกคราบสกปรกจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับขัน้

60
800 2 45
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10.4 การเริ่มต้นท�างานของโปรแกรม
a)  กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ เพื่อเริ่มตูนการทำางานของโปรแกรม
b)  ไฟสวูางของการติดตามการทำางานของโปรแกรมที่แสดงถึงการเริ่มตูนของ

โปรแกรมการซักจะถ่กเปิดขึ้น

60
800 2 45

10.5 ขัน้ตอนการซัก
a)  สัญลักษณ์ดูานลูางจะปรากฎขึ้นบนไฟติดตามผลโปรแกรมการซักหลังจาก

โปรแกรมการซักเริ่มตูนทำางาน
- ซัก

- ลูางนูำา

- ป่ัน

- สิน้สุด

60
800 2 4560
800 2 45 

หมายเหตุ

•  สัญลักษณ์ "No Water" (ไมูมีนูำา) จะปรากฎขึ้น 
หากนูำาไมูไดูปูอนเขูาไปในเครื่องซักผูา ขัน้ตอนของ
โปรแกรมการซักจะไมูทำางานตูอ
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10.6 การสิน้สุดของโปรแกรม
a) สัญลักษณ์ “End” (สิน้สุด) จะปรากฎบนหนูาจอแสดงผลเมื่อโปรแกรมสิน้

สุดการทำางาน

60
800 2 45

 60
800 2 45

 
หมายเหตุ

• ถูาคุณไมูไดูกดปูุมใดๆ เป็นเวลา 10 นาทีแลูว เครื่องจะสลับไปยัง
โหมด ปิด (OFF) หนูาจอแสดงผลและไฟบูงชีท้ัง้หมดจะปิด 

• ขัน้ตอนของโปรแกรมที่เสร็จสมบ่รณ์แลูวจะถ่กแสดงผลออกมาถูา
คุณกดปูุม เปิด / ปิด 

b)  นำาเสื้อผูาของคุณออกมา
c)  กดปูุม เปิด/ปิด เป็นเวลา 3 วินาที
d)  ปิดก็อกนูำาที่เชื่อมตูอกับเครื่องซักผูา
e)  ถอดปลัก๊ไฟของเครื่องซักผูา
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11. ตัวเลือกโปรแกรมการซัก
11.1 การตัง้ค่าเวลาสิน้สุด

 
หมายเหตุ

• หูามใชูผงซักฟอกเหลวเมื่อคุณตัง้การทำางานเป็นแบบเวลาที่สิน้สุด 
นัน่เป็นความเสี่ยงของการเกิดคราบบนเสื้อผูาไดู 

• เมื่อการเลือกเวลาที่สิน้สุดเสร็จสิน้แลูว เวลาจะปรากฏบนหนูา
จอประกอบดูวยเวลาที่สิน้สุดบวกดูวยระยะเวลาของโปรแกรมที่
เลือกไวู

a)  พรูอมกับฟังก์ชัน่เวลาที่สิน้สุด การเริ่มตูนของโปรแกรมการซักอาจจะชูาไป
ส่งสุดไดูถึง 24 ชัว่โมง หลังจากกดปุูมเวลาที่สิน้สุด เวลาที่คาดวูาจะสิน้สุด
ของโปรแกรมการซักจะแสดงผลออกมา ถูาเวลาที่สิน้สุดถ่กปรับเปลี่ยนแลูว 
ไฟบูงชีเ้วลาที่สิน้สุด จะสวูางขึ้น

60
800 9 30

 

60
800 9 30

b)  เปิดประต่สำาหรับโหลดเสื้อผูาลงไป วางเสื้อผูาลงไปและใสูผงซักฟอก ฯลฯ

c)  เลือกโปรแกรมการซัก อุณหภ่มิ ความเร็วการป่ันแหูงและถูาตูองการ ใหู
เลือกฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุน

d)  ตัง้คูาเวลาที่สิน้สุดที่คุณเลือกโดยการกดปูุมเวลาที่สิน้สุด ไฟบูงชีเ้วลาที่สิน้
สุดสวูางขึ้น

e)  ปิดประต่โหลด
f)  กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ การนับเวลาถอยหลังเริ่มทำางาน สัญลักษณ์ 

“:” ตรงกลางของเวลาสิน้สุดบนจอแสดงผลจะเริ่มสวูางกระพริบและประต่
โหลดจะล็อค

 
หมายเหตุ

•  เครื่องจะเขูาสู่โหมดสแตนบายด์ 10 วินาทีหลังจากกดปูุม เริ่ม
ตูน /หยุดชัว่ขณะ หากประต่โหลดไมูปิดและไฟสถานะของ
สัญลักษณ์การตัง้คูาเวลาสิน้สุดและไฟสถานะของการ เริ่มตูน / 
หยุดชัว่ขณะ ติดกระพริบ
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การเพิ่มเสือ้ผ้าในระหว่างการนับถอยหลังของเวลาสิน้สุด
a)  กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ
b)  รอใหูประต่โหลดปลดล็อคกูอน สัญลักษณ์ประต่จะหายไปเมื่อประต่ถ่กปลด

ล็อค
c)  เปิดประต่โหลดและเพิ่มเสื้อผูาลงไป
d)  ปิดประต่โหลด
f)  กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ  

60
800 9 30

11.1.1 การยกเลิกการตัง้ค่เวลาสิน้สุด
a)  ถูาคุณตูองการยกเลิกฟังก์ชันเวลาที่สิน้สุด ใหูกดปูุม เปิด / ปิด เป็นเวลา 3 

วินาทีเพื่อปิดและเปิดเครื่อง

60
800 9 30
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11.2 การล็อคป้องกันเด็ก
ใชูระบบการล็อคปูองกันเด็กเพื่อปูองกันเด็กมายูุงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ี เชูนนัน้แลูว
คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขณะที่โปรแกรมกำาลังทำางาน

 
หมายเหตุ

•  คุณสามารถทำาการเปิดหรือปิดเครื่องดูวยปูุม เปิด / ปิด เมื่อฟัง
ก์ชัน่การล็อคปูองกันเด็กทำางานอยู่ เมื่อคุณเปิดเครื่องอีกครัง้ 
โปรแกรมจะกลับมาทำางานจากจุดที่ถุกหยุดไป

11.2.1 การเปิดท�างานการล็อคป้องกันเด็ก
a)  กดและแชูไวูที่ ปุูมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนที่ 2 และ 3 เป็นเวลา 3 

วินาที 
b)  หนูาจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักจะนับถอยหลังจาก 3 ไป 1
c)  "สัญลักษณ์" บนจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักบนแผงควบคุมจะ

ปรากฎขึ้น

60
800     3 60

800

11.2.2 การปิดท�างานการล็อคป้องกันเด็ก
a)  กดและแชูไวูที่ ปุูมฟังก์ชัน่การทำางานสนับสนุนที่ 2 และ 3 เป็นเวลา 3 

วินาที 
b)  หนูาจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักจะนับถอยหลังจาก 3 ไป 1
c)  "สัญลักษณ์" บนจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักบนแผงควบคุมจะ

หายไป

60
800     3 60

800 2 45
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11.3 ปรับเปลี่ยนเครื่องไปสู่โหมด หยุดชั่วขณะ
a)  กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ เพื่อเปลี่ยนไปสู่โหมด หยุดชัว่ขณะในขณะที่

โปรแกรมกำาลังทำางานอยู่ 

b)  ไฟสถานะ เริ่มตูน/หยุดชัว่ขณะ และไฟสถานะติดตามผลโปรแกรมการซัก
จะเริ่มสวูางกระพริบ 

c)  สัญลักษณ์ประต่โหลดจะยังติดกระพริบจนกวูาประต่โหลดจะไดูรับการปลด
ล็อค 

d)  เมื่อประต่โหลดถ่กปลดล็อคแลูว สัญลักษณ์ประต่โหลดจะหายไป 

60
800 2 45

11.4 การยกเลิกโปรแกรม
a)  กดและแชูไวูที่ ปุูมเปิด / ปิดเป็นเวลา 3 วินาที 

 
หมายเหตุ

•  ถูาคุณกดปูุม เปิด / ปิด เมื่อการล็อคปูองกันเด็กถ่กเปิดการ
ทำางานแลูว โปรแกรมจะไมูถ่กยกเลิก คุณจะตูองยกเลิกการล็อค
ปูองกันเด็กกูอน ด่ที่ การปิดการทำางานการล็อคปูองกันเด็ก

•  ถูาคุณตูองการเปิดประต่โหลดหลังจากที่คุณไดูทำาการยกเลิก
โปรแกรมแตูมันเป็นไปไมูไดูที่จะเปิดประต่เน่ืองจากระดับนูำา
ในเครื่องส่งกวูาระดับการเปิดประต่ ใหูทำาการหมุนปูุมการเลือก
โปรแกรมไปที่โปรแกรม ส่บและป่ันแหูงและระบายนูำาออกจากใน
เครื่อง

b)  หนูาจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักจะนับถอยหลังจาก "3, 2, 1"
c)  โปรแกรมการซักถ่กยกเลิก

60
800 2 45
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12. คุณสมบัติเพิ่มเติม
12.1 การเปิดการท�างานและปิดการท�างานของสัญญาณ

เสียงเตือน
a)  กดคูางที่ปูุมฟังก์ชันการทำางานสนับสนุนที่ 1 และ 2 เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อ

เปิดใชูงานและปิดใชูงานสัญญาณเสียงเตือน
b)  หนูาจอแสดงผลการเลือกโปรแกรมการซักจะนับถอยหลังจาก "3, 2, 1"
c)  หากสัญญาณเสียงเตือนถ่กเปิดทำางานไวู มันจะถ่กปิดทำางาน และในทาง

กลับกันเชูนกัน

60
800     3

 bib 

 

60
800     3

 bib 

12.2 การล็อคประตูโหลด
a)  กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะเพื่อล็อคประต่โหลดเพื่อความปลอดภัยหลัง

จากเริ่มตูนขัน้ตอนการทำางาน
b)  ประต่จะไมูปลดล็อคหากเครื่องยังมีนูำามากเพียงพอใหูหกลูนออกมาเมื่อ

ประต่เปิด
c)  สัญลักษณ์ของ "ประต่ถ่กล็อค" จะปรากฎเมื่อประต่โหลดถ่กล็อคไวู
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13. การบ�ารุงรักษาและการท�าความสะอาด
13.1 การท�าความสะอาดลิน้ชักใส่ผงซักฟอก

 
หมายเหตุ

•  ทำาความสะอาดลิน้ชักใสูผงซักฟอกตามชูวงเวลาอยูางสมูำาเสมอ 
(ทุกๆ 4-5 รอบการซัก) ดังที่แสดงไวูในดูานลูางน้ี เพื่อที่จะ
ปูองกันการสะสมของผงซักฟอกเมื่อเวลาผูานไป

•  ถูามีปริมาณนูำามากกวูาปกติและนูำายาปรับผูานูุมผสมกันตอนเริ่ม
ตูนมารวมกันในชูองใสูนูำายาปรับผูานูุมแลูว ทูอด่ดนัน้จะตูองไดู
รับทำาความสะอาด

a)  กดบนจุดเสูนประบนทูอด่ดในชูองสำาหรับนูำายาปรับผูานูุม และดึงออกและ
นำาลิน้ชักใสูผงซักฟอกออกมาโดยดึงเขูาหาตัว

b)  ยกดูานหลังของทูอด่ดขึ้นเพื่อถอดออกดังแสดงในภาพ 
c)  ทำาการลูางลิน้ชักใสูผงซักฟอกและทูอด่ดนัน้ดูวยนูำาอูุนในอูางลูาง เพื่อที่จะ

ปูองกันสิ่งตกคูางมาสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ใหูทำาความสะอาดดูวยแปรงที่
เหมาะสมโดยการสวมถุงมือทัง้สองมือ

d)  ใสูทูอด่ดกลับเขูาไปที่ตำาแหนูงของมันใหูแนูนหลังจากทำาความสะอาดและ
เสียบลิน้ชักกลับเขูาไป

13.2 การท�าความสะอาดประตูโหลดเสือ้ผ้า
a)  หลังจากการซักลูางทุกรอบ ทำาใหูแนูใจวูาไมูมีสิ่งแปลกปลอมคูางอยู่ในถัง
b)  ถูาปากของผนังทูอในร่ปติดขัด ใหูใชูไมูจิม้ฟันเปิดออก
c)  สารแปลกปลอมจะทำาใหูเกิดคราบสนิมในถังซักไดู ทำาความสะอาดคราบติด

แนูนบนผิวถังโดยใชูนูำายาทำาความสะอาดเหล็กสเตนเลส 
d)  หูามใชูแปรงที่เป็นขนเหล็กหรือลวด สิ่งเหลูาน้ีจะทำาใหูเกิดความเสียหายตูอ

ผิวที่เคลือบสี ชุดโครมเมียมและผิวพลาสติกไดู

13.3 การท�าความสะอาดตัวเครื่องและแผงควบคุม
a)  เช็ดทำาความสะอาดตัวเครื่องดูวยนูำาผสมสบู่หรือผงซักฟอกแบบเจลอูอน ๆ 

ที่ไมูกัดผิวตามที่จำาเป็น และทำาใหูแหูงดูวยผูาอูอนนูุม
b)  ใชูผูาที่อูอนนูุมและเปียกหมาดๆ เทูานัน้ในการทำาความสะอาดแผงควบคุม
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13.4 การท�าความสะอาดตัวกรองน� ้าเข้า
มีตัวกรองอยู่ที่ปลายสุดของวาล์วทูอนูำาเขูาที่ดูานหลังของเครื่องและที่ปลายสุดของ
ทูอนูำาเขูาที่ตูอเขูากับก๊อกนูำา ตัวกรองเหลูาน้ีชูวยปูองกันสารแปลกปลอมและสิ่ง
สกปรกในนูำาที่อาจเขูาสู่เครื่องซักผูาไดู ตัวกรองจะตูองทำาความสะอาดเมื่อเกิดความ
สกปรก

a)  ปิดก๊อกนูำา
b)  ถอดคลายน็อตล็อคทูอยางของทางนูำาเขูาเพื่อ

เขูาไปยังตัวกรองที่อยู่บนวาล์วทูอนูำาเขูา ทำาความ
สะอาดดูวยแปรงที่เหมาะสม ถูาตัวกรองสกปรก
มากเกินไป ใหูขจัดสิ่งสกปรกเหลูานัน้ออกจากผิว
ดูวยคีมและทำาความสะอาดในวิธีน้ี

c)  ถอดตัวกรองออกมาจากดูานแบนราบของทูอยาง
สำาหรับนูำาเขูาพรูอมกับแหวนปะเก็นและทำาความ
สะอาดใหูทัว่ถึงผูานนูำาไหล

d)  ทำาการใสูกลับแหวนปะเก็นและตัวกรองอยูาง
ระมัดระวังในที่เดิมและขันน็อตล็อคทูอยางใหูแนูน
ดูวยมือ

13.5 การท�าความสะอาดตัวกรองของป๊ัม

ข้อควรระวัง!

•  สารแปลกปลอมที่คูางอยู่ในตัวกรองของป๊ัมอาจทำาใหูเกิดความ
เสียหายแกูเครื่องซักผูาหรืออาจทำาใหูเกิดเสียงดังไดู

•  ในภ่มิภาคที่อาจเกิดการแข็งตัว ก็อกนูำาจะตูองปิดไวู ทูอยางของ
ระบบจะตูองถอดออกและระบายนูำาในเครื่องซักผูาอออกเมื่อไมูไดู้
งานเครื่องซักผูา

 
หมายเหตุ

• หลังจากการใชูงานแตูละครัง้ ใหูปิดก็อกนูำาที่เชื่อมตูอไปยังทูอสาย
ยางหลัก

ระบบการกรองในเครื่องซักผูาของคุณชูวยปูองกันสิ่งของวัสดุแข็ง เชูน กระดุม 
เหรียญ และเสูนใย ที่อาจไปอุดตันใบพัดของป๊ัมในระหวูางการระบายนูำาออกไดู ดัง
นัน้ นูำาจะไดูรับการระบายออกโดยไมูมีปัญหาและอายุการใชูงานของป๊ัมก็จะยืดยาว
ขึ้น

ถูาเครื่องซักผูาไมูสามารถทำาการระบายนูำาออกไดู ตัวกรองของป๊ัมอุดตัน ตัวกรองจะ
ตูองทำาความสะอาดเมื่อไหรูก็ตามที่มีการอุดตันหรือทุก 3 เดือน นูำาจะตูองถ่กระบาย
ออกกูอนเพื่อทำาความสะอาดตัวกรองของป๊ัม
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13.5.1 การท�าความสะอาดตัวกรองที่สกปรก

ข้อควรระวัง!

•  อุณหภ่มิของนูำาดูานในเครื่องอาจจะส่งถึง 90 ºC เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงของนูำารูอนลวก ใหูทำาความสะอาดตัวกรองหลังจากนูำา
ดูานในเครื่องเย็นตัวลงแลูว

a)  ถอดปลัก๊ไฟของเครื่องซักผูา
b)  เปิดฝาตัวกรอง

เปิดฝาตัวกรอง

c)  ดำาเนินการตูอไปน้ีเพื่อระบายนูำาออก

-  วางภาชนะบรรจุขนาดใหญูไวูดูานหนูาตัวกรองเพื่อรองรับนูำา
จากตัวกรอง

-  คลายตัวกรองของป๊ัมออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนนูำา
เริ่มไหล ปลูอยนูำาไหลลงไปในภาชนะบรรจุที่คุณวางไวูดูานหนูา
ตัวกรอง หาเศษผูาไวูใกลูๆ มือเพื่อด่ดซับนูำาหากมีนูำาหกออกมา

-  หมุนและนำาตัวกรองชองป๊ัมออกมาทัง้หมดเมื่อนูำาดูานในเครื่อง
ถ่กระบายออกอยูางสมบ่รณ์
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d)  ทำาความสะอาดสิ่งตกคูางขูางในตัวกรองรวมถึงเสูนใยเสื้อผูา ถูามี รอบๆ
ใบพัดของป๊ัม

e)  ติดตัง้ตัวกรองเขูาไป
f)  ปิดฝาตัวกรอง



TH / 52 เครื่องซักผูา / คู่มือผู่ใชูงาน

14. การแก้ไขปัญหา
ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
โปรแกรมการซักไมูเริ่ม
ทำางานหลังจากประต่
โหลดปิดแลูว

ไมูไดูกดปูุม เริ่มตูน / หยุดชั่วขณะ 
/ ยกเลิก

• กดปูุม เริ่มตูน / หยุดชัว่ขณะ/ ยกเลิก

โปรแกรมไมูสามารถ
เริ่มทำางานหรือเลือกไดู

เครื่องซักผูาจะสลับไปยังโหมดการ
ปูองกันตัวเองเนื่องจากปัญหาการ
จูายพลังงาน (สายแรงดันไฟฟูา 
แรงดันนำ้า ฯลฯ)

• โปรแกรมถ่กยกเลิกเมื่อเครื่องซักผูาถ่กปิด
และเปิดใหมูอีกครัง้ กดและแชูไวูที่ ปูุมเปิด / 
ปิด เป็นเวลา 3 วินาที

มีนำ้าอยู่ในตัวเครื่อง อาจจะมีนำ้าตกคูางอยู่ใน
ตัวผลิตภัณฑ์ไดูเนื่องจาก
กระบวนการควบคุมคุณภาพใน
การผลิต

• น่ีไมูใชูเป็นความลูมเหลว นูำาไมูเป็นอันตราย
ตูอเครื่องซักผูา

เครื่องซักผูาไมูด่ดนำ้า
เขูาไป

ก็อกนำ้าถ่กปิด • เปิดก็อกนูำา
ทูอยางทางเขูานำ้าหักงอ • ทำาใหูทูอยางราบเรียบ
ตัวกรองทางเขูานำ้าอุดตัน • ทำาความสะอาดตัวกรอง
ประต่โหลดของตู่เย็นไมูไดูปิด • ปิดประต่โหลดเสื้อผูา

เครื่องซักผูาไมูระบาย
นำ้าออก

ทูอยางระบายนำ้าอาจจะอุดตันหรือ
บิดงอ

• ทำาความสะอาดหรือทำาใหูทูอยางราบเรียบ

ตัวกรองของปั๊มอุดตัน •  ทำาความสะอาดตัวกรองของป๊ัม
เครื่องซักผูาสั่นและมี
เสียงดัง

เครื่องซักผูาตั้งไวูอยูางไมูไดูสมดุล • ปรับสมดุลของตัวเครื่องโดยการปรับขาตัง้
สารแข็งอาจจะเขูาไปในตัวกรอง
ปั๊มนำ้าไดู

• ทำาความสะอาดตัวกรองของป๊ัม

สลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการ
ขนสูงไมูถ่กออดออก

• ถอดสลักยึดเพื่อความปลอดภัยในการขนสูง
ออก

ปริมาณของเสื้อผูาที่ซักในเครื่อง
อาจมีนูอยเกินไป

• เพิ่มเสื้อผูาเขูาไปในเครื่อง

โหลดเสื้อผูาเขูาไปในเครื่องมาก
เกินไป

• นำาเอาเสื้อผูาบางชิ้้นออกจากเครื่องและ
กระจายนูำาหนักของเสื้อผูาดูวยมือใหูสมดุลด่
เป็นเน้ือเดียวกันในเครื่อง

เครื่องซักผูาอาจจะวางพิงกับ
สิ่งของที่แข็ง

• ตรวจสอบใหูแนูใจวูาเครื่องซักผูาไมูไดูพิง
วัตถุใด ๆ

มีการรั่วของนำ้าที่ดูาน
ลูางสุดของเครื่อง

ทูอยางระบายนำ้าอาจจะอุดตันหรือ
บิดงอ

• ทำาความสะอาดหรือทำาใหูทูอยางราบเรียบ

ตัวกรองของปั๊มอุดตัน • ทำาความสะอาดตัวกรองของป๊ัม
เครื่องหยุดการทำางาน
หลังจากโปรแกรมเริ่ม
ทำางานไมูนาน

เครื่องอาจจะหยุดทำางานชั่วคราว
เนื่องจากแรงดันไฟฟูาตำ่า

• เครื่องจะกลับมาทำางานอีกครัง้เมื่อแรงดัน
ไฟฟูากลับมาที่ระดับปกติ

เครื่องระบายนำ้าออก
โดยตรงจากนำ้าที่นำา
เขูามา

ทูอยางระบายนำ้าอาจมีความส่งไมู
เพียงพอ

• เชื่อมตูอทูอระบายนูำาดังที่ไดูอธิบายไวูในคู่มือ
ผู่ใชู

ไมูสามารถมองเห็น
นำ้าในขณะเครื่องกำาลัง
ซักผูา

นำ้าอยู่ในสูวนที่ไมูสามารถมองเห็น
ไดูของเครื่อง

• สิ่งน้ีไมูใชูความผิดพลาด
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
ประต่โหลดไมูสามารถ
เปิดไดู

การล็อกประต่จะทำางานเนื่องจาก
ระดับนำ้าในถังซัก

• ระบายนูำาออกโดยรันดูวยโปรแกรมป๊ัมนูำาหรือ
การป่ัน

เครื่องซักกำาลังทำาใหูนำ้ารูอนขึ้น
หรืออยู่ในรอบของการปั่นหมุน

•  ใหูรอจนกวูาโปรแกรมจะทำางานเสร็จสิน้

ระบบการล็อกปูองกันเด็กถ่กเชื่อม
ตูอ การล็อกประต่จะถ่กปิดการ
ทำางานสักสองสามนาทีหลังจาก
โปรแกรมมาถึงจุดสิ้นสุดแลูว 

• รอสักสองสามนาทีเพื่อปิดการทำางานของการ
ล็อกประต่

การซักผูาใชูเวลานาน
กวูาที่ระบุไวูในคู่มือผู่
ใชู (*)

แรงดันของนำ้าตำ่าเกินไป • เครื่องจะรอจนกระทัง่ไดูรับปริมาณนูำาที่
เพียงพอในการปูองกันคุณภาพการซักที่ไมูดี
เน่ืองจากปริมาณนูำาที่นูอยลง ดังนัน้ เวลาใน
การซักจึงยืดยาวออกไป

แรงดันไฟฟูาตำ่า • เวลาในการซักถ่กทำาใหูยืดยาวออกไปเพื่อหลีก
เลี่ยงผลการซักที่ไมูดีเมื่อแรงดันไฟฟูาจูายตูำา
เกินไป

อุณหภ่มิของนำ้าทางเขูาอาจจะ
ตำ่าไป

• ตูองใชูเวลาในการทำาใหูนูำารูอนขึ้นมากกวูา
เดิมในชูวงฤด่หนาว นอกจากน้ี เวลาในการ
ซักยังสามารถทำาใหูยืดยาวออกไปเพื่อหลีก
เลี่ยงผลการซักที่ไมูดี

จำานวนครั้งการลูางนำ้าและ/หรือ
ปริมาณของนำ้าลูางอาจจะเพิ่มขึ้น

• เครื่องจะเพิ่มปริมาณนูำาของนูำาลูางเมื่อ
ตูองการการลูางนูำาที่ดีและเพิ่มขัน้ตอนการ
ลูางนูำามากขึ้นหากจำาเป็น 

ฟองสูวนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบ
การด่ดซับฟองอัตโนมัติมีการเปิด
การทำางานเนื่องจากมีการใชูผง
ซักฟอกมากเกินไป

•  ใชูปริมาณของผงซักฟอกตามที่แนะนำาไวู

เวลาของโปรแกรมไมูมี
การนับถอยหลัง (บน
รูุนที่มีหนูาจอแสดง
ผล) (*)

ตัวจับเวลาอาจจะหยุดทำางานใน
ระหวูางการนำานำ้าเขูามา 

• ไฟบูงชีต้ัวจับเวลาอาจจะหยุดจนกวูาเครื่อง
จะด่ดนูำาเขูาเครื่องอยูางเพียงพอ เครื่องจะ
รอจนกระทัง่มีปริมาณนูำาที่เพียงพอเพื่อหลีก
เลี่ยงผลการซักที่ไมูดีเน่ืองจากมีนูำานูอยเกิน
ไป ตัวจับเวลาจะกลับมาทำางานนับถอยหลัง
หลังจากนัน้

ตัวจับเวลาอาจจะหยุดทำางานใน
ระหวูางการทำาใหูนำ้ารูอนขึ้น 

• ไฟบูงชี้่ของตัวจับเวลาจะไมูนับถอยหลังจน
กระทัง่เครื่องซักผูาจะไปถึงอุณหภ่มิที่เลือกไวู

ตัวจับเวลาอาจจะหยุดระหวูางการ
ปั่นแหูง 

• ระบบตรวจจับโหลดไมูสมดุลแบบอัตโนมัติ
อาจจะถ่กเปิดใชูงานเน่ืองจากการกระจายตัวที่
ไมูสมดุลของเสื้อผูาในถังซัก

เวลาของโปรแกรมไมูมี
การนับถอยหลัง (*)

อาจจะมีโหลดที่ไมูสมดุลในเครื่อง
ซัก

• ระบบตรวจจับโหลดไมูสมดุลแบบอัตโนมัติ
อาจจะถ่กเปิดใชูงานเน่ืองจากการกระจายตัวที่
ไมูสมดุลของเสื้อผูาในถังซัก

เครื่องซักไมูถ่กสลับ
ไปยังขั้นตอนการหมุน
ปั่น (*)

อาจจะมีโหลดที่ไมูสมดุลในเครื่อง
ซัก

• ระบบตรวจจับโหลดไมูสมดุลแบบอัตโนมัติ
อาจจะถ่กเปิดใชูงานเน่ืองจากการกระจายตัวที่
ไมูสมดุลของเสื้อผูาในถังซัก

เครื่องจะไมูหมุนปั่นหากนำ้าไมูถ่ก
ระบายอยูางสมบ่รณ์

• ตรวจสอบตัวกรองและทูอยางระบายนูำา

ฟองสูวนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบ
การด่ดซับฟองอัตโนมัติมีการเปิด
การทำางานเนื่องจากมีการใชูผง
ซักฟอกมากเกินไป

•  ใชูปริมาณของผงซักฟอกตามที่แนะนำาไวู
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
สมรรถนะการซัก
ผูาไมูดี: เสื้อผูาที่ซัก
เปลี่ยนแปลงเป็นสีเทา
ซีด (**)

ปริมาณผงซักฟอกที่ไมูเพียงพอถ่ก
ใชูผูานชูวงเวลายาวนาน

• ใชูปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำาใหูเหมาะสมกับ
ความกระดูางของนูำาและเสื้อผูาที่จะซัก

การซักลูางกระทำาที่อุณหภ่มิตำ่า
เป็นเวลานาน 

• เลือกอุณหภ่มิที่เหมาะสมสำาหรับเสื้อผูาที่จะ
ทำาการซัก

ปริมาณของผงซักฟอกที่ไมูเพียง
พอถ่กใชูกับนำ้ากระดูาง

• การใชูปริมาณของผงซักฟอกที่ไมูเพียงพอกับ
นูำากระดูางเป็นสาเหตุของคราบสกปรกเกาะ
ติดบนเสื้อผูาและสิ่งน้ีจะเปลี่ยนใหูเสื้อผูากลาย
เป็นสีเทาเมื่อเวลาผูานไป เป็นเรื่องที่ยูุงยาก
ในการกำาจัดคราบสีเทาเมื่อเกิดขึ้นแลูว ใชู
ปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำาใหูเหมาะสมกับ
ความกระดูางของนูำาและเสื้อผูาที่จะซัก

ใชูปริมาณของผงซักฟอกที่มาก
เกินไป

• ใชูปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำาใหูเหมาะสมกับ
ความกระดูางของนูำาและเสื้อผูาที่จะซัก

สมรรถนะการซักผูาไมู
ดี: คราบสกปรกฝั่งแนูน
ติดอยู่หรือเสื้อผูาไมูถ่ก
ทำาใหูขาวใส (**)

ใชูปริมาณของผงซักฟอกที่ไมู
เพียงพอ

• ใชูปริมาณผงซักฟอกที่แนะนำาใหูเหมาะสมกับ
ความกระดูางของนูำาและเสื้อผูาที่จะซัก

เสื้อผูาถ่กโหลดเขูาไปมากเกินไป • อยูาโหลดเสื้อผูาเขูาเครื่องมากเกินไป โหลด
ปริมาณเสื้อผูาตามขูอม่ลที่แนะนำาไวูใน 
“ตารางโปรแกรมและการบริโภค”

เลือกโปรแกรมซักและอุณหภ่มิผิด • เลือกโปรแกรมและอุณหภ่มิที่เหมาะสม
สำาหรับเสื้อผูาที่จะทำาการซัก

ใชูผงซักฟอกผิดประเภท • ใชูผงซักฟอกดัง้เดิมที่เหมาะสมสำาหรับเครื่อง
ซัก

ใชูปริมาณของผงซักฟอกที่มาก
เกินไป

• ใสูผงซักฟอกในชูองที่ถ่กตูอง อยูาผสมสาร
ฟอกขาวและผงซักฟอกดูวยกัน

สมรรถนะการซักผูา
ไมูดี: คราบสกปรก
ของนำ้ามันติดแนูนบน
เสื้อผูาที่ซัก (**)

ไมูไดูทำาความสะอาดถังซักเป็น
ประจำา

• ทำาความสะอาดถังซักอยูางเป็นประจำา

สมรรถนะการซักผูาไมู
ดี: เสื้อผูาสูงกลิ่นที่ไมู
พึงประสงค์ (**)

กลิ่นและชั้นของแบคทีเรียจะกูอ
ตัวขึ้นบนถังซักเนื่องจากผลของ
การซักผูาอยูางตูอเนื่องที่อุณหภ่มิ
ตำ่าและ/หรือใชูโปรแกรมระยะสั้น

• ทิง้ใหูลิน้ชักใสูผงซักฟอกรวมทัง้ประต่โหลด
เสื้อผูาของเครื่องเปิดแงูมไวูหลังจากการ
ซักแตูละครัง้ เชูนนัน้แลูว สภาพแวดลูอมที่
เหมาะสมตูอแบคทีเรียก็ไมูสามารถเกิดขึ้นใน
เครื่องซักผูาไดู

สีของเสื้อผูาที่ซักซีด
จางลง (**)

เสื้อผูาถ่กโหลดเขูาไปมากเกินไป • อยูาโหลดเสื้อผูาเขูาเครื่องมากเกินไป
ผงซักฟอกที่ใชูมีความชื้น •  เก็บรักษาผงซักฟอกใหูปิดในสภาพแวดลูอม

ที่ไมูมีความชื้นและไมูเสี่ยงตูออุณหภ่มิที่มาก
เกินไป

เลือกใชูอุณหภ่มิส่ง • เลือกโปรแกรมและอุณหภ่มิที่เหมาะสมใหู
สอดคลูองกับประเภทและระดับของความ
สกปรกของเสื้อผูา
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
การลูางนำ้าไมูดี ปริมาณ ตราสินคูาและสภาวะ

การจัดเก็บของผงซักฟอกที่ใชูไมู
เหมาะสม

• ใชูผงซักฟอกที่เหมาะสมสำาหรับเครื่องซักผูา
และเสื้อผูาของคุณ เก็บรักษาผงซักฟอกใหูปิด
ในสภาพแวดลูอมที่ไมูมีความชื้นและไมูเสี่ยง
ตูออุณหภ่มิที่มากเกินไป

ผงซักฟอกถ่กใสูในชูองผิด • ถูาผงซักฟอกถ่กใสูลงในชูองสำาหรับการซัก
ขัน้ตูนแลูว แมูวูารอบของการซักขัน้ตูนจะไมู
ไดูถ่กเลือกก็ตาม เครื่องซักก็สามารถใชูผง
ซักฟอกที่ชูองน้ีในระหวูางการลูางนูำาหรือการ
ปรับผูานูุมไดู ใสูผงซักฟอกในชูองที่ถ่กตูอง

ตัวกรองของปั๊มอุดตัน • ตรวจสอบตัวกรอง
ทูอยางระบายนำ้าพับงอ • ตรวจสอบทูอยางระบายนูำา

เสื้อผูาที่ซักกลายเป็น
แข็งกระดูางหลังจาก
การซัก (**)

ใชูปริมาณของผงซักฟอกที่ไมู
เพียงพอ

• การใชูปริมาณผงซักฟอกที่ไมูเพียงพอสำาหรับ
ความกระดูางของนูำาสามารถเป็นสาเหตุของ
เสื้อผูาที่ซักกลายเป็นแข็งกระดูางไดูในเมื่อ
เวลาผูานไป ใชูปริมาณของผงซักฟอกที่เหมาะ
สมกับความกระดูางของนูำา

ผงซักฟอกถ่กใสูในชูองผิด • ถูาผงซักฟอกถ่กใสูลงในชูองสำาหรับการซัก
ขัน้ตูนแลูว แมูวูารอบของการซักขัน้ตูนจะไมู
ไดูถ่กเลือกก็ตาม เครื่องซักก็สามารถใชูผง
ซักฟอกที่ชูองน้ีในระหวูางการลูางนูำาหรือการ
ปรับผูานูุมไดู ใสูผงซักฟอกในชูองที่ถ่กตูอง

ผงซักฟอกอาจจะผสมกับนำ้ายา
ปรับผูานูุม

• อยูาผสมผงซักฟอกกับนูำายาปรับผูานุูม ลูาง
และทำาความสะอาดลิน้ชักดูวยนูำารูอน

เสื้อผูาที่ซักไมูมีกลิ่น
ของนำ้ายาปรับผูานูุม 
(**)

ผงซักฟอกถ่กใสูในชูองผิด • ถูาผงซักฟอกถ่กใสูลงในชูองสำาหรับการซัก
ขัน้ตูนแลูว แมูวูารอบของการซักขัน้ตูนจะไมู
ไดูถ่กเลือกก็ตาม เครื่องซักก็สามารถใชูผง
ซักฟอกที่ชูองน้ีในระหวูางการลูางนูำาหรือการ
ปรับผูานูุมไดู ลูางและทำาความสะอาดลิน้ชัก
ดูวยนูำารูอน ใสูผงซักฟอกในชูองที่ถ่กตูอง

ผงซักฟอกอาจจะผสมกับนำ้ายา
ปรับผูานูุม

• อยูาผสมผงซักฟอกกับนูำายาปรับผูานุูม ลูาง
และทำาความสะอาดลิน้ชักดูวยนูำารูอน

สิ่งตกคูางของผง
ซักฟอกในลิ้นชักของ
ผงซักฟอก (**)

ผงซักฟอกถ่กใสูลงในลิ้นชักที่
เปียก

• ทำาใหูลิน้ชักใสูผงซักฟอกแหูงกูอนที่จะใสูผง
ซักฟอกลงไป

ผงซักฟอกไดูรับความชิ้น • เก็บรักษาผงซักฟอกใหูปิดในสภาพแวดลูอม
ที่ไมูมีความชื้นและไมูเสี่ยงตูออุณหภ่มิที่มาก
เกินไป

แรงดันของนำ้าตำ่าเกินไป • ตรวจสอบแรงดันของนูำา
ผงซักฟอกในถังซักลูางหลักเปียก
ในขณะที่ทำาการนำาออกมาเพื่อ
ซักลูางขั้นตูน ชูองของชูองใสูผง
ซักฟอกถ่กขัดขวาง

• ตรวจสอบชูองตูางๆ และทำาความสะอาดถูา
อุดตัน

มีปัญหาเกี่ยวกับลิ้นเปิดปิดลิ้นชัก
ผงซักฟอก

• โทรหาตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต

ผงซักฟอกอาจจะผสมกับนำ้ายา
ปรับผูานูุม

• อยูาผสมผงซักฟอกกับนูำายาปรับผูานุูม ลูาง
และทำาความสะอาดลิน้ชักดูวยนูำารูอน

ไมูไดูทำาความสะอาดถังซักเป็น
ประจำา

• ทำาความสะอาดถังซักอยูางเป็นประจำา 
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ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา
มฟีองกอูตวัขึน้มากเกนิ
ไปในเครื่องซัก (**)

ใชูผงซักฟอกที่ไมูเหมาะสมกับ
เครื่องซักผูา

• ใชูผงซักฟอกใหูเหมาะสมสำาหรับเครื่องซักผูา

ใชูปริมาณของผงซักฟอกที่มาก
เกินไป

• ใชูปริมาณของผงซักฟอกที่เพียงพอเทูานัน้

ผงซักฟอกถ่กจัดเก็บไวูภายใตู
สภาวะที่ไมูเหมาะสม

• จัดเก็บผงซักฟอกไวูในที่แหูงและปิด อยูาจัด
เก็บผงซักฟอกในสถานที่รูอนใหูมากเกินไป

เสื้อผูาแบบโครงตาขูายบาง
ประเภท เชูน ผูาโปรูงบางอาจจะ
มีฟองมากเกินไปเนื่องจากลายผืน
ผูาของมัน

• ใชูปริมาณผงซักฟอกนูอยๆ สำาหรับเสื้อผูา
ประเภทน้ี

ผงซักฟอกถ่กใสูในชูองผิด • ใสูผงซักฟอกในชูองที่ถ่กตูอง
นำ้ายาปรับผูานูุมถ่กนำาไปใชูโดย
เครื่องซักผูากูอนเวลา

• อาจมีปัญหากับลิน้เปิดปิดหรือในลิน้ชักของผง
ซักฟอก โทรหาตัวแทนบริการที่ไดูรับอนุญาต

ฟองไหลออกมากเกิน
ไปจากลิ้นชักใสูผง
ซักฟอก

ใชูผงซักฟอกมากเกินไป • ผสมนูำายาปรับผูานุูม 1 ชูอนโต๊ะกับนูำา ½ 
ลิตรและเทลงในชูองใสู่สำาหรับการซักลูางหลัก
ของลิน้ชักใสูผงซักฟอก

• ใสูผงซักฟอกลงในเครื่องใหูเหมาะสมกับ
โปรแกรมและขนาดของโหลดส่งสุดที่ระบุไวู
ใน “ตารางโปรแกรมและอัตราการบริโภค” 
เมื่อคุณใชูสารเคมีเพิ่มเติม (นูำายาขจัดคราบฝัง
แนูน นูำายาฟอกขาว และ ฯลฯ) ใหูลดปริมาณ
ของผงซักฟอกลง

เสื้อผูายังคงเปียกอยู่ ณ 
การสิ้นสุดการทำางาน
ของโปรแกรม (*)

ฟองสูวนเกินอาจเกิดขึ้นและระบบ
การด่ดซับฟองอัตโนมัติมีการเปิด
การทำางานเนื่องจากมีการใชูผง
ซักฟอกมากเกินไป

• ใชูปริมาณของผงซักฟอกตามที่แนะนำาไวู

(*) เครื่องไมูปรับไปสู่ขั้นตอนการปั่นแหูงเมื่อเสื้อผูาที่ซักมีการกระจายตัวไมูสมดุลในถังซักเพื่อ
ปูองกันความเสียหายใดๆ ตูอเครื่องและตูอสิ่งแวดลูอมรอบๆ ตัวเครื่อง เส้ือผูาที่ซักตูองทำาการจัด
เรียงใหมูและทำาการปั่นแหูงใหมู
(**) ไมูไดูทำาความสะอาดถังซักเป็นประจำา ทำาความสะอาดถังซักอยูางเป็นประจำา 

ข้อควรระวัง!

•  ถูาคุณไมูสามารถขจัดปัญหาไดูแมูวูาไดูปฏิบัติตามคำาแนะนำา
ในบทน้ีแลูว ใหูปรึกษากับตัวแทนจำาหนูายของคุณหรือตัวแทน
บริการที่ไดูรับอนุญาต อยูาพยายามซูอมแซมผลิตภัณฑ์ที่ไมู
ทำางานตามฟังก์ชัน่ดูวยตัวเอง
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