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คําแนะนําในการติดต้ังและการทํางาน
เคร่ืองซักและอบผา

(ใชภายในบาน)

การอานคูมือเหลาน้ีเปนส่ิงที่
จําเปน

ขอขอบคุณสําหรับการซื้ออุปกรณน้ี
 - เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด โปรดอานคูมือตอไปนี้อยางละเอียด
 - กอนท่ีจะเชื่อมตอ ใชงาน หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณน้ี โปรดอานคูมืออยางละเอียด โปรดเก็บคูมือนี้ไวสําหรับการอางอิง
ในอนาคต

ขอมูลจําเพาะ
ขอมูลจําเพาะ

อัตราแรงดันไฟฟา 220 - 240 V 230 V (สําหรับฟลิปปนสเทาน้ัน)
อัตราความถ่ี 50 Hz 60 Hz (สําหรับฟลิปปนสเทาน้ัน)
การใชไฟสูงสุด เครื่องซักผา: 1660 - 2000 W
ขนาด 600 (ก) × 665 (ล) × 998 (ส) (มม.)
นํ้าหนักผลิตภัณฑ 73 กก
ความจุในการซักสูงสุด 10.0 กก
ความจุในการปนแหงสูงสุด 10.0 กก
ความจุในการอบแหงสูงสุด 6.0 กก
แรงดันนํ้า 0.03 - 1 MPa
การใชนํ้า เครื่องซักผา: 78 ลิตร (โปรแกรม “ECONAVI”)

 ขอมูลจําเพาะ
ขอมูลจําเพาะ
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มีปญหาหรือไม

เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีขึ้น 36
• ผาสีหมองคลํ้า ผาสีตก ผายืดและเปนขุย

คําถามท่ีพบบอย 38
• เสียงในการทํางาน
• การสั่นสะเทือนอยางรุนแรงหรือเสียงรัวๆ
• การกะพริบ 

(หนาจอแสดงอุณหภูมิน้ํา/เวลาท่ีเหลือ)
• เวลา “Dry (อบแหง)” ท่ีเหลืออยูจะไมลดลงหรือลดลง
อยางทันทีทันใด

• เส้ือผาไมแหงสนิท
• การตั้งคาแบบปนแหงเทาน้ันหรือระบายนํ้าเทาน้ัน

การแกไขปญหา 40

ขอความแสดงขอผิดพลาด 45

สารบัญ
อานกอนใชงาน

ขอควรระวังดานความ
ปลอดภัย 4

ชื่อชิ้นสวน 6

ตัวล็อคฝาปด/อุปกรณเสริม 7
• การเปดฝาปดระหวางการทํางาน
• การตั้งคา Child Lock (ล็อคปองกันเด็ก)

แผงควบคุมแบบสัมผัส 8
• ปุมการทํางาน/แผงควบคุมหนาจอ (แผงควบคุมแบบ
สัมผัส)

• ในการเปลี่ยนเน้ือหาการทํางาน

ขั้นตอนการซักผา 10

การจัดเตรียมและการตรวจ
สอบเส้ือผา 12
• ส่ิงที่ไมสามารถซักหรืออบแหงได
• การขจัดคราบกอนซักสําหรับคราบหนัก
• ในการปองกันผาเกิดสีหมองคลํ้าและการตกสี
• ในการปองกันการยืดและการหดของผาท่ีเกิดจากการอบ
แหง

• ในการปองกันความเสียหายของผา การระบายนํ้าทํางาน
ไมได และการทํางานผิดปกติของเครื่อง

• ใชถุงตาขายซักผาสําหรับชุดชั้นในและผาช้ินเล็กที่
บอบบาง

  การจัดเตรียมสําหรับแตละโปรแกรม .................14
• Bedding
• Hand Wash .......................................................16
• Cotton (40 °C)/ECONAVI (40 °C)/Soak/

ECONAVI (60 °C)
• คําแนะนําเกี่ยวกับความจุของการซักผา

การเลือกโปรแกรม 18
• ECONAVI
• อุณหภูมิน้ํา

วิธีการใสผงซักฟอก 
และนํ้ายาปรับผานุม 20
• ระยะเวลาในการใสผงซักฟอก ฯลฯ
• คําแนะนําเกี่ยวกับปริมาณท่ีใช

วิธีการใชงาน

การซักผาประจําวัน 22
• Cotton (ผาฝาย)/ECONAVI

ตัวเลือกการซักผา 24
• Hand Wash (ซักมือ)
• Bedding (เครื่องนอน)
• Intensive (เขมขน)
• Cotton (ผาฝาย) (40 °C)/ECONAVI (40 °C)/

ECONAVI (60 °C)/Soak (แช) ..............................26
• การตั้งแบบปรับเอง (Wash/Rinse/Spin (ซัก/ลาง/ปน
แหง))

การอบแหง 28

การบํารุงรักษา

การบํารุงรักษา 30
• ตัวกรองนํ้าท้ิง/ท่ีกรองอบแหง
• ถังซัก/ชองใสน้ําผงซักฟอก/ตัวเครื่องหลัก/
ซีลหนาตาง ........................................................32

ในกรณีที่จําเปน

การเปล่ียนการต้ังคา 34

รายละเอียดโปรแกรม ............................ 46
การติดต้ัง ............................................ 48
ขอมูลจําเพาะ...................ฝาครอบดานหลัง
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อานกอนใช
งาน

ขอควรระวังดานความปลอดภัย ศึกษาอยางละเอียด

ถังซัก/ตัวเคร่ืองหลัก ระหวางการใชงาน

เพื่อปองกันความเส่ียงจากอันตรายที่มีตอมนุษยหรือความเสียหายตอทรัพยสิน ใหตรวจสอบวาไดปฏิบัติตามขอควรระวังที่ไดอธิบายไวดานลาง
 คําอธิบายจะถูกแบงกลุมตามระดับของอันตรายหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใชงานผิดวัตถุประสงค

คําเตือน อาจเกิดการบาดเจ็บ 
รุนแรงหรือเสียชีวิต ขอควรระวัง อาจเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย

ของทรัพยสินเล็กนอยหรือปานกลาง

คําเตือน

ไมอนุญาตใหเด็กเขาไปขางในถัง
ซัก
(เด็กอาจติดอยูขางในถังซัก ซึ่งจะทําใหหายใจไมออก ไฟ
ลวก ไฟฟาช็อต การบาดเจ็บ หรือการจมนํ้า)

 ในการปองกันไมใหเด็กปนเขาไปในเครื่องไดงาย อยาง
วางโตะ ฯลฯ ไวใกลกับเครื่อง
  เครื่องนี้ไมไดผลิตขึ้นเพ่ือใหใชงานโดยบุคคล (รวม
ถึงเด็ก) ท่ีมีความบกพรองทางรางกาย ทางประสาท
รับความรูสึก หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณและ
ความรู หากไมไดอยูภายใตการกํากับดูแลหรือคําแนะนํา
เกี่ยวกับการใชงานเครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบความ
ปลอดภัยของพวกเขา
 ควรดูแลเด็กๆ เพ่ือใหมั่นใจวาพวกเขาไมไปเลนกับ
เครื่อง 

อยาแขวนไวที่ประตู
(เครื่องอาจรวงหลนลงมาทําใหเกิดการบาดเจ็บได)

หามถอดแยกช้ินสวน ซอมแซม 
หรือปรับเปลี่ยนใหม
(อาจเกิดไฟไหมหรือการทํางานผิดปกติทําใหเกิดการบาด
เจ็บได)

เม่ือพูดถึงเส้ือผา...
อยาสัมผัสเส้ือผาดานในถังซัก
จนกวาถังซักจะหยุดสนิท
(น้ิวของคุณอาจเขาไปติดกับเส้ือผาแมวาอยูระหวางการ
หมุนอยางชาๆ ซึ่งทําใหเกิดการบาดเจ็บได)

อยานําวัตถุที่ติดไฟหรือมีเปลวไฟใสไว
ขางในหรือใกลกับถังซัก/ตัวเคร่ืองหลัก
(อาจเกิดไฟไหมข้ึน)

 ยากันยุงแบบขด บุหรี่ เทียน ฯลฯ

อยาสาดน้ําใสเคร่ือง อยาติดต้ังในสถานที่
ชื้นแฉะหรือสถานที่ที่อาจถูกฝน นํ้า ฯลฯ
(อาจเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหมจากไฟฟาลัดวงจร)

 หองนํ้า
(มีความชื้น
มาก)

 ระเบียง
(ถูกลมและฝน)

 การบํารุงรักษา

หามอบแหงสิ่งตอไปนี้ 
(แมวาจะเปนชวงหลังจากการซัก)
(อาจเกิดประกายไฟหรือเปลวไฟขึ้นเน่ืองจากความรอน
ของการเผาไหมน้ํามัน)

 ตองไมอบแหงสิ่งท่ีปนเปนสารตางๆ เชน น้ํามันพืช อะซี
โทน แอลกอฮอล น้ํามันเช้ือเพลิง 
น้ํามันกาด น้ํายาขจัดคราบเปอน น้ํามัน
สน ข้ีผ้ึง น้ํายาขจัดขี้ผ้ึง และนํ้ามันจาก
เครื่องสําอางในเครื่องนี้แมวาจะเปน
ชวงหลังจากการซักก็ตาม

สิ่งท่ีควรศึกษา
 ตองทําความสะอาดไสกรองสิ่งสกปรกอยางสมํ่าเสมอ
 ไสกรองนี้ตองมีการสิ่งสกปรกสะสมรอบๆ ตัวเครื่อง
 ตรวจสอบวาไมมีส่ิงใดหลงเหลืออยูในซอง ควรตรวจ
สอบไฟแช็คและไมขีดเปนพิเศษ เพราะอาจทําใหเกิด
ไฟไหม
 ควรใชน้ํายาปรับผานุม หรือผลิตภัณฑในลักษณะ
เดียวกันตามท่ีระบุในคําแนะนําการใชน้ํายาปรับผานุม

สิ่งท่ีเปนขอหาม
 หามใชเครื่องหาก มีการใชสารเคมีทางอุตสาหกรรม
สําหรับทําความสะอาด
 อยาอบแหงสิ่งท่ียังไมไดซักลงในเครื่อง 
 อยาอบแหงสิ่งท่ีทําจากเสนใยโพลีโพรไพลีน

ตอสายดินเคร่ือง
(การเกิดไฟฟาช็อตเนื่องจากไฟรั่วได)

 ตรวจสอบวาคุณไดแจงใหตัวแทนจําหนายดําเนินการตอ
สายดินให (คาใชจายในการตอสายดินไมรวมกับราคา
ผลิตภัณฑ)

ในการปองกันไฟไหม ไฟ
ฟาช็อต หรือการบาดเจ็บ

ปลั๊กไฟและสายไฟ

คําเตือน

ข้อควรระวัง

สิ่งที่เปนขอหาม
(อาจเกิดไฟไหม หรือไฟฟาช็อตขึ้น)

 อยาทําใหเสียหาย ดัดแปลง โคงงอมากเกินไป บิดเปนเกลียว ดึง หรือมัด
ปลั๊กหรือสายไฟฟา อยาวางไวใหลกับอุปกรณทําความรอน อยาวางส่ิงของ
หนักไวดานบน
 อยาใชมือที่เปยกเชื่อมตอ/ตัดการเชื่อมตอปลั๊กหรือสายไฟฟา
 อยาจับสายไฟฟาในขณะท่ีกําลังดึงสายออกจากเตารับไฟฟา

สิ่งที่ควรศึกษา
(อาจเกิดไฟไหม หรือไฟฟาช็อตขึ้น)

 ใชเตารับไฟแยกตางหาก (การใชเตารับไฟฟารวมกับ
อุปกรณอื่นอาจทําใหเกิดไฟไหม)
  เสียบปลั๊กเขาไปในเตารับจนสุด
 ใชผาแหงเช็ดปลั๊กอยางสมํ่าเสมอ
(ฝุนผงท่ีสะสมจะทําใหเกิดความชื้นข้ึนซ่ึงอาจทําให
ฉนวนใชงานไมไดและเกิดไฟไหมในท่ีสุด)
 ตรวจสอบวาไดดึงสายไฟฟาออกกอนทําความสะอาดหรือ
เมื่อไมไดใชงานเปนระยะเวลานาน
 หากสายไฟฟาชํารุดเสียหาย ตองทําการเปลี่ยนโดยผูผลิต ตัวแทนบริการ หรือ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกันเพ่ือปองกันการเกิดอันตราย

ในกรณีฉุกเฉินหรือมี
การทํางานผิดปกติ ให
หยุดการใชงานเคร่ือง
ทันทีและถอดปล๊ักไฟ
ออก
(อาจเกิดควัน ไฟไหม หรือไฟฟาช็อต
ข้ึน)
ตัวอยางของกรณีฉุกเฉินหรือการ
ทํางานผิดปกติ:

  เครื่องไมทํางานหลายครั้งเมื่อเปด
สวิตชเครื่อง
  เกิดฝุนหรือความชื้นสะสมบริเวณ
ปลั๊ก
 ไดยินเสียงดังผิดปกติระหวางการ
ทํางานของเครื่อง
 ไดกลิ่นไหมมาจากเครื่อง (ปรึกษา
ตัวแทนจําหนายใหมาทําการตรวจ
สอบและซอมแซมทันที)

ในการปองกัน
นํ้าร่ัวไหล ฯลฯ

ใหตรวจสอบกอนใชงาน (อาจเกิดนํ้ารั่วไหลขึ้น)
 ปดหัวกอกนํ้าแลวตรวจสอบการเชื่อมตอ
ตรวจสอบวาไดปดกอกนํ้าหลังจากการ
ทํางานเสร็จสิ้น

 อยาใหเส้ือผาหลุดออกมาดานนอก 
เมื่อปดฝาปด 
(ซึ่งอาจทําใหน้ํารั่วไหล 
เครื่องทํางานผิดปกติ หรือ 
เส้ือผาฉีกขาด)
* อยาปดฝาปดโดยที่ 
มีเส้ือผาอยูบริเวณซีลหนาตาง

 ตัวกรองน้ําท้ิง (หนา 30)
(นํ้าปริมาณมาก (นํ้ารอน) 
อาจไหลลนออกมา)
 อยาถอดออกระหวางการทํางาน
 ตรวจสอบวาไดดําเนินข้ันตอน “Spin 
(ปนแหง)” กอนการถอดออก (หนา 26)

ศึกษาขอมูลตอไปนี้เม่ือทําการอบ
แหง

 อยาหยุดเครื่องกอนท่ีจะสิ้นสุดรอบการอบแหง เวนแตวาจะ
นําเส้ือผาท้ังหมดออกอยางรวดเร็วและแผออกเพื่อใหความ
รอนลดลง

อยาใชฟงกชัน “Wash (ซัก)”, 
“Rinse (ลาง)” หรือ “Spin (ปน
แหง)” กับกระดาษและเส้ือผากันนํ้า
(การสั่นสะเทือนรุนแรงระหวางการปนแหงหรือการที่เครื่อง
รวงหลนอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ ความเสียหายกับตัวเครื่อง
หลัก ผนัง พื้น ฯลฯ ความเสียหายกับเส้ือผา มีน้ํารั่วไหล 
เปนตน)

  เส้ือกันฝน ชุดใสซาวนา เว็ทสูท กางเกงผาออมกันน้ํา ถุง
นอน ชุดสกี ผาคลุมรถ แผนกันน้ํา ฯลฯ

สิ่งที่เปนขอหาม
 ควรใชชุดทอยางใหมท่ีใหมาพรอมกับตัวเครื่อง และไมควร
นําชุดทอยางเกามาใชซํ้า
 อยาใหมีส่ิงกีดขวางชองดานลาง เชน พรม เปนตน
 ไมควรอบแหงสิ่งตอไปนี้ เชน ยางโฟม (โฟมลาเท็กซ) 
หมวกคลุมอาบน้ํา ผากันน้ํา เสนใยกันอากาศเขา ส่ิงของที่
มียางอยูดานใน เส้ือผา หรือหมอนที่ยัดแผนยางโฟม ลงใน
เครื่อง เพราะวัสดุดังกลาวอาจถูกทําลาย และทําใหเครื่อง
ชํารุดเสียหาย 
 อยาสอดมือหรือเทาของคุณเขาไปดานใตตัวเครื่องหลัก 
(เพราะมือหรือเทาของคุณอาจถูกบาด)
 อยาปนหรือนําส่ิงที่แตกหักงายวางไวบนเครื่อง (อาจทําให
เครื่องบิดเบี้ยวหรือชํารุดเสียหาย ทําใหเกิดการบาดเจ็บได)
 อยาเช่ือมตอกับเครื่องทําน้ําอุน (50 °C ข้ึนไป)
(สวนท่ีเปนพลาสติกของสายนํ้าท้ิงอาจบิดเบี้ยวหรือชํารุด
เสียหาย ทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟฟารั่ว)
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อานกอนใช
งาน

ชื่อชิ้นสวน ตัวล็อคฝาปด/อุปกรณเสริม 

อุปกรณเสริม

สายสงนํ้า

ถังซัก

ปลั๊กไฟ*1

อยามัดสายไฟฟาในขณะ
ท่ีใชงาน

*1 รูปทรงของปลั๊กอาจแตกตางกัน
ไปในแตละประเทศ

ชองใสนํ้าผงซักฟอก (หนา 20)

ซีลหนาตาง

ฝาปด
อยาติดตั้งเครื่องไวบน
ประตูหรือใชแรงมากเกินไป 
(ประตูจะปดไดยาก)

สายนํ้าท้ิง

ที่กรองอบแหง

ตัววัดระดับ 
(หนา 38)

ชองระบายอากาศ 

ที่ฝาเปด

ปุมการทํางาน/แผงควบคุม
หนาจอ (แผงควบคุมแบบ

สัมผัส) (หนา 8)

ตัวกรองน้ําท้ิง  หากฝาปดตัวกรองนํ้าท้ิงหลุดออกมา 
ใหประกอบฝาครอบดังตอไปนี้ (ดวย
เหตุผลดานความปลอดภัย คําแนะนําน้ี
จะอนุญาตใหปลดฝาครอบไดโดยงาย)

วิธีการเปดฝาปดตัวกรองน้ําท้ิง

  หากฝาครอบเปดออกไดยาก
เปดฝาของถังซัก และจับสวนท่ีเวาเขา
ท่ีอยูดานบนของฝาครอบเพ่ือใหเปด
งายข้ึน

(ดู “การติดตั้ง” หนา 48)

(จําเปนตองใช
สแปนเนอรเมื่อ
ทําการขนยาย ฯลฯ)

สแปนเนอร (1)
ที่ครอบ (2) สกรู (2)

การต้ังคา Child Lock (ล็อคปองกันเด็ก)

การเปดฝาปดระหวางการทํางาน
 ฝาปดจะถูกล็อค หากนํ้ามี
อุณหภูมิสูง

เมื่อหยุดการทํางานช่ัวคราวในระหวางท่ี
ทํางานอยู  จะปรากฏขึ้นและฝา
ปดจะไมเปดออก 

  ในการเปดฝาปดทันที
ใหปดสวิตชเครื่อง → เปดสวิตชเครื่อง → เริ่มตน “Spin 
(ปนแหง)” (หนา 26)
(การปลอยนํ้าอาจเริ่มตนข้ึนเพ่ือลดอุณหภูมิของนํ้าดานใน
ถังซัก)

หมายเหตุ

  หากฝาปดเปดอยูในขณะท่ีกําลังซักผา ฟองอาจไหลลนออกมา ใหใชฝาขนหนูเช็ดออก (หยดนํ้าอาจไหลออกมาจากดานในของฝาปด)
  ดวยการตั้งคา Child Lock (ล็อคปองกันเด็ก) ฝาปดจะไมเปดออก แมวาเครื่องจะไมอยูในระหวางการทํางาน 
  ฝาปดจะไมเปดขึ้นในขณะท่ีมีการกําหนดการตั้งเวลาลวงหนา ปดสวิตชเครื่อง และทําการตั้งคาอีกครั้งหน่ึง
  อยาถอดปลั๊กไฟออก จะไมสามารถยกเลิกการล็อคได หากปดสวิตชไฟ

หมายเหตุ   เมื่อเปดสวิตชเครื่องหลังจากตั้งคา Child Lock (ล็อคปองกันเด็ก)  จะปรากฏขึ้นประมาณ 5 วินาทีใน
แตละครั้ง

 จะปรากฏขึ้นระหวางการทํางาน ฝาปดไมเปด
ข้ึน
<ในการเปดฝาปด>

  การกด Start/Pause button (ปุมเริ่ม/หยุด
ชั่วคราว) ระหวางการทํางานจะหยุดการหมุน
ของถังซักและยกเลิกการล็อคพรอมมีเสียง
คลิก ฝาปดจะไมเปดขึ้นในขณะท่ีถังซักยัง
หมุนอยู

  ในการยกเลิก ใหทําตามข้ันตอนเดิม →  จะหายไปหลังจากไดยินเสียงบีฟดังขึ้นสองครั้ง (x 2) 

  วิธีการต้ังคา

1 ปดฝาปดและ
เปดสวิตชเคร่ือง2 กดคางไวอยาง

นอย 5 วินาที

การตั้งคาเสร็จสิ้นเมื่อ  สวางข้ึนและ 

 ปรากฏขึ้นหลังจากไดยินเสียงบีฟ
สองครั้ง

สวนท่ีเวา
เขาไปทาง
ดานบนของ
ฝาครอบ

ฝาครอบดานลาง (1)

ในการปองกันอุบัติเหตุจากเด็กๆ ฟงกชันน้ีจะปดการทํางานการเปดฝาปด แมวาจะปดสวิตชเครื่องแลวหรือหลังจากการทํางาน
เสร็จสิ้น

ของอ (1)

สายสงนํ้า
(1: ประมาณ 1.5 ม)

21

  หากผงซักฟอกหรือนํ้ายาปรับผานุมหกเลอะติดกับตัวเครื่องหลัก (โดยเฉพาะฝาปด แผงควบคุมการทํางาน และแผงควบคุมแบบ
สัมผัส) ใหเช็ดออกดวยผาขนหนูหมาดๆ ฯลฯ (อาจทําใหตัวพิมพหลุดลอก เรซินชํารุดเสียหาย การกัดกรอนโลหะ หรือการทํางาน
ผิดปกติเกิดขึ้น)
โดยเฉพาะ หากผงซักฟอกเขมขนแบบน้ําหกเลอะติดกับสวนท่ีเปนเรซิน สวนดังกลาวอาจแตกราวได 
  อยาวางส่ิงของไวบนตัวเครื่องหลักในระหวางการทํางาน (การสั่นสะเทือนอาจทําใหส่ิงของดังกลาวรวงหลนหรือทอลมถูก
กีดขวางทําใหระยะเวลาในการอบแหงยาวข้ึน) 
  แมวาจะมีการใชคําส่ังหยุดชั่วคราวในขณะทํางาน ใหใสตะกราอยางระมัดระวัง เพื่อไมใหตะกราหรือสิ่งอื่นเขาไปกระแทกกับ
สายสงนํ้า (สายสงนํ้าอาจบิดเบี้ยว)
  อยาวางอุปกรณไฟฟา ไดแก ทีวี วิทยุ ฯลฯ ไวใกลกับตัวเครื่องหลัก (ภาพอาจถูกรบกวน หรืออาจเกิดสัญญาณรบกวนข้ึน)

การปองกันการทํางานผิดปกติ การชํารุดเสียหาย และขอผิดพลาดในการทํางาน

จัดเตรียมการบระบาย
อากาศอยางเพียงพอ
ดูแลใหมีการระบายอากาศอยางเพียง
พอในขณะอบแหง และหลังจากการ
ทํางาน เชน การเปดพัดลมดูดอากาศ 
หรือเปดหนาตาง 
(เพื่อปองกันการควบแนนเกิดเปนหยด
น้ําท่ีหนาตาง ผนัง หรือพื้น)
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อานกอนใช
งาน

แผงควบคุมแบบสัมผัส 

ECONAVI (หนา 18)

ฝาปดจะถูกล็อค (หนา 7)

ทําความสะอาดที่กรองอบแหง (หนา 31)

มีการตั้งคาการตั้งเวลาลวงหนา (หนา 23)

สัญลักษณทั้งหมดจะมีไฟสวางข้ึนเพ่ือใหมองเห็นคําอธิบายไดชัดเจน

เปลี่ยนโหมดการทํางาน (Wash&Dry (ซัก&อบ)) (หนา 18, 22)

  แลวกดเพื่อรีเซ็ตโปรแกรม

มีการต้ังคาหรือใชงาน Anti-crease (ลดรอยยับ) 
(หนา 10, 23)

กดเพื่อ Start/Pause (เร่ิม/หยุดช่ัวคราว) การ
ทํางาน

  และกดเพื่อเปดฝาปดระหวางการทํางาน (หนา 7)

ตั้งคาเวลาเสร็จสิ้น (จํานวนช่ัวโมงหลังจากนั้น)

  ชวงการตั้งคา: 1 ถึง 24 ชั่วโมงทีละชั่วโมง
  สําหรับรายละเอียดของโปรแกรม เวลา และอื่นๆ 
(หนา 47)

ปุมการทํางาน/แผงควบคุมหนาจอ (แผงควบคุมแบบสัมผัส)

เลือก Program (โปรแกรม) 
(หนา 18)

  จะมีการระบุโปรแกรมที่สามารถใช
งานได โปรแกรมที่เลือกจะกะพริบ

เปลี่ยนโหมดการทํางานของคําส่ัง Wash/Rinse/Spin 
(ซัก/ลาง/ปนแหง)

  โหมดการตั้งคาจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงเมื่อใชงานปุม
ตางๆ
  คุณสามารถใชแตละขั้นตอนเดี่ยวๆ หรือใชรวมกันไดดวย
การตั้งคาท่ีคุณตองการ (หนา 26)
  หลังจากเริ่มตน การกดปุม “Pause (หยุดชั่วคราว)” จะ
สามารถเปลี่ยนการตั้งคาระหวางรอบ “Wash (ซัก)” ได
  หากคุณกดปุมเหลาน้ีระหวางการทํางาน คุณสามารถ
ตรวจสอบเวลาที่เหลือและจํานวนของการลางสําหรับ
แตละขั้นตอนได

เปลี่ยน Dry mode (โหมดอบแหง) (หนา 29)

มีการตั้งคา Child Lock 
(ล็อคปองกันเด็ก) (หนา 7)

เวลาท่ีเหลือ น้ํามีอุณหภูมิสูง 
(หนา 7)

จอแสดง (แสดงเวลาซัก รอบการลาง เวลาการปนแหง เวลา
การอบแหงโดยใช “การตั้งเวลา” ฯลฯ) 

การซักดวยน้ํารอน (หนา 19, 26)

ในการเปลี่ยนโหมดการทํางาน (Wash (ซัก)/Wash&Dry (ซัก&อบ)/Dry (อบแหง))
กด  เพื่อเปลี่ยนโหมดการทํางาน (Wash (ซัก)/Wash&Dry (ซัก&อบ)/Dry (อบแหง))

“Wash&Dry 
(ซัก&อบ)”

“Wash (ซัก)”

“Dry (อบแหง)”

การทํางานจะถูกสลับโหมดทุกครั้ง
ท่ีกดปุม

สัญลักษณน้ีจะแสดงขั้นตอน 
ปจจุบันของโปรแกรม 
(Wash (ซัก)/Rinse (ลาง)/
Spin (ปนแหง)/Dry (อบแหง))

ปุมเปดปดเครื่อง
  หากคุณไมไดกด Start/Pause button (ปุมเริ่ม/หยุด
ชั่วคราว) ภายใน 10 นาทีหลังจากเปดสวิตชเครื่อง 
เครื่องจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
  เครื่องจะไมเปดทํางานโดยทันที หาก
สัญลักษณทางดานขวายังปรากฏขึ้นหลัง
จากการปดสวิตช 
ในการเปดสวิตชเครื่อง ใหรอจนกวาการ
แสดงผลนี้จะหายไป

→ →

วิธีการใชแผงควบคุมแบบสัมผัส
แตะ (กด) ปุมเบาๆ เพื่อเริ่มการทํางาน

ขอควรระวัง

  หากนํ้า ผงซักฟอก หรือนํ้ายาปรับผานุมหกเลอะติดกับแผงควบคุมแบบสัมผัส ใหปดสวิตชเคร่ือง และใชผาขน
หนูหมาดๆ เช็ดออกทันที 
(อาจเกิดขอผิดพลาดในการทํางานข้ึน)
  อยาใชของมีคม เชน ตะปู เข็มหมุด ปากกาลูกลื่น หรืออื่นๆ แตะแผงควบคุมแบบสัมผัส

หมายเหตุ

  คุณไมสามารถใชงานหากสวมถุงมือยาง

ตั้งคา Child Lock (ล็อคปองกันเด็ก) (หนา 7)
  กดคางไว 5 วินาทีข้ึนไปเพื่อตั้งคา/ยกเลิก Child Lock 
(ล็อคปองกันเด็ก) (หนา 7)

ตั้งคา Auto Tub Clean (ทําความสะอาดถังซัก
อัตโนมัติ) (หนา 11, 22)



10 11

อานกอนใช
งาน

ขั้นตอนการซักผา 

หลังจากปนแหงแหงแลว ถังซักจะหมุน 40 วินาทีในทุกๆ 5 นาทีเพื่อลดรอยยับของเสื้อผาท่ีถูกท้ิงไวจนกวาจะนําเส้ือผาออก 
(ประมาณ 2 ชั่วโมง)

หมายเหตุ

  เมื่อมีการตั้งคาการตั้งเวลาลวงหนา จะมีการทํางานของคําส่ัง Anti-crease (ลดรอยยับ) ประมาณ 2 ชั่วโมงหลังจากเวลาที่กําหนดไว
  โปรแกรม “Bedding (เครื่องนอน)” จะไมเปดทํางานคําส่ัง “Anti-crease (ลดรอยยับ)” 
  คุณสามารถนําเส้ือผาออกไดตลอดเวลาระหวางใชงานคําส่ัง “Anti-crease (ลดรอยยับ)” (การทํางานจะส้ินสุดลงเมื่อเปดฝาปด)

 การปดใชงานคําส่ัง “Anti-crease (ลดรอยยับ)” (หนา 35)

Auto Tub Clean (ทําความสะอาดถังซักอัตโนมัติ)

*1 สําหรับการตั้งคาแบบปรับเอง (หนา 26)
*2 ไมไดตั้งเปนคาเริ่มตน
*3 ทําการลดผาพันกันหลังจากการปนแหงครั้งสุดทาย 

การใชประโยชนจากแรงดันของน้ําในขณะท่ีมีรอบการลางทําการหมุนดวยความเร็วสูง ข้ันตอนน้ีจะลางคราบผงซักฟอกและรอย
เปอนท่ีติดอยูบนถังซักโดยอัตโนมัติ จึงชวยยับยั้งการเกิดเชื้อราดําข้ึน

Auto Tub Clean

Wash (ซัก) Rinse (ลาง) Spin (ปนแหง) Dry (อบแหง)

  คําส่ัง “Auto Tub Clean (ทําความสะอาดถังซักอัตโนมัติ)” จะถูกปดใชงานในเวลาท่ีสั๋งซ้ือ 
(ในการต้ังคา ดูหนา 22)
  Auto Tub Clean (ทําความสะอาดถังซักอัตโนมัติ) จะทํางานในโปรแกรม “Cotton (ผาฝาย)” หรือ “ECONAVI” ท่ีมีรอบ “Rinse 
(ลาง)” 2 รอบขึ้นไป

Anti-crease (ลดรอยยับ)

 ใสเสื้อผ
าลงในถังซ

ัก แลวป
ดฝ
าป
ด

   คัดแยกเสื้อผ
า แลวจัดเตรียม 

ตามความเห
มาะสม (ห

นา 12)

จัดเตรียมเสื้อผ
าของคุณ

เป
ดสวิตช

เครื่อง

เลือกการท
ํางาน

 

เพ
ื่อเลือกการตั้งคาที่

ตองการ เช
น 

โห
มด “D

ry (อบ
แห
ง)” (ห

นา 22)

เลือกโป
รแกรม

เริ่มตน

 

วิธีการใสผ

งซ
ักฟ
อกและนํ้ายาป

รับ
ผ
านุม (ห

นา 20)

ใสผ
งซั
กฟ
อกลงไป

(สัญ
ลักษ

ณ
จะกะพ

ริบ
เมื่อมีการตรวจพ

บ
 ECO

N
AVI)

 

สําห

รับ
 “ECO

N
AVI” (ห

นา 18)

 

สําห

รับ
 “Auto Tub Clean (ทํ

าความสะอาดถังซ
ักอัตโนมัติ)” (ดูดานลาง)

 

สําห

รับ
 “Anti-crease (ลดรอยยับ

)” (ห
นา 10)

นําเสื้อผ
าออก

เมื่
อได

ย
ิน
เสี
ย
งดั
งบ
ีฟ

 ห
ม
าย
ถึ
งก
ารทํ

างาน
 

เส
ร็จส

ิ้น

 

ทํ
าความสะอาดท

ี่กรองอบ
แห
ง (ห

นา 31)

การบ
ํารุงรักษ

า

Wash (ซัก) Wash (ซัก)*1 Rinse (ลาง)*1 Auto Tub Clean*2
Spin 

(ปนแหง)*1*3

Wash&Dry (ซัก&อบ) Wash (ซัก)*1

Rinse (ลาง)*1 Auto Tub Clean*2
Spin 

(ปนแหง)*1

Dry 
(อบแหง) Anti-crease

Dry (อบแหง) Dry (อบแหง) Anti-crease

เพ่ิมอุณหภูมินํ้าสําหรับรอบ 
“Wash (ซัก)” (หนา 18)
สําหรับ “Rinse (ลาง)” น้ําจะไมอุน

หลังจากการอบ
แหงทุกครั้ง
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อานกอนใช
งาน

การจัดเตรียมและการตรวจสอบเส้ือผา  

ส่ิงของที่มี 
สัญลักษณทางดานซาย
(อาจทําใหเกิดการชํารุดเสีย
หาย)

เส้ือผาขนสัตว
(อาจเกิดการหดตัวหรือขน
สัตวหลุดรวงจํานวนมาก)

ชุดรัดรูป ถุงนอง
(อาจทําใหเกิดการชํารุดเสีย
หายหรือรูปทรงบิดเบี้ยว)

ท่ีนอน, ผามาน
(อาจทําใหเกิดการชํารุด
เสียหายหรือมีการทํางาน
ผิดปกติ)
• ปฏิบัติตามปายคําแนะนํา
ในการดูแลผามานกอน
การนําไปซัก 

เส้ือเชิ้ตลงแปง
(ท่ีกรองอบแหงอาจ
อุดตัน)

เส้ือผามีการการตกแตงดวยของ
ประดับหรือลูกไม และเสนใย
สังเคราะหใหม (ไมโครไฟเบอร)
(อาจทําใหรูปทรงมีการบิดเบี้ยว)

พรมและสิ่งอื่นๆ ท่ีผลิตจาก
ขนสัตว
(เสนใยอาจอุดตันทางเดินลม
ในการอบแหง หรืออาจทําให
เกิดการชํารุดเสียหายหรือมี
การทํางานผิดปกติ)

ส่ิงอื่นๆ
  ส่ิงของอื่นท่ีไมใช
เส้ือผา (ผาออม
สําเร็จรูป เปนตน)
  ส่ิงออกที่มีรูปทรงบิด
เบ้ียวไดงาย
(เส้ือแจ็คเก็ต เน็คไท 
ชุดเดรส เปนตน)
  ส่ิงของที่มีลายนูนหรือ
รอยยับ
  ส่ิงของที่มีเสนใยหลุด
ลุยไดงาย
(กํามะหยี่ เปนตน)

ผลิตภัณฑไหม ใย
สังเคราะห และผา
คิวโปร (เสนใยผสม)
(อาจทําใหสีหลุดล
อกหรือรูปทรงบิด
เบ้ียว)

ผลิตภัณฑหนังและ
ขนเฟอร
(อาจทําใหรูปทรงมี
การบิดเบี้ยว)

แผนรองหรือพรมที่มีความหนา
หรือมีขนาดใหญคลุมดวยพื้นผิว
รองที่ทําจากยางหรือยูรีเธน
(อาจทําใหเกิดการชํารุดเสีย
หายหรือมีการทํางานผิดปกติ)

เครื่องมือท่ีชวยในการซักที่แยกขายตางหาก 
ถุงตาขายท่ีใชกับวัสดุท่ีบอบบาง ฯลฯ
(อาจเกิดรูปทรงท่ีบิดบี้ยงหรือการชํารุดเสีย
หายข้ึนเน่ืองจากความรอน และอาจทําให
เส้ือผาชํารุดเสียหายหรือใชงานไมได)

เบาะ หมอน ฯลฯ ท่ีใชผา
ฝาย ฟองนํ้า หรือลูกปด
(อาจทําใหเกิดการ
ชํารุดเสียหายหรือมีการ
ทํางานผิดปกติ)

ผาปูท่ีนอนและ
เส้ือผากันน้ํา
(อาจทําใหเกิดการ
ชํารุดเสียหายหรือมี
การทํางานผิดปกติ)

ท่ีครอบวัสดุท่ีบอบบาง 
(อาจทําใหเกิดการชํารุด
เสียหายหรือมีการทํางาน
ผิดปกติ)

การขจัดคราบกอนซักสําหรับคราบหนัก
รอยคราบบนปกคอเส้ือและขอ
มือ
→ ใชผงซักฟอกสําหรับปกคอเสื้อและขอ
มือ

รอยเปอน
→ ใชผงซักฟอกสําหรับรอยเปอนหรือสาร
ฟอกขาว (สําหรับรอยเลือด น้ําชา น้ําผลไม 
ฯลฯ ควรลางทําความสะอาดดวยน้ํากอน)

คราบสกปรกท่ีเปอนโคลน
→ ใชผงซักฟอกสําหรับขจัดคราบบางสวน หรือ
ใชสบู และซักออกดวยการขยี้ 

ไมสามารถซักหรืออบแหงได

ไมสามารถอบแหง

เน่ืองจากการใชน้ํานอยสําหรับเครื่องซักผาประเภทถังซัก ความเขมขนของสีหรือคราบอาจอยูในระดับสูง สงผลใหเกิดสีหมองคลํ้า
หรือการตกสีของเสื้อผาท่ีสังเกตเห็นไดชัด

ขอควรปฏิบัติ
  แยกซักผาสีหรือเสื้อผาท่ีตกสีไดงายหรือมีคราบเปอนหนัก 
(หากมีการตกสีใสเส้ือผาสีขาว ผาอาจเกิดการหมองคลํ้าข้ึน)
  โปรแกรม “Cotton (ผาฝาย) (40 °C)”, “ECONAVI (40 °C)”, “ECONAVI 
(60 °C)” และ “Soak (แช)” ตอไปนี้มักจะทําใหเกิดการตกสี ตรวจสอบปาย
ท่ีติดบนเส้ือผาอยางละเอียด (หนา 17)
  ใชผงซักฟอกในปริมาณท่ีเหมาะสม (หนา 21) (การใชผงซักฟอกในปริมาณ
นอยเกินไปอาจทําใหส่ิงสกปรกที่ถูกขจัดเพียงครั้งเดียวเขาไปติดกับเส้ือผา
อีกครั้งสงผลใหเส้ือผาเกิดการหมองคลํ้า)
  อยาใสน้ํายาปรับผานุมปริมาณมากเกินไป (เศษตกคางของนํ้ายา
ปรับผานุมท่ีติดอยูบนเส้ือผาอาจทําใหเส้ือผาเกิดการหมองคลํ้า) 
โดยเฉพาะเมื่อใชรวมกับผงซักฟอกแบบเหลว อาจทําใหเส้ือผา
เกิดการหมองคลํ้าอยางเห็นไดชัด หากเรื่องนี้ทําใหคุณกังวล ให
ใชผงซักฟอกชนิดผงแทน

  เลือกโหมดอบแหงที่เหมาะสมกับ
เส้ือผาของคุณท่ีสุด (หนา 29)
  ลดปริมาณเสื้อผาสําหรับการอบแหง
ลงในแตละครั้ง

วิธีการที่แนะนํา: 
ประมาณ 3 กก

  เปดฝาปดในระหวางท่ีทําการอบแหง 
ใหนําเส้ือผาท่ีแหงไมสนิทออก จาก
น้ันใหนําเส้ือผาไปแขวนใหแหง

  ใหสะบัดเสื้อผาท่ียับระหวางการปน
แหงใหคลายรอยยับ จากนั้นนําไป
ตาก 

  หลังจากขั้นตอนการอบแหงเสร็จ
เรียบรอย นําเส้ือผาท่ีทําจากเสนใย
สังเคราะหท่ีแหงงายออกใหเร็วท่ีสุด

  เส้ือผาท่ีหดโดยการอบแหง
  เส้ือผาบางประเภทอาจหดเพยีงการแชลงในน้ํา 
การซัก หรือการอบแหง
(เพราะความตึงผิวท่ีเกิดขึ้นในข้ันตอนการผลิต
เสนใยจะกลับมาสูในระดับเดิมดวยการซัก)
  เส้ือผาบางประเภทอาจหดมากขึ้นโดยแรงจาก
เครื่องมือในการอบแหง
• ผลิตภัณฑถักที่ทําจากผาฝาย ผา
ลินิน ฯลฯ 

• ชุดชั้นใน • เส้ือยืดคอกลม
• เส้ือโปโล • เส้ือเสวตเตอร ฯลฯ
 หากรอยยับทําใหคุณกังวล 
(หนา 36)

ในการปองกันผาเกิดสีหมองคล้ําและการตกสี

ในการปองกันการยืดและการหดของผาท่ีเกิดจากการอบแหง

ในการปองกันความเสียหายของผา การระบายนํ้าทํางานไมได และการทํางานผิดปกติของเคร่ือง

ติดกระดุม
รูดซิป

มัดเชือก เปนตนการใชแปรง การนําขนสัตวและ
ผมคนออก ทราย ฯลฯ

เส้ือผาหนังกลับ
ขนฟู

นําเศษโลหะและเหรียญ
ออก

ขอควรปฏิบัติ

20ml

8ml
4ml

  วิธีการตรวจสอบการตกสี
ใหแชผาขาวลงในผงซักฟอกแบบเหลวออนๆ 
ท่ีไมไดเจือจางและขยี้สวนท่ีซอนอยูของ
เส้ือผา 
→ หากมีการตกสี ใหซักแยกตางหาก
 หากเส้ือผามีสีหมองคล้ําหรือมีการ
ตกสีเกิดข้ึน (หนา 36)

  ตรวจสอบวาไดใสชุดชั้นในและผาช้ินเล็กที่บอบบางลงในถุงตาขาย
ซักผาเทาน้ัน (อยาใสชุดและผาดังกลาวลงในถุงตาขายอื่น)
• ถุงนองและยกทรง (ในยกทรงที่เสริมลวดไวใน “ถุงตาขายสําหรับ
ยกทรง” ท่ีแยกขายโดยเฉพาะ)

• เส้ือผาและชุดชั้นในท่ีตกแตงดวยลูกไม
• ถุงเทา ผาเช็ดหนา

(รูปซิปดานบนถุงตาขาย
ดวย)

  เม่ือทําการอบแหง
  อยาอบแหงสิ่งท่ียังคงอยูใน
ถุงตาขาย (เพื่อปองกันการ
แหงอยางไมสมํ่าเสมอและ
รอยยับ)

ใชถุงตาขายซักผาสําหรับชุดช้ันในและผาช้ินเล็กที่บอบบาง



14 15

อานกอนใช
งาน

การจัดเตรียมและการตรวจสอบเส้ือผา (ตอ)

โปรแกรม Bedding (เคร่ืองนอน) (ผาหม)

ความสามารถในการซัก/อบแหงได
•   ผาหม (ผาสําลี ผาท่ีมีพู และผาทอ) และที่นอน 

(ใยสังเคราะห 100%) พรอมดวยขอความระบุบน
ฉลาก

  อยาซักสิ่งท่ีไมมีปายระบุการดูแลรักษา 
ผาปูท่ีนอนหรือผาคลุมกันน้ํา

ซักอยางเดียว ซัก&อบ

ใยสังเคราะห 100% หรือผาฝาย 100%
 ผาหมท่ีมีน้ําหนัก 3 กก หรือนอยกวา

ใยสังเคราะห 100%
 ผาหมท่ีมีน้ําหนัก 3 กก หรือนอยกวา

• แมวาผาหมจะติดปายวา “หามอบผาในเครื่อง
อบ” ก็สามารถอบแหงได 

• หามอบแหงผาหมท่ีทําจากผาฝาย (อาจทําให
ผาหดตัวได)

ไมสามารถซักหรืออบแหงได 
ผาหม 

 ขนสัตว 100%
 ความยาวเม่ือพับ 10 มม. ขึ้นไป 
(พื้นผิวจะถูกทําลาย)
 ผาหมไฟฟา (รวมถึงผาคลุมดวย)

วิธีการใสผาหมและท่ีนอน

1 พับผาหมและท่ีนอน
  ผาหม (พับเปน 4 ทบ)

2 ใสผาหมหรือท่ีนอนลงไป
พับเปนรูปทรงซิกแซค (6 ทบ) ไวดานในถังซัก 

ทบดานปลายท้ังของ
ขางไปทางดานหลัง

ขอควรระวัง

  ตรวจสอบวาไดซักผาหมหรือที่นอนเพียงหนึ่งชิ้นเทาน้ัน
  ตรวจสอบวาไดศึกษาขอมูลตอไปนี้ 
( ผาหมอาจฉีกขาดเนื่องจากสัมผัสกับตัวเครื่องหลัก หรือตัวเครื่องหลักอาจสั่นสะเทือน)
• อยาบิดหรือมวนผาหมหรือที่นอนเมื่อใสลงไปในถังซัก (การปนแหงอาจทํางานผิดปกติ)
• อยาใชคําส่ัง “Spin (ปนแหง)”-เพืยงอยางเดียว
• อยาใช “ตาขายใสผาหม” (อาจไมสามารถทําการปนแหงได)
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อานกอนใช
งาน

โปรแกรม Hand Wash (ซักมือ) 
โปรแกรมนี้จะซักผาท่ีมีความบอบบางอยางเบาๆ ซึ่งไมสามารถซักโดยเครื่องซักผาไดดวยการเขยาถังซักเบาๆ 
(ซึ่งแตกตางจากการซักแหงที่จะใชสารละลาย)

ความสามารถในการซัก
 
หรือ   เส้ือผาท่ีมีความบอบบางท่ีมีขอความระบุบนปาย เชน) กางเกงสแล็ค เส้ือสตรี 

สเวตเตอรผาแคชเมียร เปนตน

  เส้ือผาบางประเภทไมสามารถซักไดแมวาจะมีขอความระบุขางตน (หนา 12)

วิธีการใสเส้ือผาลงในเคร่ือง
ใสเส้ือผาทับลงไปดานบนของเสื้อผาดานลาง
(คําแนะนําเกี่ยวกับน้ําหนัก)
เส้ือเสวตเตอร (เสนใยผสม): ประมาณ 300 ก
เส้ือสตรี (เสนใยผสม): ประมาณ 200 ก

ความจุ
1.5 กก หรือน้อยกว่า

ขอควรระวัง

  อยาซักเสื้อผางท่ีไมมีปายระบุการดูแลรักษา หรือผลิตจากวัสดุท่ีไมแนใจ และเสื้อผาท่ีตกสี
  ใหขจัดคราบเสื้อผากอนซักตามที่แสดงดานลาง

ใชดายเย็บสวนท่ี
เปนรอยจีบ

ใหท่ีหุมพลาสติกพันกระดุม
ท่ีมีสีเขม

  สําหรับคราบรอยเปอนบนปกคอและแขนเส้ือ และคราบฝุนผงและโคลนที่ติดอยู ใหใชผงซักฟอกที่ไมมีสารเรืองแสงและใช
แปรงขนนุมแปรงรอยเปอนเพื่อขจัดคราบ
  เมื่อทําการซักเสื้อผาเพียงชิ้นเดียว เชน เส้ือสเวตเตอร ใหใชผาเช็ดตัวเพ่ิมลงไปหนึ่งหรือสองผืน (เพ่ือใหมีความสมดุลระหวางการปนแหง)

วิธีการทําใหแหง

เพื่อใหเส้ือผามีสภาพท่ีดียิ่งขึ้น...
  เส้ือผาสีขาวหรือสีออน ผาขนสัตวและไนลอน 
→ใหตากไวในรม
  เส้ือผาถัก มีเสนใยสังเคราะหใหม ฯลฯ 
→ ใหใชฝามือตบเพื่อลดรอยยับ จัดทรงใหเขารูป และตาก
ใหแหง 

หากเส้ือผาหดตัว (หนา 36)

  สําหรับผลิตภัณฑท่ี
เปนงานถัก ตากให
แหง

  สําหรับเส้ือเชิ้ต กางเกงสแล็ค ฯลฯ ท่ีอาจมีรอยยับ 
ใหแขวนบนไมแขวนเส้ือ
( อยาแขวนผลิตภัณฑท่ีเปนงานถักไวบนไมแขวนเส้ือ)

พันผาขนหนูใหพอดี
กับความกวางของไหล

  สําหรับเส้ือสเวตเตอรท่ีถักลายไมละเอียด
ใหตากไวบนพ้ืนราบ 

ใชตาขายสําหรับการตากไว
บนพ้ืนราบ

การจัดเตรียมและการตรวจสอบเส้ือผา (ตอ)

โปรแกรม Cotton (ผาฝาย)(40 °C)/ECONAVI (40 °C)/Soak (แช)/ECONAVI (60 °C)  

Cotton (ผาฝาย) (40 °C)/ECONAVI (40 °C)

ขจัดคราบเปอนของตัวเครื่อง และปองกันกลิ่นอับ

ความสามารถในการซัก
เส้ือผาท่ีใสประจําวัน: ความจุ 4.5 กกหรือนอยกวา

Soak (แช)

ขจัดคราบเหลือดวยการแชไวในน้ําอุนประมาณ 40 °C เปน
เวลา 6 ชั่่วโมงโดยใชผงซักฟอกมากขึ้น 2 เทา

ความสามารถในการซัก
เส้ือผาท่ีใสประจําวัน: ความจุ 2 กกหรือนอยกวา

เส้ือผาท่ีออกสีเหลือง

ECONAVI (60 °C)

ขจัดเชื้อโรคในเสื้อผาสีขาว ไดแก ชุดชั้นใน

ความสามารถในการซัก
เส้ือผาสีขาว ไดแก ชุดชั้นใน: ความจุ 2 กกหรือนอยกวา

 สิ่งท่ีควรตรวจสอบเก่ียวกับเสื้อผา
  ตรวจสอบสัญลักษณบนปายระบุการดูแลรักษาเพื่อปองกัน
ความเสียหายกับเส้ือผาหรือการตกสี
  อยาซักเสื้อผาท่ีตอง 
ซักดวยมือหรือไมสามารถซัก 
ดวยน้ําได
  อยาซักเสื้อผาท่ีมีความเปนไปไดวาจะยับ
  หากมีการระบุขีดจํากัดดานบนของอุณหภูมิน้ําสําหรับเส้ือ
บางประเภท อยาใชน้ําท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาขีดจํากัดดานบน
เชน)  สัญลักษณน้ีระบุวาขีดจํากัดดานบนของ

อุณหภูมิน้ําคือ 40 °C

โปแกรม “Cotton (ผาฝาย) (40 °C)”, 
“ECONAVI (40 °C)” และ 
“Soak (แช)”

  ซักเสื้อผาท่ีตกสี 
แยกตางหาก

โปรแกรม “Soak (แช)”

  เมื่อใชสารฟอกขาวหรือผงซักฟอกที่มีสวนประกอบของสาร
ฟอกขาว
• อยาซักเสื้อผาท่ีมีวัตถุโลหะ (เชน ซิป กระดุม ตะขอ) ติด
อยู (อาจทําใหสีลอกได)

• ซักเสื้อผาสีและเสื้อผาสีขาวแยกตางหาก

โปรแกรม “ECONAVI (60 °C)” 
  เส้ือผาท่ีแสดงดานลางไมสามารถซักได
เชนกัน
• เส้ือผาสี
• เส้ือผาท่ีวัสดุท่ีบอบบาง เชน เส้ือเดรส
• เส้ือผาท่่ียืดไดโดยใชวัสดุยาง
• เส้ือผาท่ีมีลายพิมพ

คําแนะนําเก่ียวกับความจุของเส้ือผา (คําแนะนําเกี่ยวกับน้ําหนักตอเสื้อผาหน่ึงชิ้น)

500 ก   ผาปูท่ีนอน (ผาฝาย 100%)  ชุดเอี๊ยม (ผาฝาย 100%)
400 ก   กระโปรง (ใยสังเคราะห)
300 ก   ผาเช็ดตัว (ผาฝาย 100%)
200 ก   เส้ือเดรส (เสนใยผสม)
150 ก   ชุดชั้นในขายาว (ผาฝาย 100%)
 50 ก   ถุงเทา (เสนใยผสม)  กางเกงชั้นในชาย (ผาฝาย 100%)

• น้ําหนักจะแตกตางกันไปตามวัสดุ
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อานกอนใช
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ตามประเภทของ 
เส้ือผาและรอยเปอน

ตรวจสอบปายระบุการดูแลรักษา และระบุวัสดุ
กอนทําการซักหรืออบแหง
(เพื่อปองกันการชํารุดเสียหายหรือขาดเปนรู)

การทํางาน
Program 

(โปรแกรม)
อุณหภูมิ 
น้ํา *1

สูงสุด
ความจุ

ฟงกชัน
เพิ่มเติม

Auto Tub 
Clean 

(ทําความสะอาด
ถังซักอัตโนมัติ)

โหมดอบแหง
Wash 
(ซัก)

Wash&Dry 
(ซัก&อบ)

Dry 
(อบแหง)

Wash 
(ซัก)

Wash&Dry /Dry 
(ซัก&อบ/อบแหง)

การตั้งเวลา
ลวงหนา

เสื้
อผ
าที่
ใส
ป
ระจําวัน

การซักผาประจําวัน  
 Cotton (ผาฝาย)

Cold (เย็น) 10 กก 6 กก  
Auto

การตั้งเวลา― ECONAVI

ซักคราบรอยเปอนที่มีการ
สลายตัวเพ่ือปองกันกลิ่น
เหม็นอับ

 
― Cotton (ผาฝาย)

40 °C 4.5 กก 4.5 กก  
Auto

การตั้งเวลา― ECONAVI

ขจัดเช้ือราจากชุดช้ันใน 
ผาปูที่นอน เปนตน
(เฉพาะผาขาวเทานั้น)

  ― ECONAVI 60 °C 2 กก 2 กก  
Auto

การตั้งเวลา

ซักอยางละเอียดหมดจด
สําหรับคราบสกปรกที่เปอน
โคลน

  ―
Intensive 
(เขมขน)

Cold (เย็น) 4.5 กก 4.5 กก  ―
Auto

การตั้งเวลา

สําหรับสีเหลืองหมนบนเสื้อผา   ― Soak (แช) 40 °C 2 กก 2 กก  ―
Auto

การตั้งเวลา

ซักอยางทะนุถนอม  ― ― Hand Wash (ซักมือ) Cold (เย็น) 1.5 กก ― ― ― ―

ซักผาหุม ที่นอนอยางบาง ฯลฯ   
Bedding 

(เครื่องนอน)
Cold (เย็น) 3 กก 3 กก  ―

Auto *2

การตั้งเวลา *3

ก
ารบ

ํารุง
รัก
ษ
า

ปองกันและขจัดเช้ือราดําใน
ถังซัก  ― ―

Tub Clean 
(ลางถังซัก)

Cold (เย็น)
30 °C ― ― ― ― ―

การเลือกโปรแกรม
วิธีการอบแหงของอุปกรณนี้

อุปกรณนี้จะอบแหงเส้ือผาดวยลมอุนซึ่งจะสูง
กวาอุณหภูมิหองเล็กนอย
เส้ือผาหลังจากอบแหงอาจไมมีความอุน นี่
ไมใชการทํางานท่ีผิดปกติ
อากาศท่ีชื้นจะถูกดูดออกไปในขณะท่ีอบแหง 

ขอควรระวัง

  ดูแลใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอใน
ขณะอบแหง และหลังจากการทํางาน เชน 
การเปดพัดลมดูด
อากาศ หรือเปด
หนาตาง
(เพื่อปองกันการ
ควบแนนเกิดเปนหยด
น้ําท่ีหนาตาง/ผนัง/
พื้น)

  อยาใหเส้ือผาหรือส่ิงอ่ืนไปกีดขวางชองระบาย
อากาศในขณะท่ีอบแหง 
(เวลาของการอบแหงอาจ
ยาวนานข้ึน)

หมายเหตุ

  ลมที่ออกจากชองระบายอากาศอาจเย็นลง
  อาจทําใหเวลาของการอบแหงยาวนานข้ึน หรือ
เส้ือผาไมแหงสนิท ณ อุณหภูมิหองที่อยูในระดับ
ตํ่า หรือมีความชื้นสูง 

  โหมดอบแหง
• Auto
• การตั้งเวลา (30/60/90/120/180/240 นาที)

  วิธีการเลือกโหมดอบแหงท่ีเหมาะสมกับเส้ือผาของ
คุณท่ีสุด (หนา 29)

*1  อุณหภูมิน้ําจะปรากฏอยูเหนือปุม  
*2 “Wash&Dry (ซัก&อบ)” สําหรับโปรแกรม 

“Bedding (เครื่องนอน)” 
*3 “Dry (อบแหง)” สําหรับโปรแกรม “Bedding 

(เครื่องนอน)” (สามารถตั้งคาการจับเวลาเปน 
60/100/150/200 นาที)

โปรแกรม ECONAVI 

อุณหภูมินํ้า

โปรแกรมน้ีจะตรวจจับปริมาณและประเภทของเส้ือผา (ผาฝาย ใยสังเคราะห ฯลฯ) และกําหนดเวลาในการ
ซักและปริมาณน้ําท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือชวยประหยัดพลังงานและนํ้า 
สามารถประหยัดเวลาในการซักและปริมาณน้ําเพ่ิมขึ้นสําหรับเสื้อผาปริมาณนอย เส้ือผาปริมาณมากข้ึนที่
แหงไว ไดแก ใยสังเคราะห หรือท่ีมีอุณหภูมิสูงขึ้น

สัญลักษณ ECONAVI จะเปลี่ยนไปดังตอไปนี้

กะพริบ กําลังตรวจหา ECONAVI 
มีไฟสวางข้ึน ECONAVI เปดอยู

ปด การทํางานปกติ
ไฟสวางข้ึน 10 นาทีหลังจากการทํางาน

เสร็จสิ้น มีการทํางานในโหมด ECONAVI 

  ในการปดการทํางานโหมด ECONAVI (หนา 34)

และยังสามารถใชนํ้าอุน (ประมาณ 
40 °C/ ประมาณ 60 °C) ได (หนา 26)
สามารถเลือกอุณหภูมิน้ําไดตามวัสดุของเสื้อผา 
และคราบรอยเปอนท่ีติดอยู

คําถาม-คําตอบเก่ียวกับ ECONAVI 
ถาม ในกรณีใดท่ี ECONAVI ไมสามารถตรวจจับ

สถานะอยางถูกตอง
ตอบ   เม่ือมีการหยุดการทํางานช่ัวคราว

  เม่ือมีการทํางานโดยการเติมนํ้าลงในถัง
ซัก

การตรวจจับ ECONAVI อาจไมถูกตอง ท้ังนี้ข้ึน
อยูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางาน สภาพ
แวดลอมในการติดตั้ง ความดันน้ํา เปนตน (ไมสง
ผลกระทบตอการทํางาน)
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วิธีการใสผงซักฟอก และนํ้ายาปรับผานุม 

  ผงซักฟอกแบบผง 
(ผงซักฟอกสําหรับใชกับเครื่องซักผาหรือใชกับเครื่องซักผาฝาหนา)
  ผงซักฟอกแบบเหลว
(ผงซักฟอกสําหรับใชกับเครื่องซักผาหรือใชกับเครื่องซักผาฝาหนา)

ชองใสน้ําผงซักฟอก

ชนิดน้ํา (ผงซักฟอก/สารฟอกขาว)
  อยาใชสารฟอกขาวชนิดคลอรีนเมื่อใชการทํางานดวย
การตั้งเวลา (การปลอยเครื่องเปนเวลานานอาจทําใหมี
การกัดกรอนโลหะหรือมีการทํางานผิดปกติ)
  อยาใชสารฟอกขาวชนิดคลอรีนกับเส้ือผาสี (อาจ
ทําใหสีซีดจางได)

ลดปริมาณผงซักฟอกที่มี
ฟองมากเกินไปลง

  หากเกิดฟองขึ้นจํานวนมาก จะมีการปลอยนํ้าซ้ําและระบาย
ออกเพื่อขจัดฟองซึ่งจะทําใหใชเวลาในการทํางานนานข้ึน 
และฟองหรือนํ้าอาจไหลลนออกจากทอระบายนํ้าหรือที่
กรองอบแหง

ขอควรระวัง

  หากผงซักฟอกหรือนํ้ายาปรับผานุมหกเลอะติดกับตัว
เครื่องหลัก (โดยเฉพาะฝาปด แผงควบคุมการทํางาน และ
แผงควบคุมแบบสัมผัส) ใหเช็ดออกดวยผาขนหนูหมาดๆ 
ฯลฯ (อาจทําใหตัวพิมพหลุดลอก เรซินชํารุดเสียหาย การ
กัดกรอนโลหะ หรือการทํางานผิดปกติเกิดขึ้น)
โดยเฉพาะ หากผงซักฟอกเขมขนแบบน้ําหกเลอะติดกับ
สวนท่ีเปนเรซิน สวนดังกลาวอาจแตกราวได
  หากคุณลืมใสผงซักฟอกหรือมีน้ําอยูในถังซักแลว ใหใส
ผงซักฟอกในชองใสน้ําผงซักฟอกและใสน้ําลงไปหนึ่งถวย 
(เพราะนํ้าจะชวยใหผงซักฟอกที่ยังคางอยูไหลเวียน)

“MAX”

ผง (ผงซักฟอก/สารฟอกขาว)
ในการปองกันคราบตกคางของผงซักฟอก

  ใหซักออกในกรณีท่ีผาเปยก
  ใหบ้ีผงซักฟอกไมใหจับตัวเปนกอนกอนท่ีจะใสลงใบ

นํ้ายาปรับผานุม
  ใหละลายนํ้าหากน้ํายาไหล
เวียนไมสะดวก 
(สูงสุด: ประมาณ 100 มล.)
• อยาใสน้ํายาปรับผานุมเกิน
ตําแหนง “MAX” ท่ีแนะนํา 
( น้ํายาปรับผานุมจะไหลลงไป
อยางรวดเร็วและไมมีผลกระทบตามมา)

  อยาปลอยนํ้ายาปรับผานุมใหอยูในชองใสน้ํายาปรับผานุมเปน
เวลา 12 ชั่วโมงหรือนานกวาน้ัน (เพราะมันจะแข็งตัวไดงาย)
  อยาใชน้ํายาปรับผานุมท่ีแข็งตัวหรือที่แยกตัว 
(น้ํายาปรับผานุมหรือนํ้าอาจยังคางอยูในชองบรรจุ)
  น้ํายาปรับผานุมปริมาณเล็กนอยอาจคางอยูในชอง
บรรจุเน่ืองจากโครงสรางแบบทอดูดของเหลว 
(น่ีไมใชการทํางานท่ีผิดปกติ)

(ปริมาณเทากัน)
น้ํา

น้ํายาปรับผานุม 
ท่ีไมเจือจาง

ระยะเวลาในการใสผงซักฟอก ฯลฯ

1 ใสเส้ือผาลงไป
และปดฝาปด

(การซักเริ่มตนข้ึน)

2 ใสผงซักฟอกลงไป
ตามสัญลักษณที่ระบุ

 หากเร่ิมมีการปลอยนํ้าในขณะที่กําลังใสผงซักฟอก
→ใหกด  เพื่อหยุดชั่วคราว หลังจากใสผงซักฟอก ใหเริ่มตนการทํางานใหมอีกครั้ง

ขอควรระวัง

  ใสผงซักฟอก สารฟอกขาว และนํ้ายาปรับผานุมกอนการปลอยนํ้า (ผงซักฟอกอาจตกคางอยู หากคุณใสผงซักฟอกหลังการปลอยนํ้า)

ปริมาณของผงซักฟอกจะ
ปรากฏขึ้นตามปริมาณของ
เส้ือผา 

คําแนะนําเก่ียวกับปริมาณท่ีใช
 ●ปริมาณของผงซักฟอกและขนาดของชอนหรือที่ตัก (ตามชอนหรือที่ตัก) อาจมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับประเภทของผง
ซักฟอก ดูตารางดานลาง (ใชชอนหรือที่ตักที่ใหมาพรอมกับผงซักฟอก)

(ณ เดือนตุลาคม 2015)

ผงซักฟอกแบบผงมาตรฐาน ผงซักฟอก
ผงซักฟอก

ปริมาณ 
เส้ือผา

หมายเลขระบุ
ปริมาณผง
ซักฟอก

10 กก หรือนอยกวา 1.7 1.0 
4.5 กก หรือนอยกวา 1.3 0.8 
2.5 กก หรือนอยกวา 1.0 0.6 
0.5 กก หรือนอยกวา 0.6 0.4

 ■สําหรับโปรแกรม “Intensive (เขมขน)” และ “Soak (แช)” 

4.5 กก หรือนอยกวา 2.6 1.6
2.5 กก หรือนอยกวา 2.0 1.2
0.5 กก หรือนอยกวา 1.2 0.8

 ● เครื่องซักผาประเภทถังซักจะใชน้ําปริมาณนอย ดังนั้น
ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมจะปรากฏขึ้นตาม “ปริมาณ
เส้ือผา” แทนท่ีจะเปน “ปริมาณน้ํา”
 ●ปริมาณผงซักฟอกจะแสดงตามจํานวนชอน (ชอนเต็ม 
70 กl)
 ●ปริมาณผงซักฟอกสําหรังโปรแกรม “Hand Wash (ซักมือ)” 
และ “Bedding (เครื่องนอน)” (หนา 25)
 ●ลดปริมาณผงซักฟอกที่มีฟองมากเกินไปลง

ขอควรระวัง

  หากผงซักฟอกแบบผงละลายนํ้าไดไมดี 
→ ใหละลายผงซักฟอกในนํ้าอุน (ประมาณ 30 °C) และใส
ลงในถังซักโดยตรง

ใสผงซักฟอกทีละนอยพรอมกับเขยา
ชองบรรจุเพื่อปองกันไมใหผงซักฟอง
คางเปนผงอยู

ใหใชผงซักฟอกสําหรับใชกับเคร่ืองซักผาหรือผงซักฟอกที่ผลิตข้ึนสําหรับเคร่ืองซักผาฝาหนา 
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วิธีการใช
งาน

การซักผาประจําวัน

การจัดเตรียม
 จัดเตรียมเสื้อผาของคุณ
 เปดกอกนํ้า
 ใสเส้ือผาลงในถังซักและปดฝาปด

ขอควรระวัง

  อยาใสเส้ือผาปริมาณมากเกินไป
(เส้ือผาหรือตัวเครื่องหลักอาจชํารุดเสียหาย)
  สําหรับการอบแหง ใหสังเกตขีดจํากัดดานบนของ
ความจุ (ประมาณ 6 กก) 
(เพื่อลดรอยยับและเสื้อผาแหงไมเทากัน)
  อยาใหเส้ือผาติดอยูท่ีฝาปด
(อาจทําใหน้ํารั่วไหลหรือเสื้อผาฉีดขาด)

 เปลี่ยนโหมด “Dry (อบแหง)”

ไมมีจอแสดงสัญลักษณ (Auto)  30 นาที  60 นาที
0 นาที  240 นาที  180 นาที  120 นาที  90 นาที

  หลังจากเริ่มตนทํางาน คุณไมสามารถเปลี่ยนโหมดได
  วิธีการเลือกโหมดอบแหงท่ีเหมาะสมกับเส้ือผาของคุณท่ีสุด 
(หนา 29)

  Auto Tub Clean (ทําความสะอาดถังซักอัตโนมัติ) 
(หนา 11)

  จะมีการเก็บการตั้งคาไวในหนวยความจํา แมวาจะปดสวิตช
เครื่องแลวก็ตาม

1423คุณสามารถเพ่ิมการตั้งคาท่ีตองการได

 ตั้งคาเวลาส้ินสุด

  สัญลักษณยกเวน “ ” จะหายไปใน 2 นาทีหลังจากเริ่มตน
ทํางาน

  สามารถตรวจสอบตัวเลือกการตั้งคาไดโดยการกด  
เมื่อมีการตั้งคาการตั้งเวลาลวงหนา
  เปดสวิตชเครื่องเพื่อยกเลิก (สัญลักษณ “ ” จะหายไป)
  สําหรับโหมด “Wash&Dry (ซัก&อบ)” จะมีการปรับเวลาท่ี
กําหนดโดยอัตโนมัติตามประเภทของเสื้อผาและสภาพการอบ
แหง ซึ่งหมายความวาการทํางานอาจเสร็จเร็วกวาเวลาท่ีตั้งไว 

 หลังจากเร่ิมตนทํางาน ใหเปลี่ยนเปน 

  
( เฉพาะโปรแกรม “Cotton (ผา
ฝาย)”)

กด เพื่อหยุดชั่วคราว และเปลี่ยนการตั้งคา
 ( ตั้งแตเริ่มตนจนถึง “Wash (ซัก)” 

 ส้ินสุดลง)

1 เปดสวิตช
เคร่ือง 2 เลือกการ

ทํางาน 3 เลือก 
โปรแกรม “Cotton 
(ผาฝาย)”/“ECONAVI” 4 เร่ิมตน 5 ใสผงซักฟอก

ลงไป
ตามสัญลักษณท่ี
ระบุ (หนา 20)

การทํางาน
เสร็จสมบูรณพรอมดวยเสีย
งบีฟ
(นําเส้ือผาออก)

โปรแกรม 

Cotton 
(ผาฝาย)/ 
ECONAVI
 

หลังจากการทํางาน 
“Wash&Dry (ซัก&อบ)” 
เสร็จสิ้น
การทํางาน “Anti-crease (ลดรอยยับ)” (หนา 
10) จะทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันการท้ิง
รอยยับบนเส้ือผาโดยไมตั้งใจ 

ไฟกะพริบ: กําลังทํางานในข้ัน
ตอน “Anti-crease (ลดรอยยับ)” 

การทํางาน “Dry (อบแหง)” เสร็จสิ้น
นําเส้ือผาออกทันที
(การทํางานจะสิ้นสุดลงเมื่อเปดฝาปด)

  เมื่อมีการใชเครื่อง
เปนครั้งแรกหลังจาก
ท่ีซื้อมา จะมีการตั้ง
คาโปรแกรม “Cotton 
(ผาฝาย)” สําหรับ 
“Wash (ซัก)” ไว

  เลือก “Wash (ซัก)” หรือ 
“Wash&Dry (ซัก&อบ)” 
(หนา 8)
  เลือก “Dry (อบแหง)” เพื่อ
ทําการอบแหงเพียงอยาง
เดียว (หนา 28)

  เฉพาะโปรแกรมที่ใชงาน 
สําหรับการทํางานท่ีเลือไวเทาน้ัน 
ท่ีจะปรากฏขึ้น

เชน) “Wash&Dry (ซัก&อบ)”

โปรแกรมที่เลือกไว (กะพริบ)

ตรวจหาปริมาณของ
เส้ือผา
(ประมาณ 15 วินาที)

แสดงปริมาณผงซักฟอก
(ประมาณ 20 วินาที)

  เวลาท่ีเหลือจะปรากฏขึ้น 
และการปลอยนํ้าจะเริ่มตน
ข้ึนในอีก 35 วินาที

หมายเหตุ

  เมื่อคุณใชงานโปรแกรม “Cotton (ผาฝาย)” สําหรับ 
“Wash&Dry (ซัก&อบ)” จะมีการตั้งคา “Wash&Dry 
(ซัก&อบ)” ในครั้งถัดไป

หมายเหตุ

  สําหรับโปรแกรม “Wash&Dry (ซัก&อบ)” หมายเลขระบุปริมาณผง
ซักฟอกเมื่อใสเส้ือผามากเกินไป
แมวาจะสามารถทํางานได แตเวลาในการทํางานอาจยาวนานข้ึนหรือ
เส้ือผาอาจแหงไมสนิท

  คุณสามารถเพิ่มการตั้งคาท่ี
ตองการหลังจากการเลือก
โปรแกรม

คําแนะนําเกี่ยวกับ
ความจุ:
ประมาณ 6 กก
(ในสภาพแหง)
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วิธีการใช
งาน

โปรแกรม 

Intensive 
(เขมขน)

หมายเหตุ

  โปรแกรมนี้จะซักดวยสารละลายผง
ซักฟอกความเขมขนสูงโดยประกอบ
ไปดวยผงซักฟอกที่มีปริมาณเปน 2 
เทาของผงซักฟอกปกติ (ปริมาณผง
ซักฟอก → หนา 21)
  ซึ่งจะระบายสารละลายผง
ซักฟอกที่มีคราบเปอนผสมอยู
ระหวางรอบการซัก และจะปลอย
น้ําอีกครั้งเพื่อซัก ดังนั้น ข้ันตอน
น้ีจะชวยปองกันไมใหมีคราบรอย
เปอนเขาไปติดกับเส้ือผาและ
ทําใหเส้ือผาหมองได

เลือก “Wash (ซัก)” 
หรือ “Wash&Dry 
(ซัก&อบ)”
(หนา 8)

เลือก “Intensive 
(เขมขน)” ใสผงซักฟอกตามปริมาณผง

ซักฟอกที่ระบุอยูในหนาตางสัญญ
ลักษณ (หนา 20)

ตัวเลือกการซักผา 
การจัดเตรียม
จัดเตรียมเสื้อผาของคุณ
 เปดกอกนํ้า
  ใสเส้ือผาลงในถังซักและปด
ฝาปด

1 เปด
สวิตช
เคร่ือง
2 เลือก 

การทํางาน3 เลือก 
โปรแกรม 4 ใสผงซักฟอกลง

ไป 5 เร่ิมตน การทํางานเสร็จสมบูรณ
พรอมดวยเสียงบีฟ 
(นําเส้ือผาออก)

การซักเสื้อผาท่ี
บอบบาง

โปรแกรม 

Hand Wash 
(ซักมือ) 

นําเส้ือผาออกออกทนัที
ท่ีการทํางานเสร็จสิ้น 
(เพื่อปองกันผายับและ
การตกสี)

ขอควรระวัง

  เมื่อใหผงซักฟอกที่มีฟอง
มากเกินไป ข้ันตอนการลาง
อาจไมเพียงพอ เพิ่มรอบ
การลาง

หมายเหตุ

  ไมสามารถใชสารฟอกขาว
ได

เลือก “Wash (ซัก)”
(หนา 8)

เลือก “Hand Wash (ซักมือ)”

  ไมสามารถใช “Time (เวลา)” ได

อยาใชผงซักฟอกอื่นนอกเหนือจาก
ท่ีระบุขางตน (อาจเกิดการตกคาง
ของผงซักฟอกหรือทําใหเส้ือผา
ชํารุดเสียหาย)

  หากสเวตเตอร หรือ
อื่นๆ ลอยนํ้า ใหกด 
“Pause (หยุดชั่วคราว)” 
เพื่อเปดฝาปด แลวกด
เส้ือผาลงเล็กนอย จาก
น้ันเริ่มตนทํางานใหม

การซักผาหม

โปรแกรม 
Bedding (เคร่ืองนอน)

หมายเหตุ

  โปรแกรม “Bedding 
(เครื่องนอน)” จะไมเปด
ทํางานคําส่ัง “Anti-crease 
(ลดรอยยับ)”
  ไมสามารถอบแหงท่ีนอน
หรือผาหมท่ีมีน้ําหนัก 3 กก 
หรือมากกวา

เลือก “Wash (ซัก)” 
หรือ “Wash&Dry 
(ซัก&อบ)”
(หนา 8)

เลือก “Bedding 
(เครื่องนอน)”

สําหรับเส้ือผาท่ีสามารถซัก
ไดในโปรแกรมนี้และวิธีการใส
เส้ือผาลงในเครื่อง (หนา 16)

  ผงซักฟอกชนิด
น้ําสําหรับเสนใยท่ี
บอบบาง (สําหรับผา
ขนสัตวและผาไหม)
• ใสผงซักฟอกตาม
ปริมาณท่ีระบุสําหรับ
ผงซักฟอกแตละชนิด

สําหรับผาหมและที่นอนท่ี
สามารถซักไดในโปรแกรม
น้ีและวิธีการใสลงในเครื่อง 
(หนา 14)

  ผงซักฟอกแบบเหลว
• ใสผงซักฟอกตาม
ปริมาณท่ีระบุสําหรับ
ผงซักฟอกแตละชนิด

1 เปด
สวิตช
เคร่ือง
2 เลือก 

การทํางาน3 เลือก 
โปรแกรม 4 เร่ิมตน 5 ใสผงซักฟอก

ลงไป
การทํางานเสร็จสมบูรณพรอม
ดวยเสียงบีฟ 
(นําเส้ือผาออก)
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วิธีการใช
งาน

ตัวเลือกการซักผา (ตอ)

การจัดเตรียม
 จัดเตรียมเสื้อผาของคุณ
 เปดกอกนํ้า
  ใสเส้ือผาลงในถังซักและปด
ฝาปด

1 เปด
สวิตช
เคร่ือง
2 เลือก 

การทํางาน3 เลือกโปรแกรมและ
อุณหภูมินํ้า 4 เร่ิมตน 5 ใสผงซักฟอก

ตามปริมาณท่ี
สัญลักษณระบุ 
(หนา 20)

การทํางานเสร็จสมบูรณพรอม
ดวยเสียงบีฟ 
(นําเส้ือผาออก)

โปรแกรม

Cotton 
(ผาฝาย)
(40 °C)/

ECONAVI 
(40 °C)/

ECONAVI 
(60 °C)/

Soak (แช)

  สําหรับวิธีการเลือก
โปรแกรมและอุณหภูมิน้ํา 
(หนา 17)

หลังจากการทํางานเสร็จ
ส้ิน ใหเช็ดหยดนํ้าท่ีหลง
เหลืออยูบนท่ีกรองอบแหง
และที่กรองอบแหง (ดาน
ใน) (หนา 31)
(หยดนํ้าท่ีหลงเหลืออยู
อาจทําใหเกิดราได)

หมายเหตุ

  เวลาท่ีแสดงอาจเปลี่ยนแปลง
ไปหลังจากตรวจจับอุณหภูมิ 
(หนา 38, 46)
  อุณหภูมิอาจไมเพิ่มข้ึนในองศา
ท่ีระบุไวโดยขึ้นอยูกับปริมาณ
เส้ือผา อุณหภูมิน้ํา ฯลฯ
  สําหรับโปรแกรม “Tub Clean 
(ลางถังซัก) (30 °C)” 
(หนา 32)

เลือก “Wash 
(ซัก)” หรือ 
“Wash&Dry 
(ซัก&อบ)”
(หนา 8)

เลือก 
“Cotton (ผาฝาย)”, 
“ECONAVI” หรือ 
“Soak (แช)”

สําหรับ “Cotton (ผาฝาย)” 
หรือ 
“ECONAVI” ใหเลือกอุณหภูมิ
น้ํา

เชน) Cotton (ผาฝาย) (40 °C)

การตั้งคาแบบปรับเอง

Wash/
Rinse/
Spin 
( ซัก/ลาง/
ปนแหง)

ใสผงซักฟอกตามความเหมาะสม
หมายเหตุ

  เน่ืองจากการทํางาน “Spin (ปน
แหง)” จะเริ่มตนข้ึนหลังจากการ
ระบายนํ้า ระยะเวลาการปนแหง
อาจแตกตางจากการแสดงผล
เวลาท่ีเหลือ 
  “Rinse (ลาง)” และ “Spin (ปน
แหง)” จะเริ่มตนข้ึนหลังจากการ
ระบายนํ้า หากมีน้ําเหลืออยูใน
ถังซัก และเริ่มตนดวย “Spin 
(ปนแหง)” หากไมมีน้ําอยูใน
ถังซัก

เลือก 
“Cotton (ผา
ฝาย)”

กําหนดตัวเลือกการทํางาน
ที่ตองการ

 การใชงานในรูปแบบตางๆ
  การใชสารละลายผงซักฟอกซํ้า

 ( น้ําผงซักฟอกยังคงหลง
เหลืออยู)

  การใชน้ําลางผาซ้ํา
  

( น้ําลางผายังคงหลงเหลืออยู)
  การลางเสื้อผาท่ีซักแลว

 ( น้ําลางผายงัคงหลงเหลอือยู)

  การลางเสื้อผาท่ีซักแลวแลวจึง
ทําการปนแหง

 

  การปนแหงเสื้อผาท่ีซักแลวและ
การระบายนํ้าออก (น้ําอุน)

สําหรับผาท่ีสามารถซักได
ดวยโปรแกรมเหลาน้ี 
(หนา 17)
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วิธีการใช
งาน

การอบแหง
การจัดเตรียม
 จัดเตรียมเสื้อผาของคุณ
 ใสเส้ือผาลงในถังซักและปดฝาปด

1 เปดสวิตช
เคร่ือง 2 เลือกการทํางาน 3 เลือกโปรแกรม 4 เลือกโหมดอบแหง 5 เร่ิมตน การทํางานเสร็จสมบูรณ

พรอมดวยเสียงบีฟ 
(นําเส้ือผาออก)

หมายเหตุ

  สําหรับเส้ือผาท่ีไมสามารถอบแหง 
(หนา 12)
  ในการปองกันการยับและการหดของผาท่ี
เกิดจากการอบแหง (หนา 13)

 สําหรับเสื้อผาท่ีไมจําเปนตองรีด
→ โปรแกรม “Cotton (ผาฝาย)” (ความจุ: 6 กก หรือ
นอยกวา) (หนา 22)

 สําหรับการอบแหงผาหมท่ียังแหงไมสนิท
→ โปรแกรม “Bedding (เครื่องนอน)” (ความจุ: 3 กก 
หรือนอยกวา)

  สิ่งที่อบแหงได
ผ้าหมทอ 
ผาหมสําลี และผาหมท่ีมีพู 
ท่ีผลิตจากใยสังเคราะห 100% 
  สําหรับวิธีการใสผาหม (หนา 15)

หมายเหตุ

  ไมสามารถอบแหงผาหมท่ีมีน้ําหนัก 3 กก หรือ
มากกวา
  อาจไมสามารถอบแหงผาหมท่ีมีปายติดวาหามอบ
ผาในเคร่ืองอบได (หนา 14)

ขอควรระวัง

  อยาใหเส้ือผาหรือสิ่งอื่นไปกีดขวาง 
ชองระบายอากาศในขณะที่อบแหง 
(เวลาของการอบแหงอาจยาวนานข้ึน)
  อยาใหแผนปรับผานุมสําหรับเครื่องอบ 
(การทําดังกลาวอาจทําใหแผนน้ีหลุดเขาไปในชองสงผล
ใหเครื่องทํางานผิดปกติ)
  ใสเส้ือผาท่ีปรับสภาพไมใหมีรอยยับหลังจากอบแหง
  อยาใสเส้ือผาเกินความจุของขีดจํากัดดานบน (อยางไรก็ตาม 
เครื่องยังคงทํางานไดแตเวลาของการอบแหงอาจยาวนานข้ึน 
และสงผลใหเส้ือผาไมแหงสนิทและมีรอยยับ) (หนา 23)

หมายเหตุ

  หามอบแหงเสื้อผาท่ีซักดวยโหมด “Hand Wash (ซักมือ)” 
(สําหรับวิธการอบแหงผาท่ีมีความบอบบาง →หนา 16)

  หลังจากการอบแหงเสร็จสิ้น 
การทํางาน “Anti-crease (ลด
รอยยับ)” จะเริ่มตนข้ึนโดย
อัตโนมัติ (หนา 10)
  การทํางานอบแหงเสร็จสิ้น 
นําเส้ือผาออกทันที (การ
ทํางาน “Anti-crease (ลดรอย
ยับ)” จะสิ้นสุดลงเมื่อเปดฝา
ปด)

หมายเหตุ

  โปรแกรม “Bedding (เครื่อง
นอน)” จะไมเปดทํางานคําส่ัง 
“Anti-crease (ลดรอยยับ)”

เลือก “Dry (อบแหง)” 
(หนา 8)

โปรแกรมที่เลือกไว (กะพริบ)

การตั้งคาจะถูกสลับโหมดทุกครั้งที่กดปุม (Auto หรือการตั้งเวลา)
ไมมีจอแสดงสัญลักษณ (Auto)  30 นาที  60 นาที  90 นาที
0 นาที (ไมมีการอบแหง)  240 นาที  180 นาที  120 นาที

  สําหรับโปรแกรม “Bedding (เครื่องนอน)” ใหตั้งคาการตั้ง
เวลา (60 นาที, 100 นาที, 150 นาที หรือ 200 นาที)
  สําหรับผงซักฟอกปริมาณนอย (1 กก หรือนอยกวา) หรือผา
ท่ียังหมาดอยู แนะนําใหใชการตั้งเวลา 
(หากคุณอบแหงดวยการทํางาน “Auto” เวลาการทํางานจะ
ยาวนานข้ึน)

5 1234

ชุดชั้นใน ฯลฯผาขนหนู

เส้ือผาท่ีใสประจําวัน

Auto

สําหรับเส้ือผาท่ียับไดงาย

การตั้งเวลา (30 นาที, 60 นาที, 90 นาที, 120 นาที, 180 นาที, 240 นาที)

• เส้ือเดรส
• ยีนส
• ผาปูท่ีนอน
• ชุดนอน
• กางเกงผาฝาย
• (เส้ือผาทอท่ีมีความบาง
และเรียบ หรือชุดผายน)

นําเส้ือผาออกออกทันทีท่ีการอบแหงเสร็จสิ้น หลังจาก
น้ันใหตากเสื้อไวจนแหง 
(เพื่อลดรอยยับ)

สําหรับเส้ือผาท่ียังแหงไมสนิทเพ่ือให 
อยูในสถานะที่แหงสนิท

จัดเตรียมการบระบายอากาศอยางเพียงพอ
ดูแลใหมีการระบายอากาศอยาง
เพียงพอในขณะอบแหง และหลัง
จากการทํางาน เชน การเปดพัดลม
ดูดอากาศ หรือเปดหนาตาง (เพ่ือ
ปองกันการควบแนนเกิดเปนหยดน้ํา
ท่ีหนาตาง ผนัง หรือพื้น)

  เลือกโหมดอบ
แหงที่เหมาะสมกับ
เส้ือผาของคุณ

  เลือกโปรแกรมตาม
วัตถุประสงค
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ที่กรองอบแหง

ตัวกรองน้ําท้ิง

การบ
ํารุงรักษ

า

การบํารุงรักษา ตัวกรองน้ําท้ิง/ที่กรองอบแหง

กอนการบํารุงรักษา 
ใหตรวจสอบวาไดปดสวิตชเคร่ือง

และถอดปล๊ักไปออก

ขอควรระวัง

  อยาใชคลีนเซอรแบบเปนเม็ด ทินเนอร เบนซิน แอลกอฮอร น้ํามันกาด ฯลฯ
  หากผงซักฟอกหรือนํ้ายาปรับผานุมหกเลอะติดกับตัวเครื่องหลัก (โดยเฉพาะฝาปด แผง
ควบคุมการทํางาน และแผงควบคุมแบบสัมผัส) ใหเช็ดออกดวยผาขนหนูหมาดๆ ฯลฯ 
(อาจทําใหตัวพิมพหลุดลอก เรซินชํารุดเสียหาย การกัดกรอนโลหะ หรือ
การทํางานผิดปกติเกิดขึ้น)
โดยเฉพาะ หากผงซักฟอกเขมขนแบบน้ําหกเลอะติดกับสวนท่ีเปนเรซิน 
สวนดังกลาวอาจแตกราวได

นําส่ิงสกปรกออก
  เมื่อมีการทํางานในโหมด “Wash (ลาง)” (หนา 26) ดวยน้ําอุน 
ใหเช็ดหยดนํ้าออก

สัญลักษณ “Clean Filter (ทําความสะอาดตัวกรอง)” จะแจงวามีสิ่งสกปรกเชนผาฝายสะสมอยูในที่กรองอบแหง 
(เสียงบีฟจะดังขึ้นเม่ือฝาปดเปด หลังจากการทํางานเสร็จสิ้น
สัญลักษณอาจกะพริบหลังจากการทํางานแมเพียงหนึ่งคร้ังก็ตาม นี่ไมใชการทํางานท่ีผิดปกติ

1ถอด
ที่กรองอบแหงออก
อยาถอดออกระหวางการ
ทํางาน

  หลังจากถอดตัวกรองออกแลว อยาใชน้ําลาง
ดานขางตัวเครื่องหรือใสวัตถุแปลกปลอมเขาไป
ดานใน

2 นําส่ิงสกปรก เชน ผาฝาย ออก
และเช็ดใหสะอาดดวยผาขน
หนูหมาดๆ เปนตน

ผาขนหนูหมาดๆ 
เปนตน

  หากมีส่ิงสกปรกติด
อยูกับตัวกรอง ให
ใชน้ําอุนลางออก
และเช็ดใหแหง

น้ําอุน

  อยาถูโดยใชแรง 
(ท่ีกรองอบแหงอาจ
ชํารุดเสียหาย)

3นําส่ิงสกปรกออกจาก
ที่กรองอบแหง (ดานใน)

 หาก “U04” ปรากฏขึ้น ใหถอดท่ีกรองอบแหง (ดานใน) ออกและลางดวยนํ้า

ใส

น้ํากอก

(อยาใชแปรงถู)

  ใหลางออกพรอมกับ
ใชปลายน้ิวถู และเช็ด
ออกใหแหงท่ีกรองอบแหง 

(ดานใน)

การถอดออก การประกอบ

ดัน

คลิก

4ประกอบที่กรองอบแหง
(ใสลงในดานในใหเขาท่ี)

ขอควรระวัง

  อยาใชงานเครื่องโดยที่ถอดที่กรองอบแหงออก (การอบแหงอาจทํางาน
ดอยประสิทธิาพหรือสิ่งสกปรกอาจจับตัวเปนกอน)

  นําส่ิงสกปรก เชน ผาฝายออก 
และเช็ดใหสะอาดดวยผาขน
หนูหมาดๆ เปนตน

ท่ีกรองอบแหง (ดานใน)

เมื่อ “Clean Filter (ทําความ

สะอาดตัวกรอง)” กะ
พริบ เมื่อ “U04” ปรากฏ

ข้ึน

หลังจาก

“Dry (อบแหง)” ทุกค
รั้ง หลังจากการ “Wash (ซัก)” 

โดยใชน้ําอุนทุก
ครั้ง

สัปดาห 

ละครั้ง
นําส่ิงสกปรกออก

1ทํางานในโหมด “Spin (ปนแหง)” (หนา 26)
(ระบายนํ้า (น้ํารอน) ในถังซัก)

2 เปดสวิตชเคร่ือง และจัดเตรียมภาชนะบรรจุ เชน ถวยเพ่ือ
รองรับนํ้าท่ีถายออกจากสายปม

3 เปดฝาปดตัวกรองน้ําท้ิง ฝาจุก

สายปม

ตัวกรอง
น้ําท้ิง

  หากฝาปดตัวกรองนํ้าท้ิงหลุดออกมา (วิธีการประกอบ →หนา.6)

4 ดึงสายปมออกและถอด 
ฝาจุกเพ่ือระบายน้ํา 
ลงในถวย

5หมุนลูกบิดจากตําแหนง “

▼

” ไปยัง “●” ชาๆ
  หากไดยินเสียงบีฟดังขึ้น อยาถอดออก 
(นํ้า (นํ้ารอน) ปริมาณมากอาจไหลลนออกมา)

6 ตวักรอง
น้ําท้ิง

ตรวจสอบวาไมมีนํ้าหลงเหลืออยู 
แลวดึงลูกบิดออกมา

7นําส่ิงสกปรกออก
 

แปรง 
ฯลฯ

หากวางซีลยาง 2 อันไมตรงกัน 
ใหจัดวางใหมในตําแหนงเริ่มตน 
(เพื่อปองกันน้ํารั่วไหล)

ขอควรระวัง
น้ํา (น้ํารอน) ปริมาณ
มากอาจไหลลนออก
มา

อยาถอดออก
ระหวางการ
ทํางาน

กอนถอดอก ใหตรวจ
สอบวาไดทํางานใน
โหมด “Spin (ปนแหง)” 
(หนา 26)

 หลังจากนําส่ิงสกปรกออก
 จัดตําแหนง “

▼

” ใหตรงกับ 
“●” แลวใสเขาไป

หมุน
เครื่องหมาย 
“TOP” ข้ึน

หมุนใหแนน 
จนกระทั้งl “ ▼ ” ตรงกับ 
“

▼

”

ปรับฝาจุกและสายปมไปยัง
ตําแหนงเริ่มตน 

ขอควรระวัง

  อยาใชตัวกรองนํ้าท้ิงหากมี
สภาพหลวม
(“U18” จะปรากฏขึ้นและจะไม
สามารถทํางานได)
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ถังซัก

ชองใสนํ้าผงซักฟอก ตัวเคร่ืองหลัก/ซีลหนาตาง

การบ
ํารุงรักษ

า

การบํารุงรักษา (ตอ)

การจัดเตรียม
เปดกอกนํ้า

  อยาใสเส้ือผาลงไป 1 เปด
สวิตช
เคร่ือง
2 เลือก 

การทํางาน3 เลือก “Tub 
Clean 
(ลางถัง
ซัก)”

4 เร่ิมตน 5 เมื่อการปลอยนํ้าเสร็จสิ้น 
ใหกด Pause button 
(ปุมหยุดชั่วคราว) 

ใสสารฟอกขาว
ลงไปในถังซัก
โดยตรง

6 ปดฝาปดและเร่ิม
ตนทํางาน

ถังซัก/ตัวเคร่ืองหลัก ฯลฯ

เพ
ื่อป
องกันราดําและกลิ่นอับ

ซกดวย 

สารฟอกขาว
ชนิดคลอรีน 
(เดือนละคร้ัง)

สารฟอกขาว
ชนิดคลอรีน
สําหรับเส้ือผา
(ประมาณ 
200 มล)

หมายเหตุ

  สารฟอกขาวชนิดคลอรีนสําหรับครัว สารฟอกขาวชนิดออกซิเจนหรือผงซักฟอก
สําหรับครัวอาจทําใหเกิดฟองมากเกินไป ซึ่งจะทําใหน้ําระบายออกในระหวางการ
ใชงาน ดวยเหตุน้ี อาจไดรับผลลัพธท่ีไมนาพอใจ

เลือก “Wash (ซัก)”
(หนา 8)

เลือก 
“Tub Clean 
(ลางถังซัก)”

  น้ําจะถูกปลอยออกมา   หลังจากการปลอยนํ้าเสร็จสิ้น 
ใหกด Pause button (ปุม
หยุดชั่วคราว) ใสลงไปในถัง
ซักโดยตรง

  แช ลาง และปนแหง

       
  จะใชเวลาประมาณ 11 
ชั่วโมง 
(ประมาณ 6 ชั่วโมง
สําหรับ “30 °C”)

เมื่อใช 
น้ําอุน

เลือก “30 °C”

ลางออกดวยนํ้า
  หากไมทําความสะอาดชอง น้ํายาปรับผานุมอาจไหลไมสะดวกเนื่องจากมีคราบสกปรก หรือเอาจเกิดราขึ้น

1ถอดชองใสออก 2ถอดฝาครอบออก ทําความสะอาดทอสง
ของชองใส ดานหนังของฝาครอบและทอสง 
(หนา 40)

เมื่อสกปรก

เช็ดออกดวยผานุม
  หากเสนใย หยดนํ้า หรือวัตถุแปลกปลอมติดอยูทางดานหนังของ
ซีลหนาตาง ใหเช็ดออกใหหมด 
(เพราะอาจทําใหน้ํารั่วซึมหรือมีกลิ่นอับได)
  หากส่ิงสกปรก เชน เสนใยติดที่รูของซีลหนาตาง ใหนําส่ิงสกปรก
น้ันออก

สําหรับคราบหนัก
  ใชผงซักฟอกสําหรับครัวและเช็ดออก

ฝาครอบ

จับสวนท่ียื่นออกมา 
และดึงข้ึน

  เช็ดสิ่งสกปรกที่ดานขางตัวเครื่องหลักออก

ผาขนหนู
หมาดๆ 
เปนตน

ซีลหนาตาง

รู

เมื่อสกปรก
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   จะมีการเก็บการตั้งคาท่ีเปลี่ยนไวในหนวยความจํา 
แมวาจะปดสวิตชเครื่องแลวก็ตาม 

การเปล่ียนการต้ังคา
เปลี่ยนการต้ังคา

เพ่ือใหใชงานไดงายขึ้น

การปรับ 

ระดับเสียงการ
ปน

6 เลือก  ในข้ันตอนท่ี 5
ปรับระดับเสียงการปนดวย 

ลดการสั่นสะเทือนและเสียง
รบกวนระหวางการปนแหง
(เวลาของการปนแหงอาจ
ยาวนานข้ึน)

ชวยใหเริ่มตนการปนแหงไดงาย
(การสั่นสะเทือนมากและเสียงดัง)

(คาเริ่มตนจากโรงงาน)
  การปรับสภาพการ
ส่ันสะเทือนและ
เสียงรบกวนอาจ
แตกตางกันไป
ตามประเภทและ
ปริมาณของเสื้อผา 
และวิธีการกระจาย
เส้ือผา 7   กด 

เสียงบีฟยาว 
(× 6)

การต้ังคาเสร็จ
สมบูรณ
(ปดสวิตชเครื่อง)

  ในการปรับการตั้ง
คาใหอยูในสถานะ
เริ่มตน ใหใชข้ัน
ตอนเดียวกัน

การปดการ
ทํางาน 
โหมด 
ECONAVI

6 เลือก  ในข้ันตอนท่ี 5 

เลือกการต้ังคาดวย 
ปดการทํางานโหมด ECONAVI 

เปดการทํางานโหมด ECONAVI 
(คาเริ่มตนจากโรงงาน)

การเปลี่ยน

รอบการ
ลางสําหรับ
โปรแกรม 
“Cotton (ผา
ฝาย)”
ไปท่ี 1

6 เลือก  ในข้ันตอนท่ี 5 

ต้ังคารอบการลางดวย 

1 ครั้ง

2 ครั้ง (คาเริ่มตนจากโรงงาน)

การปองกันไม
ใหเส้ือผาติด
กับ 
ถังซักหลังจากการซัก
เสร็จสิ้น

6 เลือก  ในข้ันตอนท่ี 5 

ทําการต้ังคาดวย  
เพ่ือปองกันผาพันกัน

ปดการทํางานการปองกันผาพันกัน
(คาเริ่มตนจากโรงงาน)

เปดการทํางานการปองกันผาพันกัน
  การตั้งคาน้ีตองใช
เวลาในการทํางาน
เพิ่มอีกประมาณ 5 
นาที

การยกเลิกเสีย
งบีฟเพ่ือเสร็จ
สิ้น
คาเริ่มตนจากโรงงาน เปด
เสียงบีฟ

ดวยการปดสวิตชเครื่องพรอมดวยการ

กดคางไว  กดคางไว

 อยางนอย 3 วินาที

(เมื่อมีเสียงบีฟดังสองครั้ง หมายถึงการ
ตั้งคาเสร็จสมบูรณ)

  ในการปรับการตั้งคาใหอยูในสถานะ
เริ่มตน ใหใชข้ันตอนเดียวกัน 
(เมื่อมีเสียงบีฟดังสองครั้ง (x 2) 
หมายถึงการตั้งคาเสร็จสมบูรณ)

ปดการทํางานโหมด 

Anti-crease 
(ลดรอยยับ) 
 (หนา 10)
คาเริ่มตนจากโรงงาน เปด

ดวยการปดสวิตชเครื่องพรอมดวย

การกดคางไว  กดคาง

ไว  อยางนอย 3 
วินาที
(เมื่อมีเสียงบีฟดังสองครั้ง หมายถึงการ
ตั้งคาเสร็จสมบูรณ)

  ในการปรับการตั้งคาใหอยูในสถานะ
เริ่มตน ใหใชข้ันตอนเดียวกัน 
(เมื่อมีเสียงบีฟดังสองครั้ง (x 2) 
หมายถึงการตั้งคาเสร็จสมบูรณ)

 กอนการต้ังคา

1
เปดสวิตช
เคร่ือง

2 เลือก “Wash (ซัก)” 
(หนา 8)

3 เลือก “Tub Clean (ลางถังซัก)”

4 กดคางไวอยาง
นอย 3 วินาที
มีเสียงบีฟดังสองครั้ง และ 

“ ” ปรากฏข้ึนใน
จอแสดง

5 เลือกรายการท่ีจะ
ต้ังคา

ปรับ “ระดับ
เสียงการปน” 
ปดการ
ทํางานโหมด 
ECONAVI
เปลี่ยนรอบ
การลางของ
โปรแกรม 
“Cotton (ผา
ฝาย)” 
ปองกันไมให
เส้ือผาติดกับ
ถังซัก

  หมายเลข เชน “:03” 
อาจแตกตางกันโดย
ข้ึนอยูกับสถานะของ
การตั้งคา 
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อาการ คําแนะนําเพ่ือสภาพท่ีดียิ่งขึ้น

ความหมองคล้ํา
หรือสีเหลืองหมน
บนเสื้อผา การตกสี 
หรือมีกลิ่นอับ

  ใชผงซักฟอกในปริมาณท่ีถูกตอง (หนา 21) (การใชผงซักฟอกในปริมาณนอยเกินไปอาจ
ทําใหส่ิงสกปรกที่ถูกขจัดเพียงครั้งเดียวเขาไปติดกับเส้ือผาอีกครั้งสงผลใหเส้ือผาเกิดการ
หมองคลํ้าและมีกลิ่นอับ)  
  ใชน้ํายาปรับผานุมในปริมาณท่ีถูกตอง (หนา 21) (การใช
น้ํายาปรับผานุมมากเกินไป เศษตกคางของนํ้ายาปรับผานุม
ท่ีติดอยูบนเส้ือผาอาจทําใหเส้ือผาเกิดการหมองคลํ้า) โดย
เฉพาะเมื่อใชรวมกับผงซักฟอกแบบเหลว อาจทําใหเส้ือผา
เกิดการหมองคลํ้าอยางเห็นไดชัด ในกรณีน้ี ใหใชผงซักฟอก
ชนิดผง
  สําหรับเส้ือผาท่ีตกสีงาย (เส้ือผาใหมหรือมีคราบสกปรกหนัก) ใหซักแยกตางหาก (หนา 13)
  หากสังเกตเห็นเส้ือผาเปนสีเหลืองหมน แนะนําใหใชโปรแกรม “Soak (แช)” (หนา 17, 26)
  สีเหลืองหมนบนเส้ือผาอาจเกิดขึ้นหลังจากการอบแหง เน่ืองจากคราบสนิมในน้ํา เศษ
ตกคางของผงซักฟอก การตกสี ฯลฯ (อาจทําใหเส้ือผาหมองคลํ้า)
  ไมสามารถแกไขสีท่ีซีดจางจากแสงแดดได 

หากสังเกตพบเสื้อผามีสีหมองคลํ้า มีการตกสี และมีกลิ่นอับ...
→ ใชชอนท่ีใหมาพรอมกับผงซักฟอก ใสผงซักฟอกเพิ่ม 2 ชอนเต็มกับน้ํา
อุนประมาณ 40 °C แชเส้ือผาไวขามคืน แลวซัก 

→ หากคราบยังคงมีอยู ใหแชเส้ือผาในสารละลายของสารฟอกขาวที่เจือ
จางประมาณ 2 ชั่วโมง 
ใชสารฟอกขาวชนิดคลอรีนสําหรับเส้ือผาสีขาว และสารฟอกขาวชนิดออกซิเจนสําหรับ
เส้ือผาสี 
(ปฏิบัติตามคําแนะนําของสารฟอกขาว)

เส้ือผาท่ีชํารุดเสีย
หาย

  ใสชุดที่บอบบาง เชน ชุดชั้นในลงในถุงตาขายซักผากอนการซัก (หนา 13) 
  เสนใยสังเคราะห (ผาเจอรซี, ขนแกะ ฯลฯ) ท่ีแหงงายและอาจชํารุดเสียหายจากการขยี้ ลด
เวลาการปนแหงลง

เส้ือผาท่ีหดตัว

  เส้ือผาบางชนิดอาจไมเหมาะกับการซักหรืออบแหง โดยขึ้นอยูกับวัสดุ วิธีการทอ ความหนา 
และประเภท
• ตรวจสอบปายระบุการดูแลรักษา และระบุวัสดุกอนทําการซัก
หรืออบแหง

  ผลิตภัณฑท่ีเปนงานถักหรือวัสดุท่ีทอแบบไมละเอียดอาจหดตัว
จากการตากใหแหง หากทําจากเสนใยผาฝายหรือลินิน 
ใชรวมกับการตากแดด
• ใชการอบแหงดวยการตั้งเวลา นําเส้ือผาท่ียังแหงไมสนิทออกและตากไวกับไมแขวนเส้ือ
ทันที

• ตากเสื้อผาไวกับไมแขวนเส้ือและใชงานโหมด “Dry (อบแหง)” เพื่อเสร็จข้ันตอน
  เสนใยสังเคราะหอาจหดตัวเน่ืองจากความรอนท่ีเกิดขึ้นจากการอบแหง

หากผลิตภัณฑผาฝายหดตัวจากการอบแหง
→ใหพรมนํ้าเพ่ือเพิ่มความชุมชื้นใหกับเส้ือผาอยางเพียงพอและยืดเสื้อผาออก เส้ือผาท่ีหด
ตัวจะกลับมาอยูในสภาพเดิม

หากเส้ือผาท่ีซักดวยโปรแกรม “Hand Wash (ซักมือ)” หดตัว
→ ใหแผเส้ือผาในขนาดท่ีตองการโดยใชหมุดปกบนแผนรอง

รีด 
 ถือเตารีดไวเหนือเสื้อผาและพนไอนํ้าไปรอบๆ 
 ปลอยเสื้อผาท้ิงไวจนกวาจะแหง

สารละลายผงซักฟอก

เพ่ือผลลัพธที่ดีขึ้น 
อาการ คําแนะนําเพ่ือสภาพท่ีดียิ่งขึ้น

มีรอยยับมากเกิน
ไปหลังจากอบ
แหง หรือมีการ
เปล่ียนแปลงของ
พ้ืนผิว

  เส้ือผาบางชนิดอาจไมเหมาะกับการซักหรืออบแหง โดยขึ้นอยูกับวัสดุ วิธีการทอ ความหนา 
และประเภท  
→ตรวจสอบปายระบุการดูแลรักษา และระบุวัสดุกอนทําการซักหรืออบแหง 

(เส้ือผาทอท่ีมีความบางและเรียบ หรือชุดผายนท่ีมีความเปนไปไดวาจะ
ยับ)

  ลดปริมาณเสื้อผาลงเพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีข้ึน  
  นําเส้ือผาออกจากถังซักทันทีหลังจากการอบแหง
  การเพิ่มเวลา “Wash (ซัก)” หรือจํานวนการลางอาจทําใหเส้ือผาเขาไปพันกัน
และมีรอยยับมากข้ึน เพื่อปองกันเหตุการณน้้ี ใหนําเส้ือผาออกทันทีหลังจาก
การปนแหง และสะบัดเสื้อผาใหหายยับ

สําหรับกางเกงผาฝาย ผาปูท่ีนอนขนาดใหญ ฯลฯ
หากเส้ือผายังคงแหงไมสนิท หลังจากการอบแหงแบบ “การตั้งเวลา” 60 นาที ใหนําเส้ือผาท่ี
ยังแหงไมสนิทออกมาแขวนราวขางนอก

เสนใยบนเสื้อผา

  ผาขนหนู ฯลฯ อาจทําใหเกิดเสนใยได ขอแนะนําใหแยกซักตางหาก
  หากเสนใยดังกลาวทําใหคุณกังวล ใหเพิ่มรอบการลางใหมากขึ้น
  โดยเฉพาะหลังการอบแหงเสร็จสิ้น อาจเกิดเสนใยสะสมไดั ใหทําความสะอาดเครื่อง
หากมีเสนใยติดอยูกับเส้ือผาตลอดเวลา
→ใหลางถังซักตามขั้นตอนตอไปนี้และนําเสนใยออกจากถังซัก 

 เปดกอกนํ้า    เลือก “Tub Clean (ลางถังซัก)” 

  เปดสวิตชเครื่อง    เริ่มตน 

  เลือก “Wash (ซัก)”

• จะใชเวลาประมาณ 11 ชั่วโมง (หากใชโหมด “Tub Clean (ลางถังซัก) (30 °C)” จะใช
เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง) ทําความสะอาด “ตัวกรองนํ้าท้ิง” หลังจากการทํางานน้ี (หนา 30)

รอยเปอนที่ยังคงอยู

  ใหขจัดคราบหรือสิ่งสกปรกที่มีโคลนซึ่งซักออกไดยากกอนนําไปซัก (หนา 12)
  รอยเปอนท่ีขจัดไดยากหากทิ้งไวโดยไมจัดการ
  อาจไมสามารถขจัดสนิมเหล็ก รา หมึกดํา หมึก ลิปสติก หรือรอยเปอนท่ีเกิดจากการทํา
ปฏิกิริยาทางเคมี ไดแก น้ํายาดัดผม ได
  ตามขอมูลที่ระบุสําหรับวิธีการขจัดรอยเปอนของผา ใหใชโปรแกรม “Cotton (ผาฝาย)” เพื่อ
ทําการตั้งคาท่ีคุณตองการ (หนา 26)

พ้ืนผิว 
ที่หยาบ

เน่ืองจากเครื่องซักผาประเภทถังซักจะซักผาพรอมไปกับการตี ดังนั้นเสนใยของผา 
เชน ผาขนหนูอาจเรียบแบน จึงทําใหคุณรูนึกถึงความหยาบของพื้นผิว

  หากเส้ือผาติดอยูกับถังซักและเริ่มมีเน้ือหยาบ ใหเปดใชงานการปองกันผาพันกัน (หนา 34)
  การใชน้ํายาปรับผานุมจะทําใหเน้ือผามีความนุมนวลข้ึน
  หากผลลัพธยังคงไมนาพอใจ ใหทํางานในโหมด “Dry (อบแหง)” หลังจากการซัก หรือ
ทํางานในโหมดอบแหงโดยใช “การตั้งเวลา” เปนเวลา 60 นาที หลังจากการปนแหงและการ
ตากในราวตากผา 

   วัสดุท่ีผลิตเสื้อผา การตัดเย็บ หรือประเภทของผงซักฟอกอาจเปนสาเหตุของปญหา ตรวจสอบรายละเอียดดังกลาว
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คําถามท่ีพบบอย

 หากมีการเคล่ือนที่ถังซักในขณะที่หยุด

จะไดยินเสียงนํ้า • เสียงนี้จะมาจากของเหลวดานในถังซักเพื่อสรางความสมดุลระหวางการปนแหง (ไมมี
น้ําอยูในตัวเครื่องหลัก)

เสียงในการทํางาน
เสียงตอไปนี้ไมใชส่ิงผิดปกติ (น่ีไมใชการทํางานท่ีผิดปกติ)

การส่ันสะเทือนอยางรุนแรงหรือเสียงรัวๆ
 การส่ันสะเทือนของเคร่ืองซักผาประเภทถังซัก
  เครื่องซักผาประเภทถังซักไมเหมือนกับเครื่องซักผา
ประเภทมาตรฐานที่จะมีการสั่นสะเทือนหรือเสียงรัวๆ เมื่อ
เริ่มตนรอบ “Spin (การปนแหง)” เพ่ือสรางความสมดุล ซึ่ง
ไมใชการทํางานผิดปกติ
  ข้ึนอยูกับสภาพพ้ืนหรือเสื้อผา (รวมถึงการใสชุดยีนส หรือ
ผาเช็ดตัวหนาๆ ลงไป หรือเฉพาะเสื้อแขนยาวหรือเสื้อขน
แกะเพียงตัวเดียว) อาจเกิดการสั่นสะเทือนอยางแรง
→ปรับ “ระดับเสียงการปน” หากคุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

(หนา 34)

 สําหรับการปนแหงที่ไมรุนแรง
  อยาใสเส้ือผาลงในถุงตาขาย 
มากเกินไป
  อยาซักเฉพาะเสื้อผาท่ีอยูใน 
ถุงตาขาย

  ซักผาเช็ดตัวหรือชุดยูโดแยกตางหางจาก
เส้ือผาอื่น

 ตรวจสอบสภาพการติดต้ัง
ในกรณีตอไปนี้ โปรดติดตอตัวแทนจําหนายท่ีคุณซ้ือเครื่อง
ทันที

  เครื่องมีเสียงดังรัวๆ
  โบลตยึดสําหรับการขนยายยังคงยึดติดอยู (ดู “การติด
ต้ัง” หนา 48)
→ หากไมมีการถอดโบลต ตัวเครื่องหลักอาจเคลื่อนท่ีซึ่งจะ
เปนอันตราย

(ดานหลังของ
ตัวเครื่องหลัก)

โบลตยึดสําหรับการขนยาย (2)

  ติดตั้งเครื่องเอียง 
→ ตรวจสอบตัววัดระดับของ 
ตัวเครื่องหลัก 
(เครื่องไดระดับเสมอกัน
หากฟองอยูดานในวงกลม)

การกะพริบ (หนาจอแสดงอุณหภูมินํ้า/เวลาท่ีเหลือ)

เวลา “Dry (อบแหง)” ที่เหลืออยูจะไมลดลงหรือลดลงอยางทันทีทันใด

  เมื่อหนาจอแสดงอุณหภูมิน้ํากะพริบ...
→อุณหภูมิน้ํากําลังเพิ่มข้ึนไปยังอุณหภูมิท่ีกําหนด

กะพริบ

  เวลาท่ีแสดงถือจะใชเพ่ืออางอิง (ซึ่งแตกตางจากเวลาจริง) 
  เน่ืองจากจะมีการปรับเวลาท่ีเหลือโดยอัตโนมัติตามประเภทของเสื้อผาและสภาพการอบแหง 
ดังนั้นเวลาท่ีแสดงผลอาจแตกตางจากเวลาจริง
  หากเวลาท่ีเหลือไมลดลงภายในเวลา 1 ชั่วโมงหรือมากกวาน้ัน ท่ีกรองอบแหงอาจอุดตันหรือ
เวลาการปนแหงอาจสั้นเกินไป
→การบํารุงรักษาท่ีกรองอบแหง (หนา 31) กะพริบในขณะทําการควบคุม

โดยอัตโนมัติ

  เมื่อ “min” กะพริบ…
→กําลังตรวจจับอุณหภูมิน้ํา 
เน่ืองจากจะมีการปรับเวลาท่ีกําหนดโดยอัตโนมัติตาม
อุณหภูมิน้ํา ดังนั้นเวลาท่ีแสดงผลอาจแตกตางจากเวลา
จริง

กะพริบ

เส้ือผาไมแหงสนิท
  วิธีการอบแหงของอุปกรณนี้

เคร่ืองนี้จะอบผาใหแหงดวย
ลมอุนซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงกวา
อุณหภูมิหองเล็กนอย
เส้ือผาหลังจากอบแหงอาจไมมีความอุน นี่ไมใชการ
ทํางานท่ีผิดปกติ
อากาศท่ีชื้นจะถูกดูดออกไปในขณะท่ีอบแหง 

ขอควรระวัง

  ดูแลใหมีการระบายอากาศอ
ยางเพียงพอในขณะอบแหง 
และหลังจากการทํางาน เชน 
การเปดพัดลมดูดอากาศ 
หรือเปดหนาตาง
(เพื่อปองกันการควบแนนเกิด
เปนหยดน้ําท่ีหนาตาง/ผนัง/
พื้น)
  อยาใหเส้ือผาหรือส่ิงอ่ืนไปกีดขวาง 
ชองระบายอากาศในขณะท่ีอบแหง 
(เวลาของการอบแหงอาจยาวนานข้ึน)

หมายเหตุ

  ลมที่ออกจากชองระบายอากาศอาจเย็นลง
  อาจทําใหเวลาของการอบแหงยาวนานข้ึน หรือเสื้อผาไม
แหงสนิท ณ อุณหภูมิหองที่อยูในระดับตํ่า หรือมีความชื้น
สูง

 ตรวจสอบท่ีกรองอบแหงดังตอไปนี้
  ส่ิงสกปรก เชน ผาฝายท่ีติดอยูในท่ีกรองอบแหง
→นําส่ิงสกปรกออกและทําความสะอาดที่กรองอบแหง 

(หนา 31)
  ท่ีกรองอบแหงอุดตัน 
(สัญลักษณ “Clean Filter (ทําความ
สะอาดตัวกรอง)” กะพริบ)
→แมวาจะนําส่ิงสกปรก เชน ผาฝายออก
แลว แตตัวกรองยังอาจอุดตันอยู 
ลางออกดวยน้ําอุนและเช็ดใหแหง 
นําส่ิงสกปรก เชน ผาฝายออกจากที่กรองอบแหง (ดาน
ใน) รวมถึงเช็ดดวยผาขนหนูหมาดๆ

ตะแกรง
อุดตัน

ตะแกรง
ไมอุดตัน

ขอควรระวัง

  เมื่อใหผงซักฟอกที่มีฟองมากเกินไปหรือใสผงซักฟอกมาก
เกินไปทําใหเกิดฟองจํานวนมาก ฟองในถังซักอาจเขาสูท่ี
กรองอบแหงโดยการหมุนจากการปนแหง ทําใหท่ีกรองอบ
แหงอุดตันหรือฟองไหลลนออกมา 
หากตัวกรองอุดตันหรือฟองไหลลนออกมา ใหลดปริมาณ
ผงซักฟอกลง

 ปริมาณเส้ือผาและสถานะ
  มีเส้ือผามากเกินไป
→ใสเส้ือผาในปริมาณไมเกินขีดจํากัดดานบนหรือนอยกวา
ตามความจุของแตละโปรแกรม (หนา 18)

  มีเส้ือผา (ผาผาย) จํานวนมากท่ีตองใชเวลาในการอบแหง
นานข้ึน
→ใชการตั้งเวลาเพื่อทําการอบแหงเพิ่มเติม (หนา 29)
  มีเส้ือผาเน้ือหนาจํานวนมาก (ยีนส เชื้อแขนยาว ชุดยูโด 
เปนตน)
→ใชการตั้งเวลาเพื่อทําการอบแหงเพิ่มเติม (หนา 29)
  กําลังทํางานในโหมด “Wash&Dry (ซัก&อบ)” ท่ีมี
ผาเช็ดตัวหลายผืนอยูดานใน
→ผาขนหนูติดอยูในถังซักระหวางรอบ “Spin (การปน
แหง)” ซึ่งจะทําใหข้ันตอนการปนแหงหยุดชะงัก ทํางาน
ในโหมด “Wash&Dry (ซัก&อบ)” โดยมีเส้ือผาอื่นอยูใน
น้ัน (20 - 30%) 

  สะบัดเสื้อผาท่ีลดรอยยับหลังจากการปนแหง
  อยาใสเส้ือผาไวในถุงตาขายซักผา

 สถานะการติดต้ัง
(ดูรายละเอียดใน “การติดตั้ง” (หนา 48))

  ดานหนังของตัวเครื่องหลักสัมผัสกับผนัง ฯลฯ
→รักษาระยะหางประมาณ 9 ซม. ข้ึนไป
  มีการติดตั้งเครื่องในสถานท่ีแคบและปดทึบ

  อ่ืนๆ
  เปดหรือปดฝาปดหลายครั้งระหวางการใชงาน หรือเปดทิ้ง
ไว
→เปดหรือปดฝาปดเฉพาะเมื่อจําเปน
  เมื่อ “Anti-crease (ลดรอยยับ)” กะพริบ หมายถึงการ
ทํางานในโหมด “Dry (อบแหง)” ส้ินสุดลง
→เปดฝาปดและนําเส้ือผาออก

  กด  แลวกด  เพื่อทําการปนแหงและ

ระบายนํ้า 
(ดู “การตั้งคาแบบปรับเอง” (หนา 26))

การต้ังคาแบบปนแหงเทาน้ันหรือระบายน้ําเทานั้น
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การแกไขปญหา
  ตรวจสอบขอตอไปนี้กอนรองขอรับบริการ 
ในกรณีท่ีเกิดความผิดปกติ โปรดติดตอตัวแทนจําหนายท่ีคุณซื้อเครื่องทันที

อาการ ใหตรวจสอบดังตอไปนี้

ผ
งซั
ก
ฟ
อก

มีผงซักฟอกเหลืออยู

  ใสผงซักฟอกชนิดผงลงในถังซักหรือชองใสน้ําผงซักฟอกแบบเหลวโดยตรง
→ตรวจสอบวาไดใสผงซักฟอกลงในชองใสน้ําผงซักฟอกที่กําหนด (หนา 20)
  ผงซักฟอกอาจละลายไดยากหากน้ํามีอุณหภูมิตํ่า ท้ังนี้ข้ึนอยูกับยี่หอผงซักฟอก
→ละลายผงซักฟอกใหแตกตัวและใสลงในชองใสน้ําผงซักฟอก
  มีน้ําอยูในถังซักแลว หรือใสผงซักฟอกลงไปหลังจากปลอยนํ้าเสร็จแลว
→เทน้ําหน่ึงถวยลงลงในชองใสน้ําผงซักฟอก
  ใสผงซักฟอกเปนกอนลงในชองใสหรือใสผงซักฟอกลงในชองใสน้ําผงซักฟอกชนิดเหลว
  ตัวกรองการจายน้ําอุดตันดวยส่ิงสกปรก ซึ่งเปนการขัดขวางการไหลเวียนของน้ํา
→การใชน้ํามีมีส่ิงปนเปอนจํานวนมาก เชน น้ําบออาจทําใหมีส่ิงสกปรกสะสม ทําความ
สะอาดตัวกรอง (หนา 44)

  ผงซักฟอก น้ํายาปรับผานุม หรือนํ้าตกคางอยูในชองใสน้ําผงซักฟอก
→ทําความสะอาดชองใสน้ําผงซักฟอก
→เปดกอกนํ้าเพ่ิม และเพิ่มปริมาณการปลอยนํ้า 
→น้ํายาปรับผานุมบางประเภทอาจไหลเวียนไมสะดวกขึ้นอยูกับยี่หอ ละลายนํ้ายาปรับผานุม
ดวยใชน้ําปริมาณเดียวกันและใสลงในชองเติมน้ํายา (น้ํายาปรับผานุมบางยี่หอจะแข็งตัว
เมื่อผสมกับน้ําจํานวนเล็กนอยและจะใชงานไมได)

  ในโปรแกรม “Soak (แช)” อาจมีน้ํายาปรับผานุมปริมาณเล็กนอยตกคางอยู น่ีไมใชการ
ทํางานท่ีผิดปกติ
  น้ํายาปรับผานุมติดอยูในชองใสน้ําผงซักฟอก
→ถอดฝาครอบออกแลวทําความสะอาดทอสงของชองใสดวยผานุมๆ หรือกานสําลี

→ถอดฝาครอบออกแลวทําความสะอาดดานหลังและทอสงของฝาครอบดวยผานุมๆ หรือ
กานสําลี

   

ไมมีผลกระทบจาก
น้ํายาปรับผานุม

  ใสน้ํายาปรับผานุมเกินระดับ “MAX” (หนา 20)
→อยาใสน้ํายาปรับผานุมเกินระดับ “MAX” 

(น้ํายาปรับผานุมอาจไหลลงทันทีเน่ืองจากโครงสรางแบบทอดูดของเหลว)

อาการ ใหตรวจสอบดังตอไปนี้

ฟ
อง

ไมทําใหเกิดฟอง
จํานวนมาก

  ใสผงซักฟอกชนิดผงลงในถังซักโดยตรง
→ตรวจสอบวาไดใสผงซักฟอกลงในชองใสน้ําผงซักฟอกที่กําหนด (หนา 20)
  อาจมีฟองนอยเนื่องจากประเภทของผงซักฟอก (ผงซักฟอกสําหรับใชกับเครื่องซักผา) 
ปริมาณของผงซักฟอก คุณภาพน้ํา และอุณหภูมิน้ํา
  อาจมีฟองนอยเนื่องจากเสื้อผามีปริมาณมาก หรือเสื้อผามีคราบรอยเปอนหนัก

เกิดฟองมากเกินไป
(มีฟองติดอยูดานในฝาปด 
ฯลฯ)

  ข้ึนอยูกับประเภทของผงซักฟอก (ผงซักฟอกชนิดนํ้า) ปริมาณของผงซักฟอก คุณภาพ
น้ํา อุณหภูมิน้ํา และปริมาณคราบรอยเปอนของเสื้อผา ท่ีทําใหมีฟองติดอยูตรงฝาปดจํานวน
มาก น่ีไมใชการทํางานท่ีผิดปกติ
→ลดปริมาณผงซักฟอก หรือเพิ่มจํานวนของการลาง

ซ
ัก

ไมมีการปลอยนํ้า

  ไมเปดกอกนํ้า
  น้ําหรือสายสงนํ้าเปนน้ําแข็ง
  การปลอยนํ้าถูกตัด
  ตัวกรองการเชื่อมตอสายน้ําท้ิงอุดตันดวยส่ิงสกปรก
→ทําความสะอาดตัวกรองการจายน้ํา (หนา 44)
  หากมีฟองมากเกินไป การปลอยนํ้าอาจหยุดชั่วคราว
  เมื่อใชน้ําปริมาณนอย อาจมองไมเห็นน้ําวามีการปลอยนํ้าหรือไม

มีการปลอยนํ้าระหวาง
การใชงาน

  เมื่อระดับน้ําลดลง จะมีการปลอยนํ้าโดยอัตโนมัติ
  อาจมีการปลอยนํ้าหลายครั้งเนื่องจากมีเส้ือผาปริมาณมาก

มีการระบายนํ้าระหวาง
การใชงาน

  หากมีฟองมากเกินไป “การปลอยนํ้า → การจายนํ้า” ซํ้าและฟองจะถูกขจัดท้ิง
  โปรแกรม “Intensive (เขมขน)” จะระบายนํ้าในระหวางการใชงานรอบของ 
“Wash (การซัก)” เพ่ือชวยปองกันไมใหคราบรอยเปอนกลับมาติดใหม
  หากมีการใชงานโปรแกรม “Tub Clean (ลางถังซัก)” โดยใชท่ีลางถังซักเครื่องซักผาท่ีมี
สารทําปฏิกิริยากับพ้ืนผิว อาจทําใหมีฟองมากเกินไป ซึ่งเปนสาเหตุใหมีการระบายนํ้าใน
ระหวางการทํางาน 
  อยาเปดฝาปดและเทนํ้าหรือนํ้ารอนลงไป อาจไมมีการจัดเก็บน้ําและไหลลงไปแทน
  อาจมีการระบายนํ้าปริมาณเล็กนอยเมื่อการทํางานเริ่มตนข้ึน
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ล
าง/ป

น
แห
ง

ไมมีการปลอยนํ้า
สําหรับลางผา

  หากเลือก “Rinse (ลาง)” หรือ “Rinse/Spin (ลาง/ปนแหง)” การทํางานจะเริ่มตนข้ึนหลัง
พรอมดวยการระบายนํ้า หากมีน้ําเหลืออยูในถังซัก และเริ่มตนดวยการปนแหง หากไมมีน้ํา
อยูในถังซัก แลวจากน้ันจึงมีการปลอยนํ้า 

ในระหวางการปนแหง 
การทํางานจะเปลี่ยน
เปน “Rinse (ลาง)” 

  หากมีการกระจายเสื้อผาอยางไมสมํ่าเสมอ อาจมีการแกไขโดยอัตโนมัติ โดยการกลับไปยัง
โหมดรอบ “Rinse (ลาง)”

การปนแหงไมทํางาน
ระหวางรอบ “Spin 
(ปนแหง)” 

  เครื่องจะทํางานเพ่ือลดผาพันกันระหวางรอบการปนแหง
  เมื่อใชโปรแกรม “Soak (แช)” หรือ “ECONAVI (60 °C)” สําหรับ “Wash (ลาง)” การ
ทํางานพัดลมจะเกิดขึ้นในระหวางรอบการปนเพ่ือขจัดความชื้น น่ีไมใชการทํางานท่ีผิดปกติ

เส้ือผาไมเปยกหลัง
จากการซัก

  ในการทํางานตอไปนี้ เสนใยบางและอื่นๆ อาจแหง เมื่อถูกนําออกมาหลังจากการซัก
• เมื่อใชงานโปรแกรม “Soak (แช)” หรือ “ECONAVI (60 °C)” สําหรับ “Wash (ซัก)” 

(ความช้ืนจะถูกไลดวยการทํางานของพัดลม)

จอแส
ด
ง

เวลาการซักจะ
ยาวนานกวาเวลาท่ี
แสดง

  หากมีการกระจายเสื้อผาอยางไมสมํ่าเสมอ อาจมีการแกไขโดยอัตโนมัติ ทําใหเวลาการ
ทํางานยาวนานข้ึน ส่ิงนี้อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อปริมาณเสื้อผามากหรือนอยเกินไป
  ตรวจสอบสายนํ้าท้ิงและทอระบายนํ้า (หนา 45 “U11”)
  ในกรณีตอไปนี้ อาจทําใหมีฟองมากเกินไป เวลาในการทํางานเพ่ือการขจัดฟองอาจ
ยาวนานข้ึน
• การใชผงซักฟอกปริมาณมาก
• การใชผงซักฟอกที่มีฟองมากเกินไป
• รอยเปอนจางๆ บนเส้ือผา
→ลดปริมาณผงซักฟอก

เวลาท่ีเหลือทั้งหมด
จะแตกตางจากเวลา
ท่ีเหลือของแตละขั้น
ตอน

  โปรแกรม “Soak (แช)” และ “ECONAVI (60 °C)” จะลดการพันของเส้ือผาโดยใชเวลานาน
ข้ึนเล็กนอยหลังจากการปนแหงเสร็จสิ้น 
ดวยเหตุน้ี การแสดงเวลาที่เหลือท้ังหมดจะแตกตางจากเวลาที่เหลือสําหรับรอบการปนแหง
ท่ีแสดงในจอแสดงเมื่อกดปุม “Spin (ปนแหง)” 

ยังคงมีการทํางาน
แมวาเวลาท่ีเหลืออยู
จะแสดงเปน “0”

  หลังจากการอบแหงเสร็จสิ้น การทํางาน “Anti-crease (ลดรอยยับ)” จะเริ่มตนข้ึน (ประมาณ 
2 ชม.) เพ่ือลดรอยยับ (หนา 11)

สัญลักษณของผง
ซักฟอกไมถูกตอง

  หากมีน้ําอยูในถังซักแลว สัญลักษณอาจไมถูกตอง
  หากเส้ือผาอยูในถุงตาขายซักผาหรือเสื้อผาท่ีเปยกอยูในถังซัก สัญลักษณอาจไมถูกตอง
เน่ืองจากการรักษาสมดุลของเสื้อผา
→บรรจุเส้ือผาอีกครั้งหน่ึง (หลังจากลดการพันของเส้ือผาแลว) แลวเริ่มการทํางานอีกครั้ง

ปริมาณผงซักฟอกไม
ปรากฏข้ึน

  สําหรับโปรแกรม “Bedding (เครื่องนอน)” และ “Hand Wash (ซักดวยมือ)” ปริมาณผง
ซักฟอกจะไมปรากฏขึ้นเพราะมีการกําหนดไวแลว

  ตรวจสอบขอตอไปนี้กอนรองขอรับบริการ 
ในกรณีท่ีเกิดความผิดปกติ โปรดติดตอตัวแทนจําหนายท่ีคุณซื้อเครื่องทันที

อาการ ใหตรวจสอบดังตอไปนี้

ตั
วเค
รื่องห

ลั
ก

/ท
ี่ก
รองอบ

แห
ง

ไมรับรูการทํางานของ
ปุม

  หลังจากเริ่มตน การกด “Pause (หยุดชั่วคราว)” อาจเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับ “Wash (ซัก)”, 
“Rinse (ลาง)” และ “Spin (ปนแหง)” จนกวาจะสิ้นสุดรอบ “Wash (ซัก)” 
  ในการเปลี่ยนโปรแกรมหลังจากเริ่มตนทํางาน หรือเปลี่ยนการตั้งคาหลังจาก “Rinse (ลาง)” 
ใหปดสวิตชเครื่องแลวเปดใหม
  จะไมสามารถใชงานปุมได หลังจากฝาปดเปดขึ้น

ไมสามารถ 
เปดฝาปด

  ตรวจสอบสัญลักษณในสถานะ “เปด” เครื่อง และระบุสาเหตุ 
•  มีไฟสวางข้ึน → ฝาปดถูกล็อคระหวางการทํางาน
•  มีไฟสวางข้ึน + จอแสดง  → มีการตั้งคา Child Lock (ล็อคปองกันเด็ก) 
•  มีไฟสวางข้ึน + จอแสดง  → ฝาปดถูกล็อค หากน้ํามีอุณหภูมิสูง
•   มีไฟสวางข้ึน → มีการกําหนดการตั้งเวลาลวงหนา 
→การยกเลิกการล็อคฝาปด (หนา 7)

กลิ่นรบกวน

  เครื่อง (ยางหรือเรซิน) อาจมีกลิ่นหลังจากซื้อในชวงเวลาหน่ึง กลิ่นน้ีจะหายไปเมื่อเวลา
ผานไปจากการใชงานเครื่อง
  นําเส้ือผาออกออกทันทีหลังจากการทํางานเสร็จสิ้น
  ทําความสะอาดดานหลังของซีลหนาตาง (หนา 33)
  ลางถังซัก (หนา 32)

ท่ีกรองอบแหงเปยก
ชื้น

  ท่ีกรองอาจเปยกชื้นหลังจากการทํางานเน่ืองจากเกิดความชื้นระหวางการซักหรือการอบ
แหง น่ีไมใชการทํางานท่ีผิดปกติ แหงสนิท (เชื้อราอาจกอตัว)

ท่ีกรองอบแหง
เคลื่อนท่ี

  ท่ีกรองอบแหงอาจเคลื่อนท่ีเมื่อฝาปดถูกปดอยางรวดเร็วหรือระหวางการทํางาน น่ีไมใชการ
ทํางานท่ีผิดปกติ

หยดนํ้าเกาะตรงฝา
ปด ถังซัก หรือซีล
หนาตางหลังจากการ
อบแหง

  ในกรณีตอไปนี้ หยดนํ้าอาจเขาไปเกาะเนื่องจากโครงสรางของฝาปด แมวาเส้ือผาจะแหง
แลวก็ตาม น่ีไมใชการทํางานท่ีผิดปกติ
• มีการใชการอบแหงดวยการตั้งเวลา
• มีการใสเส้ือผามากเกินไปหรือหนาเกินไป
• ท่ีกรองอบแหงอุดตัน
• เปลี่ยนเวลาปนแหงใหมีเวลาส้ันลง
→เช็ดหยดนํ้าออก
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อื่น
ๆ

ไฟฟาดับ
  การทํางานหยุดลง “เปด” สวิตชเครื่อง แลวเริ่มตนการทํางานใหมอีกครั้ง 
(การทํางานไมตอเนื่องหลังจากไฟฟากลับมาใชไดแลว)เบรกเกอรอยูในตํา

แหนงทริป

พื้นหรือผนังเปยก
ชื้น (เน่ืองจากการ
ควบแนนเปนหยดน้ํา)

  ดูแลใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอในขณะอบแหง ลมที่มีความชื้นจากชองระบาย
อากาศอาจทําใหเกิดการควบแนนได

น้ําขุน   หลังจากสามารถปลอยนํ้าไดจากการถูกตัดนํ้าแลว ใหยายสายสงนํ้าเพ่ือปลอยนํ้าท่ีมีความ
ขุนจากกอกออกไปใหหมดกอน แลวจึงเริ่มซักผา

สายสงนํ้าเปนน้ําแข็ง

  ทําใหสวนท่ีเชื่อมตอ สายสงนํ้า และถังซักมีความอุน

50 ℃

 ใชผาขนหนูอบไอนํ้า
รอนพันสวนท่ีเชื่อม
ตอ

 ถอดสายสงนํ้าออก
และแชไวในน้ํารอน

 ใสน้ํารอน 2 ถึง 3 
ลิตรลงในถังซัก

แรงดันน้ําตํ่า

  ทําความสะอาดตัวกรองการจายน้ํา

 ปดกอกนํ้า

  เปดสวิตชเครื่อง

  เริ่ม

→ประมาณ 1 นาที น้ําในสายสงจะถูก
ระบายออก

  ปดสวิตชเครื่อง

 คลายเกลียวน็อต 

   ถอดตัวกรองการจา
ยน้ําออก

   นําเสนใยออก 
จากตัวกรองการจาย 

การแกไขปญหา (ตอ)

  ตรวจสอบขอตอไปนี้กอนรองขอรับบริการ 
ในกรณีท่ีเกิดความผิดปกติ โปรดติดตอตัวแทนจําหนายท่ีคุณซื้อเครื่องทันที

ขอความแสดงขอผิดพลาด
 หากมีเสียงบีฟดังขึ้น และมี “U” หรือ “ตัวเลข” แสดงข้ึน ใหตรวจสอบขอตอไปนี้ 
การกด “Start (เร่ิม)” หลังจากเปดและปดฝาปด การทํางานจะดําเนินตอไป (ยกเวน U14 และ 
U18)

  หากยังคงมีปญหาอยู ใหดึงปลั๊กไฟออกและติดตอตัวแทนจําหนายของคุณเพื่อขอรับบริการ

ขอความแสดงขอผิดพลาด จุดในการตรวจสอบ

ที่กรองอบแหงอุดตัน

  “ปด” สวิตชเครื่อง และทําความสะอาดที่กรองอบแหง (หนา 31, 39)
หากเส้ือผาไมแหง ใหใชการทํางานโหมด “Dry (อบแหง)”

ไมสามารถระบายน้ําได

  ตรวจสอบสายนํ้าท้ิงและทอระบายนํ้า 
• อยาปลอยใหปลายของสายสงนํ้าช้ีข้ึนดานบน
• อยายกสวนท่ีเปนสายสงใหสูงเกินกวา 1 เมตร
• สายน้ําท้ิงและทอระบายนํ้าอุดตันจากใยผา
• สายสงและทอเปนน้ําแข็ง
• สายสงและทอถูกบีดอัด
• อยาใหสวนปลายจมอยูในน้ํา
• อยาใชสายสงนํ้าท่ีเปนสวนตอขยายตั้งแต 3 เมตรขึ้นไป
• ทําความสะอาดตัวกรองนํ้าท้ิงหากมีการอุดตัน (หนา 30)
  หากยังคงมีขอความปรากฏขึ้นหลังจากการตรวจสอบขางตนแลว ใหติดตอตัวแทน
จําหนายของคุณ

การทํางานผิดปกติ
ของตัวล็อกฝาปด

  หากฝาปดไมปด
→ใหปดฝาปด
→หากฝาปดไมปด ใหปดฝาปดหลังจากการเปดฝาปดทันที
  หากฝาปดไมเปดขึ้น
→ใหกดตรงกลางของฝาปดแรงๆ 

ไมสามารถทําการปน
แหงได

  ตรวจสอบสภาพของเสื้อผา 
• มีเส้ือผาขนาดใหญจํานวนมาก (ผาเช็ดตัว ชุดยูโด ฯลฯ) → ลดปริมาณเสื้อผาขนาด
ใหญดังกลาวลง

• มีเส้ือผาจํานวนมาก → ลดการพันกันของเสื้อผา
• มีเส้ือผาไมมาก → เพิ่มผาเช็ดตัวหน่ึงหรือสองผืน
  มีการติดตั้งตัวเครื่องหลักไวในตําแหนงที่ไมมั่นคงหรือบนพ้ืนผิวท่ีมีความลาดเอียง
  ตรวจสอบสายนํ้าท้ิงและทอระบายนํ้า (ดูรายละเอียดสําหรับ “U11”)
  คุณไดปรับ “ระดับเสียงการปน” และลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน (หนา 34)

ไมสามารถจายนํ้าได

  ตรวจสอบสายนํ้าท้ิง 
• ไมเปดกอกนํ้า
• ตัวกรองการจายน้ําอุดตันดวยส่ิงสกปรก (หนา 44)
• น้ําหรือสายสงนํ้าเปนน้ําแข็ง
• การปลอยนํ้าถูกตัด

ตัวกรองน้ําท้ิง

  จัดตัวกรองนํ้าท้ิงใหถูกตอง (หนา 30)
เริ่มตนการทํางานใหม เมื่อตั้งคาตัวกรองนํ้าท่ิงอยางถูกตอง

 หาก “H” หรือ “ตัวเลข” แสดงข้ึนใหตรวจสอบขอตอไปนี้

ตองทําการตรวจสอบ

  ตรวจสอบเนื้อหาท่ีปรากฏขึ้น (หมายเลข 2 หลักหลังจาก “H”) ดึงปลั๊กไฟออก แลว
ติดตอตัวแทนจําหนายของคุณ
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รายละเอียดโปรแกรม

Program (โปรแกรม) การทํางาน
ความจุ

(หรือนอย
กวา)

เวลาท่ีกําหนด
(โดยประมาณ)

การตั้งคาอัตโนมัติ ชวงการเปลี่ยน

Wash (ซัก) Rinse 
(ลาง)

Spin 
(ปนแหง) Dry (อบแหง) Wash (ซัก) Rinse (ลาง) Spin (ปนแหง) Dry 

(อบแหง)

Cotton (ผาฝาย)

ซัก 10 กก 34 นาที 9 นาที 2 5 นาที ― 1 ถึง 30 นาที 1 ถึง 4 1 ถึง 15 นาที ―

ซัก&อบ 6 กก 2 ชม. 56 นาที ถึง
6 ชม. 40 นาที 9 นาที 2 13 นาที Auto 1 ถึง 30 นาที 1 ถึง 4 3 ถึง 15 นาที Auto 

การตั้งเวลา
Dry 
(อบแหง) 6 กก 2 ชม. ถึง

5 ชม. 40 นาที ― ― ― Auto ― ― ― Auto 
การตั้งเวลา

ECONAVI
ซัก 10 กก 34 นาที 8 ถึง 9 นาที *1 2 5 นาที ― ไม

สามารถเปลี่ยนได
ไม
สามารถเปลี่ยนได

ไม
สามารถเปลี่ยนได ―

ซัก&อบ 6 กก 2 ชม. 55 นาที ถึง
6 ชม. 40 นาที 8 ถึง 9 นาที *1 2 13 นาที Auto ไม

สามารถเปลี่ยนได
ไม
สามารถเปลี่ยนได

ไม
สามารถเปลี่ยนได

Auto 
การตั้งเวลา

Cotton (ผาฝาย) 
(40 °C)

ซัก 4.5 กก 1 ชม. 13 นาที 50 นาที 2 5 นาที ― ไม
สามารถเปลี่ยนได 1 ถึง 4 1 ถึง 15 นาที ―

ซัก&อบ 4.5 กก 3 ชม. 36 นาที ถึง
5 ชม. 54 นาที 50 นาที 2 13 นาที Auto ไม

สามารถเปลี่ยนได 1 ถึง 4 3 ถึง 15 นาที Auto 
การตั้งเวลา

ECONAVI (40 °C)
ซัก 4.5 กก 1 ชม. 13 นาที 30 ถึง 50 นาที *1 2 5 นาที ― ไม

สามารถเปลี่ยนได
ไม
สามารถเปลี่ยนได

ไม
สามารถเปลี่ยนได ―

ซัก&อบ 4.5 กก 3 ชม. 21 นาที ถึง
5 ชม. 54 นาที 30 ถึง 50 นาที *1 2 13 นาที Auto ไม

สามารถเปลี่ยนได
ไม
สามารถเปลี่ยนได

ไม
สามารถเปลี่ยนได

Auto 
การตั้งเวลา

ECONAVI (60 °C)
ซัก 2 กก 2 ชม. 4 นาที 60 ถึง 80 นาที *1 2 5 นาที ― ไม

สามารถเปลี่ยนได
ไม
สามารถเปลี่ยนได

ไม
สามารถเปลี่ยนได ―

ซัก&อบ 2 กก 4 ชม. 3 นาที ถึง
5 ชม. 8 นาที 60 ถึง 80 นาที *1 2 13 นาที Auto ไม

สามารถเปลี่ยนได
ไม
สามารถเปลี่ยนได

ไม
สามารถเปลี่ยนได

Auto 
การตั้งเวลา

Hand Wash (ซักมือ) ซัก 1.5 กก 42 นาที 13 นาที 3 2 นาที ― 1 ถึง 20 นาที 1 ถึง 4 1 ถึง 3 นาที ―

Intensive (เขมขน)
Wash (ซัก) 4.5 กก 1 ชม. 34 นาที 63 นาที 2 6 นาที ― ไม

สามารถเปลี่ยนได 1 ถึง 4 1 ถึง 15 นาที ―

ซัก&อบ 4.5 กก 3 ชม. 53 นาที ถึง
6 ชม. 11 นาที 63 นาที 2 13 นาที Auto ไม

สามารถเปลี่ยนได 1 ถึง 4 3 ถึง 15 นาที Auto
การตั้งเวลา

Bedding 
(เครื่องนอน)

ซัก 3 กก 1 ชม. 27 นาที 13 นาที 3 3 นาที ― 1 ถึง 30 นาที 1 ถึง 4 1 ถึง 15 นาที ―

ซัก&อบ 3 กก 6 ชม. 13 นาที 3 11 นาที Auto 1 ถึง 30 นาที 1 ถึง 4 10 ถึง 15 นาที Auto 

Dry 
(อบแหง) 3 กก ― ― ― ― การตั้งเวลา ― ― ― การตั้งเวลา

Soak (แช)
ซัก 2 กก 7 ชม. 6 ชม. 3 5 นาที ― ไม

สามารถเปลี่ยนได 1 ถึง 4 1 ถึง 15 นาที ―

ซัก&อบ 2 กก 8 ชม. 55 นาที ถึง
9 ชม. 50 นาที 6 ชม. 3 13 นาที Auto ไม

สามารถเปลี่ยนได 1 ถึง 4 3 ถึง 15 นาที Auto 
การตั้งเวลา

Tub Clean 
(ลางถังซัก) ซัก ― 10 ชม. 47 นาที 10 ชม. 4 3 นาที ―

Tub Clean 
(ลางถังซัก) (30 °C) ซัก ― 5 ชม. 47 นาที 5 ชม. 4 3 นาที ―

  เวลาในการทํางานท่ีจําเปนอาจยาวนานข้ึน โดยขึ้นอยูกับประเภทของเสื้อผาและวิฺธีการกระจายเสื้อผา

  เวลาท่ีกําหนดสําหรับการอบแหงจะเหมาะสําหรับการ
ทํางานในอุณหภูมิหองที่ 30 °C และมีความชื้น 80% เวลา
การทํางานอาจยาวนานข้ึน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับอุณหภูมิหองและ
ความชื้น 
  เวลาท่ีแสดงสําหรับ “Wash (ซัก)” และ “Spin (ปนแหง)” 
ในการทํางานของโปรแกรมจะแตกตางจากเวลาของการ
ทํางานจริง
  เวลาท่ีกําหนด รวมถึง เวลาสําหรับการจายน้ํา (ปริมาณ
การจายน้ํามาตรฐาน): 15 ลิตรตอนาที) และการระบาย
น้ํา เวลาอาจยาวนานข้ึน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับแรงดันน้ํา สภาพการ
ปลอยนํ้า ปริมาณและประเภทของเสื้อผา
  หากมีการเปลี่ยนโหมดการทํางานของโปรแกรม เวลาของ
การทํางานจริงจะแตกตางจากเวลาที่กําหนดท่ีไดอธิบายไว

เวลาท่ีกําหนด

ชวงการต้ังคา “การต้ังเวลาลวงหนา”
การทํางาน โปรแกรม ชวงการตั้งคา

ซัก

Cotton (ผาฝาย)
ECONAVI หลังจาก 1 ถึง 24 ชม.

Cotton (ผาฝาย) (40 °C)
ECONAVI (40 °C)
Intensive (เขมขน)
Bedding (เครื่องนอน)

หลังจาก 2 ถึง 24 ชม.

ECONAVI (60 °C) หลังจาก 3 ถึง 24 ชม.
Soak (แช) หลังจาก 8 ถึง 24 ชม.

ซัก&อบ

ECONAVI (60 °C) หลังจาก 7 ถึง 24 ชม.
Cotton (ผาฝาย) (40 °C)
ECONAVI (40 °C)
Intensive (เขมขน)
Bedding (เครื่องนอน)

หลังจาก 8 ถึง 24 ชม.

Cotton (ผาฝาย)
ECONAVI หลังจาก 9 ถึง 24 ชม.

Soak (แช) หลังจาก 12 ถึง 24 ชม.

  คุณไมสามารถทําการตั้งคาน้ีสําหรับโหมด “Hand Wash 
(ซักมือ)”, “Tub Clean (ลางถังซัก)”, “Tub Clean (ลางถัง
ซัก) (30 °C)”

หมายเหตุ

  สําหรับโหมด “Wash&Dry (ซัก&อบ)” หากตั้งคาเวลา 
“Spin (ปนแหง)” เปน 0 (ไฟดับ) เปน 2 นาที จะไม
สามารถเลือกโหมด “Dry (อบแหง)” ได

*1 เวลา “Wash (ซัก)” จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของเสื้อผาหรืออุณหภูมิน้ํา 
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การติดต้ัง
  เพ่ือใหเครื่องใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหอานคําแนะนําในการติดตั้งอยาง
ละเอียด และติดตั้งเครื่องอยางถูกตองและปลอดภัย
  หลังจากการติดตั้ง ใหตรวจสอบเพื่อยืนยันวาการทํางานเปนปกติตามหัวขอที่ 6 “การ
ตรวจสอบหลังจากการติดตั้ง”
  โบลตยึดสําหรับการขนยายท่ีถูกถอดออก และสแปนเนอรท่ีใหมาเปนส่ิงจําเปนในการ
ขนยาย ฯลฯ ควรมอบของดังกลาวใหแกลูกคา
  มอบคําแนะนําในการติดตั้งเหลาน้ีแกลูกคา หลังจากที่การติดตั้งเสร็จสิ้น
  หากไมดําเนินการติดตั้งตามคําแนะนําการติดตั้งดังกลาว พานาโซนิคจะไมรับผิดชอบ
ตออุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น

สําหรับเจาหนาท่ีฝายบริการ

สําหรับลูกคา

 อยาใชแรงกดตรงกลาง
ฝาปด (ดวยเขา ฯลฯ) 
เม่ือเอียงเคร่ืองสําหรับ
การติดต้ัง
(ฝาปดจะบิดเบี้ยว)

ถือสวนน้ีอยางถูกตอง

  โปรดเก็บคําแนะนําในการติดตั้งเหลาน้ีไวรวมกับ “คําแนะนําในการทํางาน” ในสถานท่ี
ท่ีปลอดภัย ในกรณีท่ีมีการติดตั้งใหมเน่ืองจากการทําความสะอาดตัวระบายนํ้า หรือการ
ยายตําแหนงใหม แมวาการติดตั้งจะสิ้นสุดแลวก็ตาม

 จัดใหมีคนยกเคร่ือง 2 คน

* ระมัดระวังใหมมีระยะหางจากฝาปดที่เปดขึ้นกับ
ผนัง

 ขนาดผลิตภัณฑ (หนวย: มม.)

รุน น้ําหนัก
NA-D106X1 73 กก

ถอดโบลตยึดสําหรับการขนยายท่ียึดดานในเคร่ือง
ออก 2 ตัว หากมีการใชงานเคร่ืองโดยไมถอด
โบลตยึด การส่ันสะเทือนอาจเพ่ิมขึ้นหรือเคร่ืองอาจ
เคล่ือนท่ีทําใหเกิดอันตรายได

ถอดโบลตยึดสําหรับ
การขนยายโดยใชส
แปนเนอรที่ใหมา

2 ใชสกรูยึดฝาครอบท่ีใหมา

ขอควรระวัง

เสียบสวนท่ียื่นของฝา
ครอบเขาไปในรูแลวยึด
ดวยสกรู 
(2 ตําแหนง) สวนท่ียื่นออกมา

ฝาครอบ

สกรู

 1. การถอดโบลตยึดสําหรับการขนยายและยึดกับฝาครอบ

  เมื่อทําการขนสงตัวเครื่องหลัก ใหยึดโบลตไวดวยข้ันตอนท่ีตรงกันขาม 
น้ําท่ียังหลงเหลืออยูอาจหกลนจากดานในของตัวเครื่องหลัก ยกเครื่อง
โดยใหสายน้ําท้ิงชี้ข้ึนจากตัวเครื่องหลัก

  โบลตยึดสําหรับการขนยายท่ีถูกถอด
ออก และสแปนเนอรที่ใหมาเปนสิ่ง
จําเปนในการขนยาย ฯลฯ ควรมอบ
ของดังกลาวใหแกลูกคา

ขอควรระวัง
ตรวจสอบวาไดยึดฝาครอบ
( เพื่อปองกันการบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นจากขอบของเครื่อง)

โบลตยึดสําหรับ
การขนยาย

(ดานหลังของตัวเครื่องหลัก)

1

เพ่ือปองกัน 
การส่ันสะเทือนที่ผิดปกติ!

 2. การประกอบฝาครอบดานลาง

ใสฝาครอบดานลางตามคูมือ1

2 ยึดดวยสกรู

สกรู
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 หลีกเลี่ยงพ้ืนที่สําหรับการติดต้ังตอไปนี้
• พื้นท่ีท่ีน้ําอาจแข็งตัวในฤดูหนาว (ไมสามารถทําการซักดวย
ดวยน้ําท่ีเปนน้ําแข็ง)

• พื้นท่ีท่ีถูกแสงแดดโดยตรง
• พื้นท่ีท่ีไมมีหนาตางหรือพัดลมระบายอากาศ
• พื้นท่ีท่ีพื้นไมเสมอกันและไมมั่นคง (บนบล็อก ขอนไม กอน
อิฐ โตะที่มีลอ เปนตน) 

• พื้นท่ีท่ีมีความลื่น ไดแก กระเบื้อง

 เม่ือทําการติดต้ังในพ้ืนที่ปดทึบ ใหเปดดาน
หนาไวและรักษาระยะหางจากผนังและ
เพดานตามขนาดท่ีระบุหรือมากกวานั้น

3. การจัดเตรียมกอนการติดต้ัง 4. เช่ือมตอสายน้ําท้ิง

2 ตรวจสอบตัวจายไฟ

ดานบน 
23 ซม.

ดานหลัง 
9 ซม.

ดานขาง
1 ซม.

การเปดดานหนา

ตรวจสอบตําแหนงการ
ติดต้ัง1

คําเตือน

คําเตือน

ขอควรระวัง

  อยาใหชองดานลางของตัวเครื่องหลักถูกกีดขางจากสิ่ง
ตางๆ เชน พรม ฯลฯ
  อยาใหส่ิงตางๆ เชน ใยผาสะสมตัวอยูรอบตัวเครื่องหลัก
อยาใหสวนที่เปนโลหะของตัวเคร่ืองหลักสัมผัสกับแผง
โลหะในบาน แผงสแตนเลสท่ีลิงค หรืออ่ืนๆ ที่มีกระแส
ไฟฟา

เชื่อมตอสายน้ําท้ิงอยางถูกตองเพื่อปองกันน้ํารั่วไหล

 ระยะหางของการเช่ือมตอสูงสุดระหวางสายน้ําท้ิงและสายไฟฟา

 การติดต้ัง (ตอ)

อยาสาดน้ําใส
เคร่ือง อยาติดต้ัง
ในสถานที่ชื้นแฉะ
หรือสถานที่ที่อาจ
ถูกฝน นํ้า ฯลฯ
(เพื่อการปองกันไฟฟาช็อต
หรือไฟไหม)

คําเตือน
ตองไมติดต้ังเคร่ืองไวดานหลัง
ประตูที่สามารถล็อคได ประตู
เล่ือน หรือประตูที่มีบานพับใน
ดานตรงกันขางกับเคร่ือง ซึ่งจะ
ทําใหการเปดฝาเคร่ืองอยางเต็ม
ที่ถูกจํากัด
วิธีน้ีจะชวยปองกันไมไดเด็กถูกล็อคอยูในถังซัก

ใชเตารับไฟฟาในอัตรา 10 A 
และ AC 220 ถึง 240 V ที่ผลิต
ขึ้นโดยเฉพาะ
(การใชเตารับไฟฟารวมกับอุปกรณอื่นอาจทําใหเกิด
ไฟไหมเน่ืองจากมีความรอนเกิดขึ้น)
• อุปกรณน้ีมีเครื่องอบแหงในตัว ดังนั้นจึง
ตองการเตารับไฟฟาในอัตรา 10 A ข้ึนไป

การเช่ือมตอดานขวา

ซิงค ซิงค

สายสงนํ้า

สายน้ําท้ิง สายน้ําท้ิง

ทอระบายนํ้าทอระบายนํ้า

100 ซม140 ซม

100 ซม 125 ซม

การเช่ือมตอดานซาย

90 ซม 145 ซม









ยกสายนํ้าท้ิงขึ้น 
(สูงสุด 100 ซม.)

ยกสายนํ้าท้ิงขึ้น 
(สูงสุด 100 ซม.)
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คลายน็อต ขันน็อต

(1) (3)

(2)(2)(2)

ตัววัดระดับ

ในการยก

ลูกบิด

ในการปรับลง
ขาต้ังที่สามารถปรับได

 สายสงนํ้า
 แรงดันนํ้าหลักและการไหลของนํ้า
 แรงดันน้ํา: 0.03-1.0 MPa
หากแรงดันน้ําเกินคาน้ี ใหประกอบวาลวลดแรงดัน 
 การไหลของนํ้าจากกอก: 5 ลิตร/นาที หรือมากกวา

 การเช่ือมตอสายสงนํ้า
ขอควรระวัง

 อยาบิด บีบ ดัดแปลง หรือตัดสาย 
  ขันน็อตใหแนน

1 ประกอบปลายดานหน่ึงของสายสงเขากับทอนํ้าเขาของ
เครื่องและใชมือหมุนใหแนน

ทอนํ้าเขา

สายสงนํ้า

2 ประกอบปลายดานหน่ึงของสายสงเขากับหัวกอกและใชมือ
หมุนใหแนน

ข้ันตํ่า
10 มม.

3/4"

3 เปดกอกชาๆ และตรวจสอบวาไมมีการรั่วไหล

 สายนํ้าท้ิง
 การระบายน้ําลงซิงคหรืออางน้ํา

ขอควรระวัง

ยึดสายน้ําท้ิงใหแนนดวยของอเพื่อไมใหสายหลุดออกมา
เน่ืองจากแรงดันน้ําระหวางการระบายนํ้า

ของอ 
(มีให)

 การระบายลงระบบทอยืน

ระบบทอยืน

 การระบายลงทอระบายน้ํา

หมายเหตุ

  อยาบิด บีบ ดัดแปลง หรือตัดสายน้ําท้ิง
  อยาจุมปลายสายลงในน้ํา

การติดต้ัง (ตอ)

5. การวัดระดับเคร่ือง

ดูท่ีตัววัดระดับ ปรับความเอียง

 วิธีการปรับความเอียง

แนวระนาบ ไมตองทําการ
ปรับ

ดานขวาสูง
กวา

ดานซายสูง
กวา

ยกดานหนาขึ้น
(2 ตําแหนง)

ดานหลังสูง
กวา

เพ่ือปองกัน 
การส่ันสะเทือน 
ที่ผิดปกติ

ปรับดานขวาลง
และยกดานซาย
ขึ้น

*   2 ขาต้ังที่สามารถ
ปรับไดจะติดอยู
ทางดานหนา

ตรวจสอบสถานะแนวระนาบ

 วิธีการตรวจสอบการโคลงเคลงของ
เคร่ือง

กดตรงมุมทแยงและตรวจสอบวาไมมีการโคลงเคง

หากเครื่องโคลงเคลง ใหปรับความสูงของขาเครื่อง
และตรวจสอบตัววัดระดับ

ดานหนาสูง
กวา

ปรับดานซายลง
และยกดานขวา
ขึ้น

ปรับดานหนาลง
(2 ตําแหนง)

(1) หมุนไปยัง คลายน็อต  
เพื่อคลายเกลียว

(2) ยกหรือปรับลดความ
เอียงลง

(3) หมุนไปยัง ขันน็อต  
เพื่อยึดตําแหนง
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6. การตรวจสอบหลังการติดต้ัง
หลังจากการติดตั้ง ใหตรวจสอบรายการตอไปนี้ และทําการทดสอบ จากนั้น ตรวจดูใหมั่นใจวาไดลงลายมือชื่อของคุณและอธิบาย
ใหลูกคาทราบวาการติดตั้งเสร็จสมบูรณ

โบลตยึด 
เนื่องจากการส่ันสะเทือนและเสียงดังผิดปกติ

 มีการถอดโบลตยึดสําหรับการขนยาย 2 ตัว และ
ประกอบฝาครอบเขาไปแทน (หนา 49)

ทําการทดสอบ! (มิฉะนั้น อาจเกิดนํ้ารั่วไหลขึ้น)

  ใหตรวจสอบวา “มีนํ้าร่ัวไหล เสียงดัง และการส่ันสะเทือนผิดปกติ” และ “การระบายนํ้าเปนปกติ” หรือไม 
โดยท่ีไมมีสิ่งใดอยูดานในถังซัก 

(1) เปดหัวกอกนํ้าแลวปดฝาปด

(2) ในขณะที่กด  คางไว ใหกด  และ 

 ภายใน 3 วินาที 

(3) กด  ในขณะแสดงผล  

(  ปรากฏขึ้น)
(4) ตรวจสอบวาไดถอดโบลตยึดสําหรับการขนยาย

แลว

(5) กด  ในขณะแสดงผล 
(6) เร่ิมตนการทํางาน

(เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 3 นาที)
 
(หมายเหตุ)
คุณไมสามารถใชงานหากสวมถุงมือยาง

วิธีดําเนินการทดสอบ

 ไมมีการส่ันสะเทือนและเสียงดังผิดปกติหรือ?
→ตรวจสอบวาติดตั้งเครื่องในแนวระนาบหรือไม
 ไมมีนํ้าร่ัวไหลหรือ?
→เชื่อมตอสายอยางถูกตอง

 ขอความแสดงขอผิดพลาดตอไปนี้จะปรากฏขึ้นเม่ือ
ตรวจพบส่ิงผิดปกติ
U11 *1 • ทอระบายนํ้าอุดตัน

U14 *1 • ไมไดเชื่อมตอสายสงนํ้าหรือไมไดเปดกอกนํ้า

*1 หลังจากสถานะขอผิดพลาดหายไปดวยการกด “Start (เริ่ม)” 
หลังจากการเปดและปดฝาปด การทดสอบจะดําเนินการตอ 

การติดต้ัง (ตอ)

ขอควรระวัง

  อยาเช็ดตัวเครื่องหลักดวยคลีนเซอรแบบเปนเม็ด ทินเนอร เบนซิน แอลกอฮอร น้ํามันกาด ฯลฯ

หมายเหตุ

  กอนการจัดสง ตองทําการตรวจสอบการฉีดนํ้า ซึ่งอาจทําใหหนาตางเปนฝาหมอก หรือมีหยดนํ้าหลงเหลืออยูในถังซัก น่ีไมใช
การทํางานท่ีผิดปกติ

สายสงนํ้า

สายน้ําท้ิง

ปลั๊กไฟ 
โบลตยึด (2) ตัววัดระดับ

ขาต้ังท่ีสามารถ
ปรับได (2)

อยาถอดตัวยึดสายน้ําท้ิงที่อยูดานซายบน
ออก

จุดที่ตองตรวจสอบ

ปลั๊กไฟ 
  เตารับไฟฟาเช่ือมตอกับแหลงจายไฟเพียงแหลง
เดียว
(อัตรา 10 A และ AC 220 ถึง 240 V) 

ขาต้ังท่ีสามารถปรับได 
 ขาต้ังที่สามารถปรับได 2 ขามีความมั่นคงและถูกยึด
ไวอยางแนนหนา (หนา 53)
 มีการประกอบขาตั้งทั้ง 4 ขาอยางถูกตองและไมบิด
เบ้ียว

ตัววัดระดับ 
 ฟองที่ดานในวงกลมของตัววัดระดับจะแสดงวาเครื่อง
ติดตั้งในแนวระนาบหรือไม (หนา 53)

สถานที่การติดต้ัง
 ติดตั้งตัวเครื่องหลักในสถานท่ีท่ีมั่นคงและไมมีการ
โคลงเคลง (หนา 53)

สายสงนํ้า 
 มีการเชื่อมตอสายสงนํ้าอยางถูกตอง และไมมีการรั่ว
ไหล (หนา 52)

สายนํ้าท้ิง 
  เชื่อมตอสายน้ําท้ิงอยางถูกตอง และระบายนํ้าตาม
ปกติ (หนา 52)
 ทอระบายนํ้าไมอุดตันจากสิ่งแปลกปลอม ฯลฯ

ลายมือช่ือของผูติดต้ัง                                                                             


