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 ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย

　

อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส 
หรือเสียชีวิตได

หามทําการดังตอไปน้ีกับปลั๊กไฟและสายไฟโดยเด็ดขาด
(เพ่ือปองกันการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาดูด)
• หามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟและสายไฟขณะมือเปยก
• หามจับหรือดึงสายไฟเม่ือดึงปลั๊กไฟออกจากเตารับ
• หากสายออนปอนกําลังไฟฟาชํารุด ตองใหผูทําหรือตัวแทนฝาย
บริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคลายกันเปนผูเปล่ียน เพ่ือหลีก
เล่ียงอันตราย

พึงสังเกตปลั๊กไฟและสายไฟดังตอไปน้ี
(เพ่ือปองกันการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาดูด)
• ใชเตารับที่เปนไปตามขอกําหนดของพิกัดสําหรับเคร่ืองใชไฟฟา
นี้แยกตางหาก หามใชตัวแปลงปล๊ักไฟหรือสายตอ

• เสียบปลั๊กไฟเขาไปในเตารับจนสุด
• เช็ดปลั๊กไฟดวยผาแหง (ฝุนที่สะสมอาจมีความช้ืนเปนเหตุให
ฉนวนเสียหายซ่ึงทําใหเกิดไฟไหมได)

• ดึงปลั๊กไฟออกกอนทําความสะอาด

หามถอดแยก ซอมแซม หรือดัดแปลงเครื่องซักผานี้
ดวยตนเอง
• ในกรณีที่เกิดการทํางานผิดพลาดหรือไมทํางาน ใหหยุดใชงาน
เคร่ืองซักผาทันที แลวถอดปล๊ักไฟออก ติดตอศูนยบริการลูกคา
ใกลบานทานเพ่ือซอมแซม

หามใหเด็กใชงานตามลําพัง
• เคร่ืองใชไฟฟานี้ไมมีเจตนาสําหรับใชโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) 
ที่ดอยความสามารถทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัสหรือทาง
จิตใจ หรือขาดประสบการณและความรู เวนแตวาไดรับการ
ควบคุมดูแลหรือการสอนเก่ียวกับการใชเคร่ืองใชไฟฟาโดย
บุคคลที่รับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคลเหลานั้น 

• เด็กควรไดรับการดูแลเพ่ือใหแนใจวาจะไมเลนเคร่ืองใชไฟฟา

หามวางวัตถุท่ีมีเปลวไฟใกลกับเคร่ืองซักผา 
หามวางวัตถุไวไฟหรือเส้ือผาท่ีมีคราบวัตถุไวไฟติดอยูไว
ขางในถังซัก ควรเก็บใหไกลจากเคร่ืองใชไฟฟานี้
(เพ่ือปองกันการระเบิดหรือไฟไหม)
• ตัวอยางเชน : นํ้ามันกาด นํ้ามันเช้ือเพลิง เบนซิน/ทินเนอร 
แอลกอฮอล เปนตน

หามสัมผัสถังซักจนกวาถังจะหยุดหมุนสนิทแลว
(เพ่ือปองกันการบาดเจ็บ)
• ถาถังซักไมหยุดหมุนภายใน 15 วินาที เมื่อฝาถูกเปดระหวาง
การปนสลัดนํ้า ใหหยุดการทํางานของเคร่ืองทันทีและเรียกชาง

ตอสายดิน
(เพ่ือปองกันไฟฟาดูดจากการลัดวงจร)
• ควรใหผูใหบริการเปนผูตอสายดิน
• ในกรณีที่ใชปลั๊กไฟ 2 ขา ใหติดตั้งสายดิน

หามนําแมเหล็กและวัตถุท่ีมีคุณสมบัติเปนแมเหล็กเขา
ใกลกับแผงควบคุมการทํางาน
ถังซักอาจหมุนแมวาฝาจะเปดอยูก็ตาม ซ่ึงทําใหเกิดการบาดเจ็บได

โปรดอานและปฏิบัติตามขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย

ขอควรระวัง
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ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ชื่อชิ้นสวน
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 ชื่อช้ินสวน

มาตรการปองกัน
　

อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือ
ทรัพยสินเสียหายได

หามซัก ลาง หรือปนแหง ผาหรือเส้ือผาท่ีกันนํ้าได
(เพ่ือปองกันการบาดเจ็บ เกิดความเสียหายตอทรัพยสิน ตอตัว
เคร่ือง ผนัง พ้ืน และเส้ือผาที่ซักชํารุดฉีกขาดหรือนํ้าร่ัวได หาก
เคร่ืองซักผาลมหรือสั่นรุนแรงขณะปนแหง)
• เชน เส้ือกันฝน ชุดประดานํ้า เปนตน

พึงสังเกตดังตอไปน้ี
• หลีกเล่ียงบริเวณท่ีต้ังที่แสงแดดสองถึงโดยตรงหรือใกล
แหลงความรอน (เพ่ือปองกันการทํางานที่ผิดปกติหรือ
เสียรูปทรงได)

• ตองใชทอชุดใหมที่มีมาพรอมกับเคร่ืองใชไฟฟาและไมควรใช
ชุดทอเกา

• โปรดระวังนิ้วมือถูกหนีบ ขณะเปดหรือปดฝา
• หามสอดนิ้วมือหรือเทาเขาไปใตตัวเคร่ือง

(เพ่ือปองกันการบาดเจ็บจากช้ินสวนท่ีหมุนได)
• หามวางส่ิงของหนักหรือปนข้ึนไปบนเคร่ืองซักผา

(เพ่ือปองกันเคร่ืองซักผาไมใหเสียหายหรือแตกหัก ซ่ึงทําใหเกิด
การบาดเจ็บได)

• ถาฝาแตกใหหยุดการใชงานทันที
(เพ่ือปองกันเคร่ืองซักผาไมใหเสียหายหรือแตกหัก ซ่ึงทําใหเกิด
การบาดเจ็บได)

• ไมตองตอกับแหลงจายนํ้ารอน
• หามเทนํ้ารอนที่มีอุณหภูมิตั้งแต 50 องศาเซลเซียส ลงในถังซัก
• หามมพีรมกีดขวางชองเปดระบายอากาศ

ปดกอกน้ําหลังจากใชงานเสร็จแลว
(เพ่ือปองกันไมใหนํ้าร่ัว)

เคร่ืองซักผานี้เหมาะสําหรับซักเส้ือผาท่ีมีปายบงชี้วา
สามารถซักดวยเคร่ืองไดเทานั้น

ทอนํ้าทิ้ง (หนา 12)

ใบพัดซัก

ที่กรองเศษผา
(หนา 10)

ฝาถัง

แผงควบคุมการทํางาน 
(หนา 4)

ชองใสผงซักฟอก
(หนา 6)

สายไฟและ
ปลั๊กไฟ 
(หนา 13)

ชองใสนํ้ายา
ปรับผานุม
(หนา 6)

ขาต้ังปรับระดับ
(หนา 13)

ถังซัก

วาลวปอนนํ้าเขา
(หนา 13)

อุปกรณเสริม

• สายสงนํ้า (1)

• ความยาว : 1.0 ม.

• ขอตอกอก
นํ้า (1)

• ทอนํ้าทิ้ง (1)

• ตะแกรงปองกันหนู (1) • สกรู (2)
สําหรับตะแกรงปองกันหนู
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ปด/เปด
ปนแหงทรงพลัง 
(Air Dry) (หนา 9) เร่ิมทํางาน/หยุดชั่วคราว ซักลางทรงพลัง 

(Extreme Wash) 
(หนา 8) การเลือกการซัก (หนา 5)สัญญาณไฟล็อกปองกันเด็ก (หนา 10)

 แผงควบคุมการทํางาน

เปลี่ยนการต้ังคาในการทํางาน

เปล่ียนการทํางานรวมกันระหวางการซัก การ
ลาง และการปนแหงและยังรวมถึงระยะ
เวลา หรือจํานวนคร้ังที่ใชสําหรับแตละการ
ทํางาน (หนา 9)

กะพริบ (กําลังทํางาน)
สวาง

• หลงัจากเร่ิมการทํางานแลว สามารถ
เปล่ียนการต้ังคาในการทํางานไดเฉพาะ
กระบวนการซักเทานัน้ โดยกดปุม 
“เร่ิม/หยดุชัว่คราว (Start/Pause)”

ต้ังเวลาซักลวงหนา

ตั้งเวลาเพ่ือใหการซักเสร็จสิ้น (เปนช่ัวโมง) 
(  จะสวาง)

เชน 8 ช่ัวโมงถัดไป
• ชวงการต้ังคา: 2 – 24 ช่ัวโมงถัดไป เพ่ิม

ข้ึนคร้ังละ 1 ช่ัวโมง ( 3 – 24 ช่ัวโมงถัด
ไป สําหรับการซัก “ซักพรอมแช 
(Power wash + soak)”

• ไมสามารถใชงานไดสําหรับการซักตอไปนี้:
ซักถนอมผา (Delicate), เพ่ิมกลิ่นหอม 
(Fragrance), ผาหม (Blanket), ทําความ
สะอาดถัง (Tub Hygiene), ปนแหงทรง
พลัง (Air Dry)

ขอสังเกต

• ในกรณีที่ไฟฟาดับระหวางเคร่ือง
กําลังทํางาน เคร่ืองซักผาจะกลับมา
เร่ิมการทํางานใหมอัตโนมัติจากจุดที่
หยุดทํางานเมื่อตอนไฟฟาดับ หาก
ไฟฟากลับเขาสูสภาวะปกติ 
(Auto Restart).

• เคร่ืองซักผาจะปดเองโดยอัตโนมัติ 
หากไมไดกดปุม “เร่ิม/หยุดช่ัวคราว 
(Start/Pause)” ภายใน 10 นาที 
หลังจากเปดเคร่ือง

        
        

        
        

        

         

        

        

        

        
        

       

        

        

เปลี่ยนปริมาณนํ้า

ระหวางการซัก กดปุม 
"ระดับนํ้า" (Water Level) 
เพ่ือเปลี่ยนปริมาณนํ้า
• ไมสามารถเลือกปริมาณ
นํ้าบางระดับได โดยข้ึน
อยูกับการซักน้ันๆ

• ขณะที่แสดงเวลาท่ี
เหลือกดปุม “ระดับนํ้า” 
(Water Level) เพ่ือตรวจ
สอบระดับนํ้า

ระดับนํ้า/ปริมาณนํ้า 

ระดับ
สูง

10-8
กลาง
7-5

ตํ่า
4-2

ตํ่า
พิเศษ

1

ปริมาณ
ผงซักฟอก*

 

ปริมาณนํ้า 
(ลิตร)

72 59 55 51 47 43 38 33 27 14

*    : ผงซักฟอก 1 ชอน

• นํ้าแตละระดับ ยกเวน “ตํ่าพิเศษ” จะมีตัวเลือกปริมาณนํ้าที่
สามารถปรับเปล่ียนได 3 ระดับ โดยระดับนํ้าจะแสดงโดยกดปุม 
"ระดับนํ้า" (Water Level)

ปริมาณนํ้า/เวลาท่ีเหลือ

หลังจากเร่ิมการซัก จะแสดงปริมาณนํ้า
ตามปริมาณเสื้อผาที่จะซัก

หลังจากนั้นประมาณ 5 วินาทีผานไป จะ
แสดงเวลาท่ีเหลืออยูโดยประมาณ (นาที)
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แผงควบคุมการทํางาน
ประเภทของการซัก
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 ประเภทของการซัก

การเตรียมการซักและการตรวจสอบ

สําหรับเส้ือผาท่ีสีตกงาย 
ควรซักแยกตางหาก

การตรวจสอบกอนการซัก
 เพ่ือปองกนัไมใหเส้ือผาชํารุด การทํางานผดิพลาด 
และระบายนํา้ไมได
• ใหนาํเหรียญ เข็มกลดั ลวดหนบีกระดาษ ตะปู 

ออกกอน
• ตดิกระดุมและรูดซิปข้ึนใหเรียบรอย
• หามใชเคร่ืองซักผาทาํความสะอาดอยางอืน่ 

นอกจากซักผา (เชน ผาออมกระดาษ เปนตน)
• กลับดานในของเส้ือผาทีม่ขีนหลุดออกไดงาย
• กําจดัขนสัตวเล้ียง ผม เศษดินออกโดยใชแปรงปด
• ผกูสายตางๆ ใหแนน เปนตน

สําหรับชดุช้ันในท่ีบอบบางเทานัน้ 

ใชถุงตาขายซักผา
• เส้ือช้ันในทีม่โีครงลวดหรือพลาสตกิเปนโครง
• เส้ือผาลกูไม ชุดช้ันใน และถุงนอง
เมือ่ใชถุงตาขาย
• หามใสเส้ือผาแนนเกินไป
• วางแนวซิปเขาไปดานใน

(เพ่ือปองกันไมใหเส้ือผาและถุงตาขายเสียหาย)
• หามใชการซักแบบ “ปนแหงทรงพลัง (Air Dry)”

(เพ่ือปองกันไมใหเส้ือผายบัหรือแหงไมสมํา่เสมอ)

จุดประสงค การซัก

            ซักเส้ือผาท่ีสวมใส
            ทุกวัน

ซักทุกวัน ปกติ (Normal) (หนา 7) 10.0 กิโลกรัม

            การประหยัดพลังงานและเวลา
            * ลดการส้ินเปลืองพลังงานในการซักปกติ 10 % 

การซักแบบรวดเร็วสําหรับ
เส้ือผาที่เปอนไมมาก

ประหยัดพลังงาน (รวดเร็ว)
Energy Save (Speedy) (หนา 7)

10.0 กิโลกรัม

            ซักถนอมผา ซักถนอมผาอยางออนโยน ซักถนอมผา (Delicate) (หนา 8) 4.2 กิโลกรัม

            ซักเส้ือผาเด็กหรือผูท่ีมีผิวแพงาย ลางสะอาดหมดจด ผาเด็กออน (Baby-care) (หนา 7) 10.0 กิโลกรัม

            มีกลิ่นหอมโดดเดน
เติมนํ้ายาปรับผานุมใน
ปริมาณมากพิเศษลงถัง
โดยตรง

เพ่ิมกลิ่นหอม (Fragrance) (หนา 7) 10.0 กิโลกรัม

            ซักผาหม ผาหม (Blanket) (หนา 8) 4.2 กิโลกรัม

            ซักเส้ือผาท่ีเปอนมาก
แชกอนซักแลวลางดวยน้ํา
หมุนวนที่มีประสิทธิภาพ

ซักพรอมแช (Power wash + Soak) 
(หนา 7) 10.0 กิโลกรัม

            ซักลางทรงพลัง 
            * ซักลางอยางสะอาดหมดจดดวยปริมาณนํ้าที่มากเปนพิเศษ 
                 และการลางแบบน้ําเต็มถังสองรอบ

ซกัลางทรงพลงั (Extreme Wash) 
(หนา 8) 10.0 กิโลกรัม

            ทําความสะอาดถังซัก

เพ่ือปองกันราดําหรือ
กล่ินเหม็น

ปนแหงทรงพลงั (Air Dry) (หนา 11)
ทําความสะอาดถัง (Tub Hygiene) (หนา 11)

―

หากมีราดําหรือกลิ่นเหม็น ทําความสะอาดถัง 
(Tub Hygiene) (หนา 11)

―

            ปนแหงเสื้อผาเสนใยสังเคราะห ปนแหงทรงพลัง (Air Dry) (หนา 9) 2.0 กิโลกรัม

ความจุสูงสุด
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6

ผงซักฟอก/สารฟอกขาว/นํ้ายาปรับผานุม
การเติมผงซักฟอก/นํ้ายาซักผา

หามเทผงซักฟอกลงในถังซักโดยตรง
ผงซักฟอกอาจไมละลาย

• ระดับของฟองข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน ปริมาณเสื้อผา คราบ
สกปรก ประเภทผงซักฟอก และความกระดางของน้ํา

การเติมสารฟอกขาว
• หามใชสารฟอกขาวกลุมคลอรีนซักเส้ือผาสีและเส้ือผาพิมพลาย 
เพ่ือปองกันไมใหสีหายไป

• หลังจากใชสารฟอกขาวกลุมคลอรีนซักผา ควรลางถังซักโดยใช
การซักแบบ “ทําความสะอาดถัง (Tub Hygiene)” โดยไมตอง
ใชสารฟอกขาว (หนา 11)

• หามใชสารฟอกขาวสําหรับการซักแบบ “ซักถนอมผา (Delicate)”

การเติมนํ้ายาปรับผานุม
• ใหเตมินํา้ยาปรับผานุมลงในชองใสนํา้ยาปรับผานุม ซ่ึงสามารถเติม

ไดประมาณ 70 มลิลลิติร หากตองการเติมนํา้ยาปรับผานุมเพิม่ใหใช
การซักแบบ “เพ่ิมกลิน่หอม (Fragrance)” (หนา 7)

• หากจะเติมนํา้ยาปรับผานุมขณะทีเ่คร่ืองซักผากําลงัทาํงาน ใหกดปุม 
“หยดุชัว่คราว (Pause)” กอน

• หลงัจากเติมนํา้ยาปรับผานุมแลวปดฝาใหสนทิ
• หากใชนํา้ยาปรับผานุมชนดิเขมขนผสมนํา้ยาปรับผานุม

กับนํา้กอนเตมิลงไปในชอง
• นํา้ยาปรับผานุมจะถูกปลอยลง

ระหวางการลางนํา้สุดทายโดย
อตัโนมตัิ

ขอสังเกต

• หามใชนํ้ายาปรับผานุมที่แยกตัวจากน้ําหรือจับตัวกันเปนกอน

นํ้ายาปรับผานุม
ชนิดเขมขน นํ้า นํ้า

เติมผงซกัฟอก นํา้ยาซักผา สารฟอกขาว และนํา้ยา
ปรบัผานุม ตามปริมาณนํา้ท่ีแสดง
• ปฏิบัติตามคําแนะนําบนบรรจุภัณฑ

• ใชมือหมุนถังซักหากเติมผงซักฟอกหรือนํ้ายาตางๆ เขาไป
ในชองใสผงซักฟอกไดไมสะดวก (หนา 10)

• ในกรณีที่ฝาปดชองใสผงซักฟอกหลุดออกมา
ปฏิบัติตามภาพดานลาง

 ■  ชองใสผงซักฟอก
ผงซักฟอก/นํ้ายาซักผา/สารฟอกขาว

 ■  ชองใสนํ้ายาปรับผานุม
นํ้ายาปรับผานุม
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การซัก 
ผงซักฟอก/สารฟอกขาว/

นํ้ายาปรับผานุม
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 การซัก การเตรียมการซัก:
• ตรวจสอบวาติดตั้งเคร่ืองซักผาอยางถูกตองหรือไม (หนา 14)
• เปดกอกนํ้า

1 หลังจากใสเส้ือผาลงในถังซักแลวจึง
กดปุ่ม เปดเคร่ือง

• การซักปกติ จะถูกต้ังคาเมื่อเปดเคร่ือง

2 กดปุม เลือกการซัก (หนา 5)
กดปุมซํ้า ๆ จนกระท่ังโปรแกรม
ที่ตองการจะสวางข้ึน

 ■ตั้งเวลาซักลวงหนา

3 กดปุม เร่ิมทํางาน
ใบพัดซักจะหมุนโดยไมมีนํ้าเพ่ือ
ตรวจสอบปริมาณเสื้อผาที่ตอง
การซัก (ประมาณ 5 วินาที)

การกําหนดปริมาณนํ้า
(ประมาณ 5 วินาที)

การกําหนดเวลาท่ีเหลืออยู
• เพ่ือตรวจสอบปริมาณนํ้า
→กดปุม "ระดับนํา้ 
(Water Level)"

4 เทผงซักฟอก/นํ้ายาซักผาลงไป
ตามการบงช้ีปริมาณนํ้า
• ประมาณ 20 วินาทีหลังจากแสดงปริมาณนํ้า การจาย
นํ้าจะเร่ิมทํางาน

5 ปดฝาเคร่ือง

เมื่อการทํางานเสร็จส้ินจะมีเสียงเตือน

ต้ังจาํนวนช่ัวโมงทีเ่คร่ืองจะซกัจนเสร็จส้ินการทํางาน (หนา 4)

• 2 นาทีหลังจากเร่ิมทํางาน การแจงเตือนทุกอยาง ยกเวน
การ  ปด

• ในการตรวจสอบวาไดตั้งเวลาซักลวงหนาแลวหรือไม 
กดปุม  

• ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ใหกดปุม 
• สามารถต้ังจํานวนช่ัวโมงใหแตกตางกันได โดยข้ึนอยูกับ
การซัก 

 ■หลังจากกดปุม “เร่ิมทํางาน (Start)” 
• สามารถเปล่ียนระดับนํ้าไดจนเสร็จสิ้นการซัก
• สามารถเปล่ียนลักษณะการทํางาน “ซัก/ลาง/ปน 

(Wash/Rinse/Spin)” ไดจนกวาจะเสร็จสิ้นการซัก 
โดยกดปุม “หยุดชั่วคราว (Pause)” กอน

• ไมสามารถเปล่ียนการซักได 

23ตั้งเวลาซักลวงหนา 1

โปรแกรมน้ีสําหรับผูที่ตองการความหอมและความนุมนวลใหเน้ือผา
จากนํ้ายาปรับผานุมในปริมาณที่มากเปนพิเศษ
เมื่อเลือกโปรแกรมการซักเพี่ิมกลิ่นหอม (Fragrance)
• จะมีเสียงเตือนดังข้ึนกอนการลางนํ้าคร้ังสุดทายเสร็จสิ้นและ
เคร่ีืองจะหยุดทํางานเพ่ือใหเติมนํ้ายาปรับผานุม

• สามารถเทน้ํายาปรับผานุมลงในถังซักโดยตรงไดปริมาณมากตาม
ตองการ

• เคร่ืองซักผาจะทํางานตอไปตามปกติ หากไมเปดฝาเคร่ืองซักผา
นานเกินกวา 1 ช่ัวโมง

• ไมสามารถเลือการซักแบบเพ่ิมกลิ่นหอมไดหากต้ังเปน ล็อก
ปองกันเด็ก (Child Lock) (หนา 10)

เพ่ิมกลิ่นหอม
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 ตัวเลือกในการซัก

 ซักถนอมผา (Delicate)
ใชการซักน้ีซักผาที่ตองทะนุถนอม

ใสเส้ือผาลงในถังซักใหเสมอกัน
• ใสเส้ือผาที่ลอยนํ้าไดงายลงไปกอนแลว
จึงกดผาจากดานบนลงไป

• ใชถุงตาขายซักผาสําหรับชุดชั้นในที่
บอบบางเทานั้น

• ปริมาณเสื้อผาที่สามารถซักไดในหนึ่ง
คร้ัง

ระดับนํ้า ปริมาณผา
55 ลิตร 4.2 กิโลกรัม
51 ลิตร 3.0 กิโลกรัม
47 ลิตร 1.0 กิโลกรัม

ขอสังเกต
• หามใชสารฟอกขาว
• ใชนํ้ายาซักผาสูตรออนโยน
• หลังจากเสร็จสิ้นการทํางาน นําเส้ือผาออกโดยทันที 

(เพ่ือปองกันไมใหเส้ือผายับหรือมีคราบ)

 ซักผาหม ( Blanket)
 ■ผาหมที่สามารถซักได

เลือกการซัก “ซักถนอมผา (Delicate)” / “ผาหม (Blanket)”
/ “ซักลางทรงพลััง (Extreme Wash)”

 • เน้ือผา: เสนใยสังเคราะห 100% / ฝาย 100%
 • นํ้าหนัก: 4.2 กิโลกรัม หรือนอยกวา
 • ผาหมที่มีปายบงช้ีวาสามารถซักได

• ใสผาหมในถุงตาขายแลวนําใสลงในถังซัก 
มวน • วางถุงตาขายดานที่มี

ซิปข้ึน (เพ่ือปองกัน
ไมใหถุงตาขายชํารุด)

ขอสังเกต
• ใชนํ้ายาซักผา
• การบงช้ีปริมาณนํ้าจะแสดงปริมาณสูงสุด และไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได

 ■ประเภทผาที่แนะนําในการซัก
 • ผาสกปรกมาก
 • ผาเน้ือหนา เชน ผายีนส
 • ผาสีเขม
 • ผาขนหนู ผาเช็ดตัว
 • ชุดเคร่ืองนอน

ปนแหงทรงพลัง (Air Dry)

ซักลางทรงพลัง (Extreme Wash)
โปรแกรมน้ีสําหรับซักผาที่ตองการเพ่ิมพลังการซักลางให
สะอาดมากยิง่ข้ึนดวย 

เกร็ดนารู เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการลาง

 • ปริมาณนํ้าในการซักจะมากกวาโปรแกรมปกติ 2-3 ระดับ
 • ในขณะลางจะมีนํ้าไหลเวียนผานวงแหวนน้ําตกชวยใหนํ้า
แทรกซึมและทวมผาจึงสามารถชะลางคราบสกปรกไดดียิ่ง
ข้ึน
 • เพ่ิมขั้นตอนการลางแบบน้ําเต็มถัง 2 รอบ เพ่ือชวยใหขจัด
คราบสกปรกไดสะอาดยิ่งข้ึน

วงแหวนน้ําตก
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ตัวเลือกในการซัก
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 การเลือกโปรแกรมซัก/ลาง/ปน

การเตรียมการซัก: เปดกอกน้ํา

1 ใสเส้ือผาลงในถังซัก จากนั้น
กดปุ่ม เปดเคร่ือง

2 กดปุ่ม เลือกตามจุดประสงคการ
ใชงาน
เปลี่ยนการต้ังคาการ
ทํางาน
• เปล่ียนปริมาณนํ้าตาม
ตองการ

3 ปดฝาเคร่ืองซักผาแลวกดปุม
กดปุ่ม เร่ิมทํางาน

จะมีเสียงเตือนเม่ือการ
ทํางานเสร็จส้ิน

 ปนแหงทรงพลัง (Air Dry)

เส้ือผาจะแหงดวยการเปาลมที่เกิดจากการหมุนของถังซัก
 ■ เส้ือผาที่สามารถปนแหงได

• เน้ือผา: เสนใยสังเคราะห
• นํ้าหนัก: 2.0 กิโลกรัม หรือนอยกวา

1 ใสเส้ือผาลงไปและปดฝาเคร่ืองซักผา จากนั้น
                                       

กดปุ่ม   เปดเคร่ือง

2                    

กดปุ่ม   กดปุม 

3 กดปุ่ม เร่ิมทํางาน

หลังจากเวลาผานไป 90 นาที 
จะมีเสียงเตือนเม่ือการปนแหง
เสร็จส้ิน

ขอสังเกต
• เส้ือผาที่ปนอาจแหงไมสนิทข้ึนอยูกับปริมาณเสื้อผา ชนิดของผา 
อุณหภูมิ และสภาพการติดตั้งเคร่ืองซักผา

• เน่ืองจากฟงกชันนี้ไมไดใชเคร่ืองทําความรอนในการทํางาน 
อาจรูสึกวาเส้ือผาที่ปนจะเย็นและไมแหงสนิท

รายละเอียดการซัก

การซัก เวลาท้ังหมด
(โดยประมาณ) การซัก ลาง1) ปน

ซักปกติ (Normal) 55 นาที 12 นาที เติมสองครั้ง 5 นาที
ประหยัดพลังงาน (รวดเร็ว) 
(Energy Save (Speedy)) 50 นาที 9 นาที เติมสองครั้ง 5 นาที

ซักถนอมผา (Delicate) 40 นาที 9 นาที สองครั้ง 1 นาที
ซักผาเด็กออน (Baby-care) 65 นาที 12 นาที เติมสองครั้ง 7 นาที
ซักลางทรงพลัง (Extreme Wash) 65 นาที 12 นาที สองครั้ง 5 นาที
เพ่ิมกลิ่นหอม (Fragrance) 75 นาที 12 นาที สองครั้ง 5 นาที
ซักผาหม (Blanket) 65 นาที 12 นาที เติมสองครั้ง 3 นาที
ซักพรอมแช (Power wash + Soak) 115 นาที 2) (แชผา 60 นาท)ี + 12 นาท ี3) เติมสองครั้ง 5 นาที
ทําความสะอาดถัง (Tub Hygiene) 145 นาที 2) (แช 60 นาท)ี + 12 นาท ี3) เติมสองครั้ง 7 นาที

ขอสังเกต
• เวลาท้ังหมดจะเปนเวลาโดยประมาณ

(เมื่ออัตราการจายน้ํามาตรฐานเทากับ 15 ลิตร / นาที)
• เวลาท้ังหมดอาจเพิ่มขึ้น หากแรงดันนํ้าตํ่า สภาพการระบายน้ํา
ไมดี รวมถึงข้ึนอยูกับปริมาณและประเภทของเส้ือผา

1) การเติม:
เคร่ืองจะเติมนํ้าลงในถังซัก และลางเส้ือผาขณะ
กําลังจายนํ้า

2) จะแสดงเวลาในการซักสูงสุด 90 นาที

3) แมวาการช้ีบงเวลาจะเปน “12 นาที” แตการแช
ผาจะแลวเสร็จกอนเวลาดังกลาว
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 การดูแลรักษา ฟงกชันที่ใหความสะดวกสบาย
การยกเลิกเสียงเตือนเม่ือซักเสร็จ

1  กดปุม คางไว จากน้ัน 

 กดปุม 
จากน้ันกดปุมคางไวประมาณ

 3 วินาที เสียงเตือน
ดัง 2 คร้ัง

• การต้ังคาตามเดมิใหปฏบิตัติามขัน้ตอนเดยีวกัน 
เสียงเตือน
ดัง 4 คร้ัง

 การต้ังคาล็อกปองกันเด็ก
เพ่ือปองกันเด็กตกลงไปในถังซักแลวจมนํ้า หากเปดฝาขณะที่
เคร่ืองกําลังทํางานอยูในฟงกชันนี้ จะมีเสียงเตือนดังตอเนื่อง
จนกวาฝาเคร่ืองจะปด  หากฝาเคร่ืองเปดไวนานเกิน 10 วินาที
ข้ึนไป จะทําใหเคร่ืองระบายน้ําออกโดยอัตโนมัติ
• ฟงกชันนี้จะไมล็อกฝาเคร่ืองและการทํางานของปุมตางๆ
• เมือ่เกิดการบังคบัใหนํา้ระบายออกโดยอตัโนมตั ิ“U99” จะปรากฏ
ข้ึนทีห่นาจอแผงควบคมุ (หนา 15)

1 ปดฝาเคร่ืองซักผาแลวกดปุม
กดปุ่ม เปดเคร่ือง

2
ไฟจะสวางข้ึน

กดปุมคางไวประมาณ 
5 วินาที  เสียงเตือน

ดัง 2 คร้ัง
 

• การต้ังคาตามเดมิใหปฏบิตัติามขัน้ตอนเดยีวกัน 
เสียงเตือน
ดัง 4 คร้ัง

 การหมุนถังซักดวยมือ
หากเติมผงซักฟอก / นํ้ายาซักผาหรือนํ้ายาปรับผานุมไดยาก

1 กดปุ่ม เปดเคร่ือง

2 เมื่อไดยินเสียงคลิก
ใหหมุนถังซัก
(หมุนตามเข็มนาฬกาเทานั้น)

ขอสังเกต
• หากมีนํ้าอยูในถังซักหรือกดปุม "เร่ิม (Start)" จะไมสามารถ
หมุนถังซักได

 ท่ีกรองเศษผา

หลังจากการใชงานทุกคร้ัง
ที่กรองเศษผา

1 กดเข้ียวล็อกดานบน
ลงแลว ดึงทีก่รองออก

2 เปดท่ีกรองเศษผา
แลวถอดแผนกรอง
ออก

• หากนําเศษผาออกไม
ได ใหแชแผนกรอง
แลวจึงทําความสะอาด

3 ติดต้ังที่กรองเขาไปในตําแหนงเดิม

1 2

3 4 คลิก

ขอสังเกต
• หามซักเส้ือผาหากไมมีที่กรองเศษผาติดตั้งอยู

(เพ่ือปองกันไมใหเส้ือผาชํารุด)
• ใหหมุนถังซักดวยมือ หากถอดท่ีกรองเศษผาไดยาก
• หากท่ีกรองเศษผาชํารุดเสียหาย ซ้ือที่กรองเศษผาใหมไดจาก
ตัวแทนจําหนายใกลบาน
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 ฟงกชันที่ใหความสะดวกสบาย
การดูแลรักษา

11

 ตาขายกรองน้ํา

หากน้ําไหลไมสมํ่าเสมอ

• ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ เพ่ือปองกัน
ไมใหนํ้ากระเด็น

1 หลังจากปดกอกน้ําแลว จากนั้น

กดปุ่ม เปดเคร่ือง

2 กดปุ่ม เร่ิมทํางาน

3 ประมาณ 40 วินาที

กดปุ่ม ปดเคร่ือง

4 ขันนอตออกแลวจึงนําสายสงนํ้าออก

5 นําสายสงนํ้าออก แลวจึงทําความสะอาด
ตาขายกรองน้ํา

ตาขายกรองน้ํา

 ถังซัก

สัปดาหละคร้ัง <ทําใหแหง> / <Air Dry> 

1 หลังจากเคร่ืองทํางานเสร็จ

ใชโปรแกรม  “ปนแหงทรงพลัง” / “Air Dry” 
โดยไมมีเส้ือผาอยูในถังซัก (หนา 9)

เดือนละครั้ง <ทําความสะอาดถัง> / <Tub Hygiene>

การเตรียม: เปดกอกน้ํา

1 เปดเคร่ืองโดยไมมีเส้ือผาอยูในถังซัก

กดปุ่ม เปดเคร่ือง

2 กดปุ่ม เลือก "ทําความสะอาดถัง"
 / "Tub Hygiene"

3 กดปุ่ม เร่ิมทํางาน

        เมื่อจายนํ้าลงในถังซักแลว

กดปุม หยุดช่ัวคราว

4 เทสารฟอกขาวลงในถังซัก
• ใชสารฟอกขาวกลุมคลอรีน
สําหรับเส้ือผา

ประมาณ 200 มลิลลิติร

5 ปดฝาเคร่ืองซักผาแลวกดปุม

เร่ิมทํางาน

หลังจากประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง 
เคร่ืองจะทาํความสะอาดถังซกั
จนเสร็จ

ตัวเคร่ือง/ฝาเคร่ือง

หากมีคราบจากผงซักฟอกหรือนํ้ายาปรับผานุม

ใชผานุมๆ เช็ด
(เพ่ือปองกันไมใหโลหะหรือเรซินผุกรอน)
• หากเคร่ืองซักผาสกปรกมาก ใหใชนํ้ายาทําความสะอาดครัวท่ีมี
คาเปนกลางเช็ดคราบสกปรกออก

• หามเทนํ้าลงบนเคร่ืองซักผาโดยตรง
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 การติดต้ัง
 1. ตรวจสอบสถานท่ีติดต้ัง

 ■หลีกเล่ียงสถานท่ีติดตั้งตอไปนี้
 • สถานท่ีซ่ึงอาจเกิดการเยือกแข็งได
 • สถานท่ีเปยกช้ืนหรือสถานท่ีโลงเส่ียงตอการเปยกฝน 
เปนตน  
(เพ่ือปองกันการเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหม)
 • สถานท่ีที่ไมเรียบหรือไมมั่นคง 
(บนกอนอิฐ ทอนไม โตะติดลอ เปนตน)

2. ติดต้ังตะแกรงปองกันหนู

1 สอดตะแกรง
ปองกันหนูไปตาม
รางนํา

2 ขัน 2 สกรู ยึดให
แนน

สกรู

สายสงนํ้า

ขอตอ
กอกนํ้า

เกลียววาลวน้ําเขา

ตะแกรง
ปองกันหนู ทอนํ้าทิ้งภายนอก 

 3. ติดต้ังทอน้ําท้ิงภายนอก

1 ตอทอน้ําท้ิง

ขอตอทอ
หามวางขอตอชี้ข้ึน สอดเขาไปใหสุด

2 เล่ือนตัวล็อกทอ
ไปตามทิศทางของ
ลูกศร
• เล่ือนเขาไปจนสุด

ตัวล็อกทอ

ขอสังเกต

• หามปลอยใหปลายทอ
แชในนํ้า

• ไมควรยกทอสูงเกิน 
10 ซม. จากพ้ืน

ไมเกิน 10 ซม.

• หามตอความยาว
ทั้งหมดเกิน 3 เมตร

ไมเกิน 3 เมตร
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การติดตั้ง
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 ■ ควรแนใจวาไดสอบถามการติดตั้งจากผูใหบริการแลว หามติดตั้งดวยตนเอง
 ■ หากไมทําการติดตั้ง ดําเนินการทดสอบ และตรวจสอบเคร่ืองซักผาตามวิธีการติดตั้งดังตอไปนี้ พานาโซนิคจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอ
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดข้ึน

 4. ตอขอตอกอกน้ําและสายสงนํ้า

1 ตอขอตอกอกน้ําเขากับกอกน้ํา
1 ใหหมุนเกลียวบริเวณ A ไปทางซาย 

จนกวาจะมองเห็นเกลียวประมาณ 4 มม.
2 คลายสกรูทั้ง 4 ตัวออก
3 ตอเขากับกอกนํ้าแลวขันสกรูใหแนน
4 หมุนบริเวณ A ไปทางขวาแลวขันใหแนน 

(เพ่ือปองกันไมใหนํ้าร่ัว)

2 ตอสายสงนํ้าเขากับขอตอกอกน้ํา
สอดสายสงนํ้าเขาไปในขอตอ ดันคันโยกลง 
แลวสอดขอเก่ียวของคันโยกเขาไปและเก่ียว
เขากับแปนเกลียวของขอตอกอกนํ้า

3 ตอสายสงนํ้าเขากับเกลียว
วาลวนํ้าเขา
1 ดึงขอตอทอออกเล็กนอยแลวขันนอต

ใหแนน
2 ตรวจสอบวาขอตอหลวมหรือไม

กอกนํ้า

สายสงน้ํา

ขอตอกอกน้ํา

 มาตรการปองกัน
• ขันนอตใหแนน
• หามงอ บีบ ดัดแปลง หรือตัดสาย
สงนํ้า

บริเวณ A
แปน
เกลียวเกลียว

คันโยก

ขอเก่ียว

สกรู

ขอตอทอ

เกลียววาลวน้ําเขา

นอต

สายสงนํ้า

 5. ตอสายปล๊ักไฟและสายดิน
• ควรใหผูใหบริการเปนผูตอสายดิน
• ในกรณีที่ใชปลั๊กไฟ 2 ขา ใหติดตั้งสายดิน

 6. ตรวจสอบวาเคร่ืองซักผาไมโคลงเคลง
 ■ถาเคร่ืองซักผาโคลงเคลง

3 หมุนปุมปรับระดับขาตั้งไปทางขวา
เพ่ือขันใหแนน

1 หมุนปุมปรับระดับขาตั้งไปทางซาย
เพ่ือคลายออก

2 หมุนขาตั้งปรับระดับเพ่ือ
ไมใหโคลงเคลง

เพ่ือลดระดับลงเพ่ือยกใหสูงข้ึน

7. ทําการทดสอบการทํางาน
• ตรวจสอบวามีนํ้าร่ัว มีเสียงดังผิดปกติ หรือมีการแสดงขอผิดพลาดหรือไม
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 การแกไขปญหาเบ้ืองตน
อาการ จุดตรวจสอบ

เวลา

การบงชี้เวลาอาจเพ่ิมข้ึนหรือไมเพ่ิม
ข้ึนก็ได

• การแสดงเวลาเปนเพียงคาประมาณเทานั้น เวลาท่ีเหลือจะถูกเปล่ียนระหวาง
การทํางานแตละข้ันตอนและจะแสดงใหเห็นเปนระยะ

เวลาในการทํางานอาจนานกวาเวลา
ท่ีบงชี้ เคร่ืองยังคงทํางานอยูแมวาจะ
ผานเวลาการซักลวงหนาแลวก็ตาม

• เวลาในการทํางานจะนานขึ้นหากเส้ือผาเอียงไปดานใดดานหนึ่งหรือการจายนํ้า 
และการระบายน้ําไมดีพอ 
(หนา 17 “U 11” “U 14”)

ตัวเครื่อง

เคร่ืองไมทํางาน

• ไฟฟาดับหรือไม?
• ปดฝาเคร่ืองสนิทหรือไม?
• ฟวสขาดหรือเบรกเกอรถูกตัดหรือไม?
• เสียบปลั๊กไฟแนนหรือไม?
• เปดกอกนํ้าแลวหรือไม?
• กดปุม “เร่ิม” / “Start” แลวหรือไม?
• ตั้งเวลาซักลวงหนาไวหรือไม?

ไมสามารถเปล่ียนการต้ังคาการ
ทํางานได (หลังจากเร่ิมทํางาน)

• สามารถเปล่ียนการต้ังคาการทํางานไดขณะท่ีกําลังดําเนินการซักแบบ “ซัก” / 
“Wash” โดยกดท่ี “หยุดชั่วคราว” / “Pause” หากตองการเปล่ียนการซักหรือการ
ตั้งคาการทํางานหลังจากเสร็จสิ้นการซักแลว ใหปดเคร่ืองแลวเปดใหมอีกคร้ัง

การซัก

ไมมีนํ้าไหลเขาถัง
• เปดกอกนํ้าแลวหรือไม?
• นํ้าประปาไหลหรือไม?
• มีส่ิงสกปรกอุดตันตาขายกรองน้ําหรือไม? (หนา 11)

นํ้าถูกสงเขาถังระหวางเคร่ืองกําลัง
ดําเนินการซัก

• เมื่อระดับนํ้าลดลง นํ้าจะถูกสงเขาถังโดยอัตโนมัติ
• เมื่อมีปริมาณเสื้อผาที่ซักจํานวนมาก นํ้าจะถูกสงเขาถังหลายคร้ังโดยอัตโนมัติ

ระดับนํ้าสูงเกินไปสําหรับปริมาณ
เส้ือผาท่ีซัก • หากเส้ือผาที่ซักเปยกหรือมีนํ้าอยูในถังกอนที่จะซัก ระดับนํ้าอาจสูงกวาปกติได

ระดับนํ้าต่ําเกินไปสําหรับปริมาณ
เส้ือผาท่ีซัก

• สําหรับเส้ือผาที่มีนํ้าหนักเบา (เชน เสนใยสังเคราะห เปนตน) ระดับนํ้าอาจตํ่ากวา
ปกติได

ลาง/ปนแหง
เมื่อเร่ิมทํางานในข้ันตอนการลาง
แตนํ้าไมไหลเขาถังซัก

• หากไมมีนํ้าอยูในถังซัก นํ้าจะไหลเขาถังหลังจากการปน
• หากมีนํ้าอยูในถังซัก นํ้าจะไหลเขาถังหลังจากระบายน้ําออกแลว

เคร่ืองเปลีย่นการทํางานมาเปนการ
ลางโดยกะทันหนัในระหวางการปน
เมือ่เลือกการทํางานแบบปนเทานัน้ 
แตเคร่ืองกลบัเร่ิมทาํงานดวยการลาง

• หากผาในถังกระจายไมเสมอกัน เคร่ืองจะเร่ิมการทํางานดวยการลางและจะปรับ
ผาใหสมํ่าเสมอกันโดยอัตโนมัติ
(ควรวางเส้ือผาใหกระจายสม่ําเสมอกัน)

การหมุนผิดปกติระหวางการปน • ความเร็วในการหมุนของถังถูกปรับเปลี่ยนเพ่ือลดฟองระหวางการปนแหง

อื่น ๆ

ไฟฟาดับ / 
เบรกเกอรไฟฟาตัด

• เคร่ืองจะกลับสูสภาวะปกติจากจุดที่หยุดการทํางานเมื่อไฟฟาดับ 
(การเร่ิมการทํางานใหมอัตโนมัติ)

นํ้าประปาไมไหล • เมื่อนํ้าไหลแลว ใหถอดสายสงนํ้าออกเพ่ือไลนํ้าที่ขุนออกจากกอกน้ํา แลวจึงเร่ิม
การทํางานของเคร่ืองซักผา

ไมสามารถเลือกการซักแบบ “เพ่ิม
กลิ่นหอม” / “Fragrance” ได

• หากต้ังคาล็อกปองกันเด็ก (หนา 10) ไว จะไมสามารถเลือกการซักแบบ “เพ่ิมกลิ่น
หอม” / “Fragrance” ได
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 การแสดงขอผิดพลาด
การแสดงขอผิดพลาด จุดตรวจสอบ

ไมสามารถระบายน้ําท้ิงได
ตรวจสอบทอน้ําท้ิงตามอาการผิดปกติดังตอไปน้ี:
• ทอนํ้าทิ้งบี้แบนหรือไม?
• มีส่ิงอุดตันในทอนํ้าทิ้งหรือไม?
• ปลายทอนํ้าทิ้งจุมลงในนํ้าหรือไม?
• บางสวนของทอนํ้าทิ้งอยูสูงกวา 10 ซม. จากพ้ืนหรือไม? (หนา 12)
• ความยาวท้ังหมดของทอนํ้าทิ้งเกิน 3 เมตรหรือไม? (รวมถึงทอนํ้าทิ้งที่ตอออกมา) (หนา 12)
เมื่อไดแกไขปญหาขางตนแลว สามารถกลับมาใชงานไดอีกคร้ังโดยการเปด/ปดฝาเคร่ือง
ฝาเคร่ืองเปดอยู
• ไดใชงานเคร่ืองซักผาขณะท่ีเปดฝาเคร่ืองอยูหรือไม?
→ปดฝาเคร่ือง

การปนหรือปนแหงทรงพลังไมทํางาน
• เส้ือผาอยูดานใดดานหนึ่งของถังซักหรือไม?
→กระจายเส้ือผาภายในถังซักใหเสมอกันแลวจึงปดฝาเคร่ือง

• เคร่ืองซักผาตั้งอยูบนพื้นที่ไมมั่นคงหรือลาดเอียงหรือไม?
→สามารถกลับมาใชงานไดตามปกตอิกีคร้ังโดยการเปด/ปด 
    ฝาเคร่ือง

นํ้าไมไหลเขาถัง
• เปดกอกน้ําแลวหรือไม?
• นํ้าประปาไหลหรือไม?
• มีส่ิงสกปรกอุดตันตาขายกรองน้ําหรือไม? (หนา 11)
→สามารถกลับมาใชงานไดตามปกติอีกคร้ังโดยการเปด/ปดฝาเคร่ือง

นํ้าถูกระบายออกมา
• การต้ังคาของฟงกชันล็อกปองกันเด็ก (หนา 10) จะบังคับใหเคร่ืองระบายน้ําทิ้ง เน่ืองจากเปดฝา
เคร่ืองไวนานกวา 10 วินาที
→ดึงปลั๊กไฟออกแลวเสียบใหมหลังจากเวลาผานไป 5 วินาที

จําเปนตองตรวจสอบกอน
• ถอดปลั๊กไฟออก จากนั้นอธิบายผูใหบริการทราบถึงขอความแสดงขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

(ตัวอักษร “H” ตามดวยตัวเลขสองตัว)

 ขอมูลจําเพาะ
NA-F100A2

แรงดันไฟฟาตามพิกัด 220 โวลต
ความถ่ีตามพิกัด 50 เฮิรตซ
กําลังไฟฟาตามพิกัด 400 วัตต
ปริมาณนํ้ามาตรฐาน 72 ลิตร
ความจุสูงสุด 10.0 กิโลกรัม
ขนาดของเคร่ือง 641 มม. (ก) x 695 มม. (ย) x 1,034 มม. (ส)
นํ้าหนักของเคร่ือง 38 กิโลกรัม
แรงดันนํ้าจากกอก 0.01 - 1 MPa

• เสียงเตือนจะดังข้ึน และมี “U”/“H” และตัวเลข ปรากฏข้ึนสลับกัน
• ยกเลิกล็อกปองกันเด็ก (หนา 10) หากล็อกปองกันเดก็ทํางาน
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ศูนยบริการ

จัดจําหนายโดย บริษัท พานาโซนิค เอ. พี. เซลล (ประเทศไทย) จํากัด
18/6 หมู 7 ถนนบางนา-ตราด กม. 17 ต. บางโฉลง อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ โทร. 0-2729-9000 โทรสาร 0-2312-7177
http://www.panasonic.com/th e-mail : ml_pat_service@th.panasonic.com
ผลิตโดย บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ (ประเทศไทย) จํากัด
71 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ถนนบางนา-ตราด กม. 36 หมู 5 ต. บางสมัคร อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 24130
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