
สารบัญั

ข้้อควรระวังเพื่่�อความปลอดภัยั 2

ช่ื่�อชื่้ �นส่วน / อุปกรณ์์เสร้ม 6

ก่อนซััก 7

แผงควบัคุมการทำำางาน 8

การซััก 9

ประเภัทำข้องการซััก 10

ผงซัักฟอก / นำ �ายาปรับัผ้านุ่ม / สารฟอกข้าว 12
ตัวัเล่อกในการซััก 

• ตัง้เวลาซกัลว่งหน้า
• ซกั / ล้าง / ป่ัน
• ซกัถนอมผ้า
• ซกัผ้าหม่
• Stain Master +
• ป่ันแห้งทรงพลงั (90 นาที)
• ECONAVI

14

ฟังก์ชัื่�นเพื่่�อความสะดวกสบัาย 18

รายละเอียดข้องโปรแกรมต่ัางๆ 19

การดแูลรักษา 20

การตัด้ตัั �ง 24

การแสดงข้้อผ้ดพื่ลาด 28

การแก้ไข้ปัญหาเบั่ �องต้ัน 30

ข้้อมูลจำำาเพื่าะ 32

ข้อข้อบัคุณ์ทำี�ท่ำานเล่อกใช้ื่ผล้ตัภัณั์ฑ์์นี �
 - โปรดอา่นคูมื่อการใช้งานและการตดิตัง้โดยละเอียด 
ก่อนการใช้งาน เพ่ือประสิทิธิิภาพและความปลอดภยัสิงูสิดุ
 - โปรดเก็บคูมื่อเลม่นีไ้ว้อ้างอิงในอนาคต

AWW9901D5MC0-0C5
A1120-0(T)

พิมพ์ในประเทศเวียดนาม
11-2020

คู่ม่อการใช้ื่งาน & การตัด้ตัั �ง 
เคร่�องซัักผ้าอัตัโนมัตั ้(สำาหรับัใช้ื่ภัายในบ้ัาน)

รุ่น  NA-FD18V1   NA-FD16V1   NA-FD14V1

AWW9901D5MC0-0C5



2

 ข้้อควรระวังเพื่่�อความปลอดภัยั

อาจำทำำาให้เกด้การบัาดเจำบ็ัสาหสัหร่อถึงึแก่ชีื่วต้ัได้

  ข้้อควรระวัง

อย่าปล่อยให้เดก็ใช้ื่งานเคร่�องโดยลำาพื่งั
 zเคร่ืองใช้ไฟฟ้านีไ้มไ่ด้มีจดุประสิงค์เพ่ือใช้โดยบคุคล (รวมถงึเดก็) ท่ี
ด้อยความสิามารถทางกายภาพ ทางประสิาทสิมัผสัิ หรือทางจิตใจ
 หรือขาดประสิบการณ์และความรู้ เว้นแตว่า่ได้รับการควบคมุดแูล
 หรือการสิอนเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยบคุคลผู้ รับผิดชอบ
ตอ่ความปลอดภยัของบคุคลเหลา่นัน้
 zเดก็ควรได้รับการดแูลเพ่ือให้แนใ่จวา่จะไมเ่ลน่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ห้ามสัมผัสถึงัซัักจำนกว่าถึงัจำะหยุดหมุนสน้ทำแล้ว

 zหากถงัซกัผ้าไมห่ยดุหมนุภายใน 15 วินาที ให้หยดุการท�างานของ
เคร่ืองและตดิตอ่ศนูย์บริการ

อาจำทำำาให้เกด้ไฟไหม้หร่อไฟชื่อ็ตั

ห้ามจำบััข้ณ์ะม่อเปียก ห้ามจำบััหร่อดงึสายไฟ ห้ามใช้ื่

เสียบัปลั�กให้แน่น ห้ามใช้ื่

 zหากสายไฟชื่ำารุด ต้ัองให้ผู้ผล้ตั 
หร่อตัวัแทำนฝ่่ายบัร้การ หร่อ
บุัคคลทำี�มีคุณ์สมบัตััค้ล้ายกันเป็น
ผู้เปลี�ยน เพื่่�อหลีกเลี�ยงอันตัราย

ช�ารุด

ตวัแปลงปลั�กไฟ

สิายตอ่
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  ข้้อควรระวัง

อาจำทำำาให้เกด้ความเสียหาย

ห้ามถึอดแยก ซ่ัอมแซัม หร่อดดัแปลงเคร่�องซัักผ้านี �ด้วยตันเองโดยเดด็ข้าด

ในกรณี์ทำี�เกด้ความขั้ดข้้องหร่อสายไฟได้รับัความเสียหาย
ให้หยุดใช้ื่งานและตัด้ต่ัอช่ื่างเทำคน้คไฟฟ้า

ฝุ่่นทำี�สะสมอาจำทำำาให้เกด้
เพื่ล้งไหม้

ควรต่ัอสายดน้
โปรดตัด้ต่ัอช่ื่างเทำคน้คไฟฟ้าเพื่่�อเปลี�ยนเต้ัารับัใหม่เป็นแบับั 3 ข้า

เชื่ด็ปลั�กไฟด้วยผ้าแห้ง 
เป็นประจำำา

  ใช้ื่เต้ัารับัทำี�เหมาะสมกับัเคร่�องนี � เกบ็ัให้ห่างจำากวัตัถุึไวไฟ

(ตวัอยา่ง)

 zรูปร่างของปลั�ก รูปร่างของเต้ารับ และอตัราการใช้ไฟฟ้า 
จะแตกตา่งกนัไปตามภมิูภาค
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 ข้้อควรระวังเพื่่�อความปลอดภัยั (ต่ัอ)

อาจำทำำาให้เกด้การบัาดเจำบ็ั

ระวังฝ่าเคร่�องหนีบัน้ �วม่อ

ห้ามปีนหร่อวางส้�งข้องหนักบันเคร่�องซัักผ้า

อย่าสัมผัสเม่�อเคร่�องร้อน ควรระมัดระวังม่อและเท้ำา

อาจำทำำาให้เกด้นำ �ารั� ว

ป้ดก๊อกนำ �าหลังจำากใช้ื่งานเสร็จำแล้ว ใช้ื่ท่ำอชุื่ดใหม่ทำี�มีมาพื่ร้อมกับัเคร่�องซัักผ้า

 zต้องใช้ทอ่ชดุใหมท่ี่มีมา
 พร้อมกบัเคร่ืองซกัผ้า 
และไมค่วรใช้ทอ่ชดุเก่า

 มาตัรการป้องกัน

 zถ้าฝาแตกให้หยดุการ
ใช้งานทนัที

 �สิ�าหรับน�า้หนกัสิงูสิดุของผ้าแห้งและแรงดนัน�า้จากก๊อก โปรดดหูน้า 32
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 มาตัรการป้องกัน

อาจำทำำาให้เกด้ความเสียหาย

ตัั �งให้ห่างจำากความร้อนและแสงแดดส่อง
ถึงึโดยตัรง

ห้ามซัักเส่ �อผ้าทำี�กันนำ �าได้

เชน่ เสืิอ้กนัฝน ชดุประดาน�า้ เป็นต้น

ห้ามกีดข้วาง ห้ามใช้ื่นำ �าร้อน
 z ห้ามมีพรมกีดขวาง  
ชอ่งเปิดระบายอากาศ สิงูกวา่ 50 ºC

เคร่�องใช้ื่ไฟฟ้านี �ใช้ื่สำาหรับัการซัักภัายในบ้ัานเท่ำานั �น
 zเคร่ืองใช้ไฟฟ้านีมี้วตัถปุระสิงค์สิ�าหรับใช้ภายในบ้าน 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้านีไ้มไ่ด้มีวตัถปุระสิงค์ท่ีจะน�าไปประยกุต์ใช้งานสิถานท่ีอ่ืน เชน่:
 - พืน้ท่ีประกอบอาหารของพนกังานในร้านค้า สิ�านกังาน และสิถาน
ท่ีปฏิบตังิานอ่ืนๆ
 - บ้านไร่
 - ใช้งานโดยลกูค้าในโรงแรม โมเตล็ และสิภาพแวดล้อมท่ีเป็นแบบ
ท่ีพกัตา่งๆ
 - ท่ีพกัประเภทห้องพกัพร้อมอาหารเช้า
 -สิว่นของพืน้ท่ีสิาธิารณะในห้องชดุ หรือในห้องซกัผ้าท่ีซกัด้วย
เคร่ืองอตัโนมตัิ
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 ช่ื่�อชื่้ �นส่วน / อุปกรณ์์เสร้ม

ทอ่น�า้ทิง้ 

ท่ีกรองเศษผ้า  
(หน้า 21)

ฝาถงั

ตวัวดัระดบั (หน้า 27)

สิายไฟและปลั�ก* (หน้า 3)
* รูปร่างของปลั�กจะแตกตา่ง

กนัตามภมิูภาค

ขาตัง้ปรับระดบั  
(หน้า 27)

ชอ่งเตมิผงซกัฟอกและ
น�า้ยาปรับผ้านุม่ (หน้า 12)

อุปกรณ์์เสร้ม

ช่ื่�อชื่้ �นส่วน

แผงควบคมุการท�างาน (หน้า 8) วาล์วน�า้เข้า (หน้า 26)

ใบพดัซกั

ถงัซกั

 � สิายสิง่น�า้ (1) (หน้า 26) 

ความยาว: 1.0 ม.

 � ทอ่น�า้ทิง้ (1) (หน้า 25)  � ตะแกรงป้องกนัหน ู(1) /  
สิกรู (1) (หน้า 25)

  
 � ข้อตอ่ก๊อกน�า้ (1) (หน้า 26)
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ก่อนซััก

 การเตัรียมพื่ร้อมในการซัักผ้า และการตัรวจำสอบั

ใช้ื่ถุึงตัาข่้ายซัักผ้าสำาหรับัชุื่ดชัื่ �นใน

มากจนแนน่เกินไป

 สำาหรับัการใช้ื่โปรแกรม “Stain Master +” (หน้า 16)

 zการเตรียมสิ�าหรับคราบสิกปรกท่ีซกัออกยาก

 zปฏิบตัติามป้ายระบวุิธีิการดแูลรักษาเสิือ้ผ้า

 zสิ�าหรับ 

 • เสิือ้เชิต้ผ้าเนือ้แข็ง

 • เสิือ้ผ้ายางพารา  • เสิือ้เชิต้ลายกราฟฟิค

 • เสิือ้ผ้าสิี

การตัรวจำสอบัก่อนการซััก

กลบัตะเข็บ

เสิือ้ผ้าท่ีเป็นขยุได้งา่ย

ผ้าอ้อมสิ�าเร็จรูป

เส่ �อผ้าทำี�สีตักง่าย ควรแยกซัักต่ัางหาก
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เลือกโปรแกรมการซกั (หน้า 10)

ข้อสิงัเกต

 zในกรณีท่ีไฟดบั 
 เคร่ืองซกัผ้าจะกลบัคืนขัน้ตอนจากชว่งท่ีไฟดบั เม่ือไฟฟ้ากลบัมาเป็นปกติ

 zหากไมไ่ด้กด  ภายใน 10 นาที หลงัจากเปิดเคร่ือง  
 เคร่ืองซกัผ้าจะปิดเองโดยอตัโนมตัิ

 zการตัง้คา่ขัน้ตอนการซกัแบบ “Stain Master +” และโปรแกรม “แชผ้่า” ไมส่ิามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

Stain Master (หน้า 16)

สิวิตช์ เปิด/ปิด

ป่ันแห้งทรงพลงั (หน้า 17)

เร่ิม/หยดุชัว่คราว

ไฟสิญัญาณลอ็กป้องกนัเดก็ (หน้า 18)

 แผงการทำำางาน

ตัง้เวลาซกั 
(หน้า 14)

ปร้มาณ์ผงซัักฟอก

ระดบัน�า้ (ลติร) ผงซกัฟอก *2

105 *1 88 81  

74 66 59

52 46 38

33
*1 NA-FD18V1: 105 ลติร

NA-FD16V1: 99  ลติร
NA-FD14V1: 93  ลติร
สิ�าหรับปริมาณน�า้: จอแสิดงผล  
105 ลติร จะแสิดงขึน้ 

*2    : ผงซกัฟอก 1 ช้อน

การตัั �งค่าขั้ �นตัอนต่ัาง ๆ  
(หน้า 14)

กะพริบ  
(ก�าลงัท�างาน)

ลดผ้าพนักนั 
(หน้า 10)

ปร้มาณ์นำ �า

ประมาณ  
5 วินาที

เวลาทำำางานทำี�เหล่อ

 

ท�าความ
สิะอาดถงัซกั
 (หน้า 18)

เตมิน�า้ (หน้า 19)
ECONAVI (หน้า 17)
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1

2
(หน้า 10)

 �การตัง้เวลาซกัลว่งหน้า

3 ตรวจสิอบปริมาณเสิือ้ผ้า
ท่ีต้องการซกั

10 วินาที 5 วินาที

20 วินาที

4
  (หน้า 8)

(หน้า 12)

5

 การซััก

 �หลังจำากกดปุ่ม “เร้�ม” 
 zสิามารถเปลี่ยนขัน้ตอนการท�างาน (ในขณะท่ีก�าลงัซกัผ้า)

หยดุชัว่คราว เร่ิม

 zเพ่ือตรวจสิอบหรือเปลี่ยนระดบัน�า้ (ในขณะท่ีก�าลงัซกัผ้า)  
 zไมส่ิามารถเปลี่ยนโปรแกรมการท�างานได้

(หน้า 14)
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ประเภัทำข้องการซััก

โปรแกรม วตัถปุระสิงค์ ความจสุิงูสิดุ *  
(กก)

กา
รซ

กั

      ปกตั ้(หน้า 9)

 zเสิือ้ผ้าทัว่ไป

18.0
16.0
14.0 zป้องกนัผ้าพนักนั

 • ซกัผ้าแบบออ่นโยนกวา่ “ปกต”ิ เพ่ือลดผ้าพนักนั
 • คลี่เสิือ้ผ้าออกจากกนัหลงัจากการป่ันผ้า 

8 กก. หรือน้อยกวา่

     รวดเร็ว (หน้า 9)

 zสิ�าหรับคราบสิกปรกเลก็น้อย
18.0
16.0
14.0

     ซัักถึนอมผ้า (หน้า 15)

 zซกัอยา่งออ่นโยน

5.0

      ผ้าเดก็อ่อน (หน้า 9)

 zเสิือ้ผ้าสิ�าหรับเดก็ออ่น & ผู้ ท่ีมีผิวบอบบาง
ล้างน�า้อยา่งทัว่ถงึ 

 

18.0
16.0
14.0

       ประหยัดนำ �า (หน้า 9)

 zเพ่ือประหยดัน�า้

18.0
16.0
14.0

      ผ้าห่ม (หน้า 15)

 zผ้านวมและผ้าหม่

ต้องมีสิญัลกัษณ์ระบวุา่สิามารถซกัได้ด้วยเคร่ืองซกัผ้า

4.2

      ลดผ้าพื่นักัน
          (หน้า 9)
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ข้อสิงัเกต

 zแนะน�าให้ใช้โปรแกรม “ปกต”ิ และโปรแกรม “ประหยดัน�า้” สิ�าหรับเสิือ้ผ้าท่ีเปือ้นธิรรมดา 
ในระดบัความจขุองเคร่ืองซกัผ้าเคร่ืองนี ้

โปรแกรม วตัถปุระสิงค์ ความจสุิงูสิดุ *  
(กก)

กา
รซ

กั

      แช่ื่ผ้า (หน้า 9)
 zสิ�าหรับคราบสิกปรกมาก
แชผ้่าก่อนการซกั 

18.0
16.0
14.0

                    (หน้า 16)  z สิ�าหรับรอยเปือ้นดงัตอ่ไปนี ้

5.0

คราบัเหง่�อ

คราบัโคลน

คราบัซัอส

ปกและแข้นเส่�� อ 
(40 ºC)

คราบัมัน (40 ºC)

กำาจำดัแบัคทำเีรีย (60 ºC)
               

ปั่น
แห้

ง

    ปั� นแห้งทำรงพื่ลัง (90 นาทำ)ี 
        (หน้า 17)

 z ป่ันแห้งเสืิอ้ผ้าใยสิงัเคราะห์ 3.0

กา
รด

แูล
รัก

ษ
า  zป่ันถงัซกัให้แห้ง ―

    ทำำาความสะอาดถึงั  
        (หน้า 23)

 zล้างท�าความสิะอาดถงัซกั
เพ่ือขจดักลิน่และเชือ้รา

―

* ด้านบน:  NA-FD18V1 / กลาง: NA-FD16V1 / ด้านลา่ง: NA-FD14V1

คราบสิกปรกท่ีท�าความสิะอาดงา่ย

คราบสิกปรกตดิแนน่
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 ผงซัักฟอก / นำ �ายาปรับัผ้านุ่ม / สารฟอกข้าว
 zปฏิบตัติามค�าแนะน�าของแตล่ะรูปแบบ
 zสิ�าหรับการท�าความสิะอาด (หน้า 21)

 zปิดชอ่งเตมิผงซกัฟอกและน�า้ยาปรับผ้านุม่ให้สินิทก่อนเร่ิมใช้งาน

สิารซกัฟอกขาว (คลอรีน)

 สารฟอกข้าว
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 zระหวา่งการด�าเนินการ
หยดุชัว่คราว

ห้ามใช้น�า้ยาปรับผ้านุม่ 
ท่ีแยกตวัจากน�า้หรือจบั
ตวักนัเป็นก้อน

น�า้ยาปรับผ้านุม่
แบบเข้มข้น

น�า้

 zไมส่ิามารถใช้น�า้ยาปรับผ้านุม่ได้ในโปรแกรม  
“ประหยดัน�า้”

สิงูสิดุ 100 มล.

นำ �ายาปรับัผ้านุ่ม

 น�า้ยาซกัผ้าผงซกัฟอก  น�า้ยาปรับผ้านุม่

ผงซัักฟอก

 zถ้ึาผงซัักฟอกละลายได้ไม่ดใีห้ใส่ลงในช่ื่อง
ฟอกสี

 zระดบัของการเกิดฟองขึน้อยูก่บัจ�านวนเสิือ้ผ้า
ท่ีซกั คราบสิกปรก ผงซกัฟอกและความ
กระด้างของน�า้
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ซััก / ล้าง / ปั� น

1

2

3

 ตัวัเล่อกในการซััก

ตัั �งเวลาซััก

ตัง้คา่เวลาเป็นชัว่โมงท่ีเคร่ืองจะซกัจนเสิร็จสิิน้
การท�างาน

1

2
              2 นาที

ตวับง่ชีอ่ื้น ๆ
 ทัง้หมดปิดการ
ท�างาน

2 - 24

1 - 24

-

2 - 24

2 - 24

-

3 - 24

(หน้า 16)

-

-

ข้อสิงัเกต

 zไมส่ิามารถตัง้เวลาลว่งหน้าได้สิ�าหรับการซกั
แบบ “ลดผ้าพนักนั”

 �สิ�าหรับการยืนยนั

 �สิ�าหรับการยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลง
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 ผ้าห่ม

ปริมาณน�า้ 
 สิงูสิดุ *

4.2 กก.
 • เส้ินใยสิงัเคราะห์ 100 %
 • ฝ้าย 100 %

* NA-FD18V1: 105 ลติร / NA-FD16V1: 99 ลติร /  
NA-FD14V1: 93 ลติร

ข้อสิงัเกต

ผงซกัฟอก น�า้ยาซกัผ้า

ข้อสิงัเกต

 zการบง่ชีป้ริมาณน�า้จะแสิดงคา่สิงูสิดุและไม่
สิามารถเปลี่ยนแปลงได้

ซกัถนอมผ้า

74 ลติร 5.0 กก.

66 ลติร 3.0 กก.

59 ลติร 1.0 กก.

ข้อสิงัเกต

สิารฟอกขาว น�า้ยาซกัผ้าสิตูร
ออ่นโยน

 �หลังจำากเสร็จำส้ �นการซััก

น�าผ้าออกโดยทนัที
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 ตัวัเล่อกในการซััก (ต่ัอ)

Stain Master +

การเตัรียมการซััก: (หน้า 7)

1

2
 �การตัง้เวลาซกัลว่งหน้า (หน้า 14) 

ปกและแขนเสิือ้ 3 - 24

คราบมนั 3 - 24

ก�าจดัแบคทีเรีย 4 - 24

อ่ืน ๆ 2 - 24

3

4

5

ข้อสิงัเกต

 zสิงูสิดุ 5.0 กก.

1 3

 zปริมาณน�า้สิงูสิดุ
• ก�าจดัแบคทีเรีย: 66 ลติร
• อ่ืน ๆ: 81 ลติร

 zไมส่ิามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ขัน้ตอนการซกั
ของโปรแกรมนีไ้ด้
 zเม่ือใช้

• ตรวจสิอบให้แนใ่จวา่ได้ปิดฝา 

• อาจเกิดหยดน�า้เกาะท่ีฝา ฯลฯ 

     การควบแนน่

3 12
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 ปั� นแห้งทำรงพื่ลัง (90 นาทำ)ี

การเป่าลมท่ีเกิดจากการหมนุของถงัซกัจะท�าให้
ผ้าแห้ง

 zผ้าท่ีป่ันแห้งได้: เส้ินใยสิงัเคราะห์  
(สิงูสิดุ 3.0 กก.)

1

2

3

ข้อสิงัเกต

 zผ้าอาจจะไมแ่ห้งสินิท (ขึน้อยูก่บัจ�านวน 
และประเภทของผ้า รวมไปถงึอณุหภมิู)

 zฟังก์ชนันีไ้มไ่ด้ใช้เคร่ืองท�าความร้อน เสิือ้ผ้าจงึ
อาจจะมีลกัษณะกึง่แห้ง

ECONAVI

 zเฉพาะโปรแกรมการซกัแบบ “ปกติ” เทา่นัน้

ประหยดัน�า้และเวลา

 �ไฟสัญญาณ์บ่ังชีื่ �

ก�าลงัตรวจจบั
 

เปิดใช้งาน ECONAVI
 

ปิดใช้งาน ECONAVI

 �เป้ด/ป้ด

1

2

3 กดค้างไว้ 3 วินาที

4   เพ่ือเลอืก
เปิด ปิด

5

* ทดสิอบสิภาวะตา่ง ๆ: 
 • โปรแกรมการซกัแบบ “ปกต”ิ
 • เปรียบเทียบระหวา่งการท�างานท่ีเปิดใช้งาน ECONAVI  
(จ�านวนผ้าท่ีซกั:  4.0 กก., อณุหภมิูน�า้: สิงูกวา่ 35 ºC) และ 
การท�างานท่ีปิดใช้งาน ECONAVI (จ�านวนผ้าท่ีซกั: 18.0 / 
16.0 / 14.0 กก. (ความจ)ุ, อณุหภมิูน�า้: ต�า่กวา่ 15 ºC) 

 • การทดสิอบเป็นไปตามมาตรฐาน IEC60456 ยกเว้นอณุหภมิูของน�า้

 น�า้หนกั    /    อณุหภมิู
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 ฟังก์ชัื่นทำี�ให้ความสะดวกสบัาย

การยกเล้กเสียงเตัอ่นเม่�อซัักเสร็จำ

1
กดค้างไว้ 3 วน้าทำี

&

x2

 �การตัั �งค่าตัามเดม้:

ปฏิบตัติามขัน้ตอนเดียวกนั

 การตัั �งค่าการล็อกป้องกันเดก็

10 วินาที น�า้ถกูระบาย
ออกมา

* ฟังก์ชัน่นีไ้มไ่ด้ลอ็กฝาเคร่ืองและการท�างานของ
ปุ่ มตา่ง ๆ

1
2

กดค้างไว้ 5 วน้าทำี

x2

x4 �ยกเล้กการตัั �งค่า: ปฏิบตัติาม
ขัน้ตอนเดียวกนั

x4

การหมุนถึงัซัักด้วยม่อ

การตัั �งค่าการทำำาความสะอาดถึงัซััก

เพ่ือป้องกนักลิน่และเชือ้รา สิามารถใช้ได้กบัทกุ
โปรแกรมการซกั ยกเว้นแบบ “ประหยดัน�า้” และ
 “ป่ันแห้งทรงพลงั”

 �ไฟสัญญาณ์บ่ังชีื่ �

ท�างาน

เปิดใช้งานฟังก์ชัน่

ปิดใช้งานฟังก์ชัน่
 �เป้ด/ป้ด

1

2

3 กดค้างไว้ 3 วินาที

4  เพ่ือเลอืก
ปิด เปิด

5

ข้อสิงัเกต
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โปรแกรม
เวลาทัง้หมด*1

(นาที)
การซกั
(นาที)

ล้างน�า้
 (จ�านวนครัง้)

ป่ัน
(นาที)

   ซัักปกตั้ 70 10 2 7

   รวดเร็ว 50 3 2 5

   ซัักถึนอมผ้า 50 9 2 1

   ผ้าเดก็อ่อน 80 10 2 9

   ประหยัดนำ �า 80 10 3 7

   ผ้าห่ม 80 12 2 7

   แช่ื่นำ �า 130 *2 71 (แช ่59) 2 7

St
ai

n 
M

as
te

r +

คราบัเหง่�อ 70 13 2 7

คราบัโคลน 90 32 2 7

คราบัซัอส 110 *2 54 (แช ่29) 2 7

ปกและแข้นเส่�� อ 165 *2 33 *3 2 7

คราบัมัน 170 *2 38 *3 2 7

กำาจำดัแบัคทำเีรีย 225 *2 30 *3 2 7

   ทำำาความสะอาดถึงั 150 *2 65 (แช ่62) 2 30

*1 เวลาทำั �งหมดเป็นเวลาโดยประมาณ์ (เม่�ออัตัราการจ่ำายนำ �ามาตัรฐานค่อ 15 ล้ตัร/นาทำี
 และอุณ์หภัมูข้้องนำ �าค่อ 28 ºC)

*2 จะแสิดงเวลาในการซกัสิงูสิดุ 99 นาที 
*3 ไมร่วมเวลาท�าน�า้ร้อน สิญัลกัษณ์  จะแสิดงระหวา่งกระบวนการให้ความร้อนด้วยน�า้

 z“เตมิน�า้”: เพ่ือเตมิน�า้ลงในถงัซกัและท�าการซกัล้างในขณะท่ีก�าลงัเตมิน�า้

 รายละเอียดข้องโปรแกรมต่ัางๆ
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การดแูลรักษา

 ทำี�กรองเศษผ้า

หลังจำากการใช้ื่งานทำกุครั�ง

1

2 น�า้

3 1 2

3 4
เสีิยงคลิ�ก

ข้อสิงัเกต

ไมมี่แผน่กรอง

   

หากถอดแผน่กรองเศษผ้าได้
ยาก (หน้า 18)

    

ตวัแทนจ�าหนา่ย

หากท่ีกรองเศษผ้าช�ารุดเสิยีหาย สิามารถ
ตดิตอ่ซือ้ใหมไ่ด้ท่ีตวัแทนจ�าหนา่ย
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 ช่ื่องเตัม้ผงซัักฟอกและนำ �ายาปรับัผ้านุ่ม

หากมีคราบัผงซัักฟอกและนำ �ายาปรับัผ้านุ่ม

ตัวัเคร่�อง / ฝ่าเคร่�อง

น�า้ยาท�าความสิะอาดครัว 
ท่ีมีคา่เป็นกลาง

หากเคร่�องซัักผ้าสกปรกมาก

1

2

3

4

ด้านหนา

ด้านบาง

เสิยีงคลิ�ก

5

ดงึออก

ดนัเข้า
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 การดแูลรักษา (ต่ัอ)

ตัาข่้ายกรองนำ �า

หากนำ �าไหลไม่สมำ�าเสมอ

1

2 เปิด

3
ประมาณ 40 วนิาที

ปิดเร่ิม

4 12

5
ตาขา่ยกรองน�า้

6

7

8 1 2

คลายออก
ขนัเข้า
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ถึงัซััก

สัปดาห์ละครั�ง <ปั� นแห้งทำรงพื่ลัง>

ถงัเปลา่ ไมมี่น�า้

 (หน้า 17)

เดอ่นละครั�ง <ทำำาความสะอาดถึงั>

5 สิารซกัฟอกขาว
(กลุม่คลอรีนสิ�าหรับเสิือ้ผ้า)

200 มล.

6 เร่ิม

    
ประมาณ 2.5 ชัว่โมง

1

2

ถงัเปลา่ ไมมี่น�า้

เปิด

3 เร่ิม

4

น�า้เตม็ถงั

หยดุชัว่คราว
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 การตัด้ตัั �ง
ต้ัองตัด้ต่ัอช่ื่างบัร้การเพื่่�อทำำาการตัด้ตัั �ง

 �ห้ามตดิตัง้ด้วยตนเอง
 �ท�าตามวิธีิการตดิตัง้ 
มิฉะนัน้ พานาโซนิคจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่
อบุตัเิหตหุรือความเสิียหายท่ีเกิดขึน้

ตัรวจำสอบัสถึานทำี�ตัด้ตัั �ง

 

ทอ่น�า้ทิง้ ภายนอก

ตะแกรงป้องกนัหนู
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ตัด้ตัั �งตัะแกรงป้องกันหนู

 ตัด้ตัั �งท่ำอนำ �าทำ้ �งภัายนอก

1 2

1

2

ข้อสิงัเกต

ไมค่วรยกทอ่สิงูเกิน 10 ซม.

ห้ามตอ่ความยาวทัง้หมดเกิน 3 ม.
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การตัด้ตัั �ง (ต่ัอ)

       มาตัรการป้องกัน

 zขนัน็อตให้แนน่
 zห้ามงอ บีบ ดดัแปลงหรือตดัสิายยาง

ต่ัอข้้อต่ัอก๊อกนำ �าและสายส่งนำ �า

1 เกลียว:
ประมาณ 
4 มม.

2

3 1

2

4
ขนัให้แนน่
(เพ่ือป้องกนัน�า้ร่ัวไหล) 

คลายสิกรู

ขนัสิกรูเข้า

5

1
2

3

6
1

2

3 
ตรวจสิอบวา่ข้อตอ่หลวม
หรือไม่
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 ต่ัอปลั�กไฟและสายดน้

 ตัรวจำสอบัว่าเคร่�องซัักผ้าตัั �งอยู่แนวระนาบั

 �เม่�อฟองอากาศไม่อยู่ในเคร่�องหมายวงกลม

หมนุออก

ปรับระดบั

ด้านในเคร่ืองหมายวงกลม

หมนุเข้า

ทำดสอบัการทำำางาน

(หน้า 28)

ไมมี่เสิยีงผิดปกติ

เคร่ืองหมาย 
วงกลม
ฟองอากาศ
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 การแสดงข้้อผ้ดพื่ลาด

การแสดงข้้อผ้ดพื่ลาด ส้�งทำี�ต้ัองตัรวจำสอบั

ไม่สามารถึระบัาย
นำ �าทำ้ �งได้

1 2ตรวจสิอบทอ่น�า้ทิง้

เศษผ้า

เกิน 10 ซม.
เกิน 3 ม.

ฝ่าเคร่�องเป้ดอยู่

1

การปั� นหร่อปั� นแห้ง
ทำรงพื่ลังไม่ทำำางาน

 

1 2ไมส่ิม�่าเสิมอ สิม�่าเสิมอ

1 2เอียงหรือไมม่ัน่คง มัน่คง

  

 � การเตัรียมพื่ร้อม

ยกเลกิการลอ็กป้องกนัเดก็ (หน้า 18) 
หากตัง้คา่ไว้
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การแสดงข้้อผ้ดพื่ลาด  ส้�งทำี�ต้ัองตัรวจำสอบั

นำ �าไม่ไหลเข้้าถึงั

 

น�า้ไมไ่หล ไมไ่ด้เปิดน�า้

2

ตาขา่ยกรองน�า้  
(หน้า 22)

1

นำ �าระบัายออกมา

10 วินาที

ตัง้คา่ลอ็กป้องกนัเดก็เอาไว้
น�า้ระบายออกมา

 

5 วินาที

1

ให้ตัรวจำสอบัตัาม
วธี้ีการดงันี �

1 2 3
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อาการ ส้�งทำี�ต้ัองตัรวจำสอบั

เว
ลา

การบง่ชีเ้วลาอาจเพ่ิมขึน้
หรือไมเ่พ่ิมขึน้ก็ได้

การแสิดงเวลาเป็นเพียงคา่ประมาณเทา่นัน้  
เวลาท่ีเหลือจะถกูเปลี่ยนระหวา่งการท�างานแตล่ะขัน้ตอน

การท�างานอาจนานกวา่เวลาท่ีแสิดง เม่ือเสิือ้ผ้าในถงั
ไมส่ิม�่าเสิมอกนั เม่ือการระบายน�า้ทิง้ไมดี่พอ เม่ือการจา่ยน�า้เข้าไมค่อ่ยดี

  เวลาในการท�างานอาจจะนานขึน้

การท�างานเกินเวลาท่ีตัง้คา่ไว้

ตวั
เค

รื่อ
ง

เคร่�องไม่ทำำางาน

 � ตรวจสิอบ

 � ลองท�าตามขัน้ตอนนี ้

 zยกเบรกเกอร์ขึน้ zกด “เร่ิม”

 zไฟฟ้าดบั  zตัง้เวลาซกัลว่งหน้า

 zปิดฝาเคร่ือง  zเปิดก๊อกน�า้  zเสิียบปลั�กให้แนน่

ไม่สามารถึเปลี�ยนการตัั �งค่า
การทำำางานได้  
(หลังจำากเร้�มการทำำางาน)

เร่ิม

 � ลองท�าตามขัน้ตอนนี ้

หยดุชัว่คราว1 2
 z ระหวา่งการซกั

1 2ปิด เปิด

 z หลงัจากเสิร็จสิิน้การซกัแล้ว

เร่ิม3

 การแก้ไข้ปัญหาเบั่ �องต้ัน
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อาการ ส้�งทำี�ต้ัองตัรวจำสอบั

กา
รซ

กั

นำ �าเข้้าถึงัระหว่างเคร่�อง
กำาลังซััก เม่ือระดบัน�า้ลดลง เม่ือปริมาณเสิือ้ผ้าท่ี

จะซกัมีจ�านวนมาก

 มีการจา่ยน�า้เข้าโดยอตัโนมตัิ

ระดบัันำ �า

สูงเกน้ไป

เม่ือเสิือ้ผ้าท่ีจะซกัเปียกน�า้ เม่ือมีน�า้อยูแ่ล้วในถงัซกั 
ก่อนเร่ิมการท�างาน

 ระดบัน�า้อาจสิงูกวา่ปกตไิด้

ตัำ�าเกน้ไป

เม่ือเสิือ้ผ้ามีน�า้หนกัเบา  
(เชน่ เส้ินใยสิงัเคราะห์ เป็นต้น)

 ระดบัน�า้ต�่าเกินไป

ล้า
ง

เม่�อเร้�มทำำางานในขั้ �นตัอน
การล้าง แต่ันำ �าไม่ไหลเข้้า
ถึงัซััก

   น�า้จะไหลเข้าถงัหลงั
จากการป่ัน

   น�า้จะไหลเข้าถงัหลงัจาก
ระบายน�า้ออกและป่ัน

เม่ือไมมี่น�า้อยูใ่นถงัซกั

เม่ือมีน�า้อยูใ่นถงัซกั

ปั่น

การปั� นเปลี�ยนเป็นการล้าง หากระดบัของผ้าไมส่ิม�่าเสิมอกนั เคร่ืองซกัผ้าจะท�าการแก้ไข
โดยอตัโนมตัิด้วยการเข้าสิูก่ระบวนการล้าง

การล้างทำำางานแทำนการปั� น

การหมุนผ้ดปกตั้ ความเร็วในการหมนุของถงัซกัถกูปรับคา่เพ่ือลดการสิัน่สิะเทือน
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 ข้้อมูลจำำาเพื่าะ
หมายเลข้รุ่น NA-FD18V1 NA-FD16V1 NA-FD14V1

แรงดนัไฟฟ้า 220 โวลต์

ความถ่ี 50 เฮิิรตซ์

ก�าลงัไฟฟ้า 1475 วตัต์

ปริมาณน�า้ตามมาตรฐาน 105 ลติร 99 ลติร 93 ลติร

น�า้หนกัของเคร่ือง (กิโลกรัม) 18.0 กิโลกรัม 16.0 กิโลกรัม 14.0 กิโลกรัม

ขนาดของเคร่ือง 679 มม. (กว้าง) x 755 มม. (ยาว) x 1100 มม. (สิงู)

น�า้หนกัของเคร่ือง 48 กิโลกรัม

แรงดนัน�า้จากก๊อก 0.01 - 1 เมกะปาสิคาล

  การแก้ไข้ปัญหาเบั่ �องต้ัน (ต่ัอ)

อาการ ส้�งทำี�ต้ัองตัรวจำสอบั

อื่น
 ๆ

ไฟฟ้าดบัั/เบัรกเกอร์ไฟฟ้า 

ปิด

การท�างานจะกลบัคืนขัน้ตอนเดมิจากชว่งท่ีไฟดบั เม่ือไฟฟ้ากลบัมาเป็นปกติ

                ไม่มีประสท้ำธ้ีภัาพื่  z การเตรียมผ้าก่อนซกั  
(หน้า 7)

 z น้อยกวา่ 5.0 กก.  z เลอืกตามประเภทของคราบ
ท่ีตดิบนเสิือ้ผ้า (หน้า 11)

 � ตรวจสิอบ  � ลองท�าตามขัน้ตอนนี ้

ผงซัักฟอกยังคงไม่ละลาย

ใสิล่งในชอ่งฟอกสิี (หน้า 12)

 � ลองท�าตามขัน้ตอนนี ้

เปิด


