
สารบัญ
ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย 2
ชื่อช้ินสวน / อุปกรณเสริม 6
กอนซัก 7
แผงควบคุมการทํางาน 8
ประเภทของการซัก 10
ผงซักฟอก 12
การซัก 14
ตัวเลือกในการซัก

• ซักผาหม
• ซักถนอมผา
• Stain Master +
• ปนแหงทรงพลัง (90 นาที)
• ซัก / ลาง / ปน

16

รายละเอียดของโปรแกรมตางๆ 19
ฟงกชันที่ใหความสะดวกสบาย 20
การดูแลรักษา 21
การติดต้ัง 24
การแสดงขอผิดพลาด 28
การแกไขปญหาเบ้ืองตน 29
ขอมูลจําเพาะ 30
ศูนยบริการ 31

ขอขอบคุณท่ีทานเลือกใชผลิตภัณฑนี้
 - โปรดอานคูมือการใชงาน & การติดตั้งโดยละเอียดกอนการใชงาน 
เพ่ือประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
 - โปรดเก็บคูมือเลมนี้ไวอางอิงในอนาคต

AWW9901D0100
T1116-0

Printed in Thailand
11-2016

คูมือการใชงาน & การติดต้ัง
เคร่ืองซักผาอัตโนมัติ 

(ใชภายในบาน)
รุน NA-FS16V5
NA-FS14V5

NA-FS16V5/FS14V5_(TH)_TH.indd   1NA-FS16V5/FS14V5_(TH)_TH.indd   1 10/21/2559 BE   3:25 PM10/21/2559 BE   3:25 PM



 ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย

อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

หามใหเด็กใชงานตามลําพัง
 เคร่ืองใชไฟฟานี้ไมมีเจตนาสําหรับใชโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ดอยความสามารถทางกายภาพ 
ทางประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณและความรู เวนแตวาไดรับการควบคุมดูแล
หรือการสอนเก่ียวกับการใชเคร่ืองใชไฟฟา โดยบุคคลที่ผูรับผิดชอบตอความปลอดภัยของบุคคล
เหลานั้น

 เด็กควรไดรับการดูแลเพ่ือใหแนใจวาจะไมเลนเคร่ืองใชไฟฟา

พึงสังเกตปลั๊กไฟและสายไฟดังตอไปน้ี
(เพ่ือปองกันการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาดูด)

 หามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟและสายไฟขณะมือเปยก
 หามจับหรือดึงสายไฟเม่ือดึงปลั๊กไฟออกจากเตารับ
 หากสายออนปอนกําลังไฟฟาชํารุด ตองใหผูทํา หรือตัวแทนฝายบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
คลายกันเปนผูเปล่ียน เพ่ือหลีกเล่ียงอันตราย

 ใชเตารับที่เปนไปตามขอกําหนดของพิกัดสําหรับเคร่ืองใชไฟฟานี้แยกตางหาก หามใชตัวแปลงปล๊ัก
ไฟหรือสายตอ

 เสียบปลั๊กไฟเขาไปในเตารับจนสุด
 เช็ดปลั๊กไฟดวยผาแหง (ฝุนที่สะสมอาจมีความช้ืนเปนเหตุใหฉนวนเสียหายซ่ึงทําใหเกิดไฟไหมได)
 ดึงปลั๊กไฟออกกอนทําความสะอาด

 ขอควรระวัง
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ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
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หามถอดแยก ซอมแซม หรือดัดแปลงเคร่ืองซักผานี้ดวยตนเอง
 ในกรณีที่เกิดการทํางานผิดพลาดหรือไมทํางาน ใหหยุดใชงานเคร่ืองซักผาทันที แลวถอดปล๊ักไฟออก 
ติดตอศูนยบริการลูกคาใกลบานทานเพ่ือซอมแซม

หามวางวัตถุท่ีมีเปลวไฟใกลกับเคร่ืองซักผา
หามวางวัตถุไวไฟหรือเส้ือผาท่ีมีคราบวัตถุไวไฟติดอยูไว
ขางในถังซัก ควรเก็บใหไกลจากเคร่ืองใชไฟฟานี้
(เพ่ือปองกันการระเบิดหรือไฟไหม)

 ตัวอยางเชน: นํ้ามันกาด นํ้ามันเช้ือเพลิง นํ้ามันเบนซิน/ทินเนอร แอลกอฮอล เปนตน

หามสัมผัสถังซักจนกวาถังจะหยุดหมุนสนิทแลว
(เพ่ือปองกันการบาดเจ็บ)

 ถาถังซักไมหยุดหมุนภายใน 15 วินาที เมื่อฝาถูกเปดระหวางการปนสลัดนํ้า ใหหยุดการทํางาน
ของเคร่ืองทันทีและเรียกชาง

ควรตอสายดิน
(เพ่ือปองกันไฟฟาช็อตหากกระแสไฟฟาร่ัวไหล)

 ในการติดตั้งสายดิน ควรติดตอชางผูใหบริการเพ่ือทําการตอสายดิน

 ขอควรระวัง
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 ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย (ตอ)

อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหายได

หามซัก ลาง หรือปนแหง ผาหรือเส้ือผาท่ีกันนํ้าได
(เพ่ือปองกันการบาดเจ็บ เกิดความเสียหายตอทรัพยสิน ตอตัวเคร่ือง ผนัง พ้ืน และเส้ือผาที่ซักชํารุดฉีก
ขาดหรือนํ้าร่ัวได หากเคร่ืองซักผาลมหรือสั่นรุนแรงขณะปนแหง)

 เชน เส้ือกันฝน ชุดประดาน้ํา เปนตน

หลีกเล่ียงบริเวณท่ีต้ังที่แสงแดดสองถึงโดยตรงหรือใกลแหลงความรอน
(เพ่ือปองกันการทํางานที่ผิดปกติหรือชิ้นสวน
เสียรูปได)

ปดกอกน้ําหลังจากใชงานเสร็จแลว
(เพ่ือปองกันไมใหนํ้าร่ัว)

เมื่อใชโปรแกรมกําจัดแบคทีเรีย(60 °C) ควรระมัดระวังตนเองเพ่ือไมใหเกิดแผลนํ้ารอนลวก
 หามสัมผัสถังซักและน้ํารอนที่ระบายออกมา

 มาตรการปองกัน
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ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
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พึงสังเกตดังตอไปน้ี
 ควรระมัดระวังเพ่ือไมใหหนีบนิ้วมือ

 ตองใชทอชุดใหมที่มีมาพรอมกับเคร่ืองใชไฟฟาและไมควรใชชุดทอเกา
 หามมีพรมกีดขวางชองเปดระบายอากาศ
 หามสอดนิ้วมือหรือเทาเขาไปใตตัวเคร่ือง
(เพ่ือปองกันการบาดเจ็บจากช้ินสวนท่ีหมุนได)

 หามวางส่ิงของหนักหรือปนข้ึนไปบนเคร่ืองซักผา
(เพ่ือปองกันเคร่ืองซักผาไมใหเสียหายหรือแตกหัก ซ่ึงทําใหเกิดการบาดเจ็บได)

 ถาฝาแตกใหหยุดการใชงานทันที
(เพ่ือปองกันเคร่ืองซักผาไมใหเสียหายหรือแตกหัก ซ่ึงทําใหเกิดการบาดเจ็บได)

 หามเช่ือมตอเขากับกอกจายนํ้ารอน (สูงกวา 50 °C)
 เคร่ืองซักผานี้เหมาะสําหรับซักเส้ือผาที่มีปายบงช้ีวาสามารถซักดวยเคร่ืองไดเทานั้น

 มาตรการปองกัน

 

โปรดระวังฝา
กระแทกขณะปด

ระบบฝาปดนุมนวลจะทํางาน
เมื่อเปดจนสุด
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 ชื่อช้ินสวน / อุปกรณเสริม
วาลวปอนนํ้าเขา (หนา 27)

อุปกรณเสริม
 สายสงนํ้า (1) (หนา 26)

 • ความยาว : 1.0 ม.

 ทอนํ้าทิ้ง (1) (หนา 25)  ตะแกรงปองกันหนู (1) 
(หนา 24)

 ขอตอกอกน้ํา (1) 
(หนา 26)

 สกรู (1) (หนา 24)

สําหรับยึดตะแกรงปองกันหนู

ทอนํ้าทิ้ง
(หนา 25) 

ใบพัดซัก

ที่กรองเศษผา 
(หนา 21)

ฝาถัง 
(ระบบปดนุมนวล)

ถังซัก

ตัววัดระดับ 
(หนา 27)

สายไฟและปล๊ักไฟ* 
(หนา 27)
* รูปรางของปลั๊กอาจแตกตาง
กันตามภูมิภาค

ชองเติมผงซักฟอก/
สารฟอกขาว (หนา 12)

ขาต้ังปรับระดับ
(หนา 27)

ชองเติมผงซักฟอก
และ นํ้ายาปรับผานุม 
(หนา 13)

แผงควบคุมการทํางาน (หนา 8)
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ชื่อชิ้นสวน / อุปกรณเสริม
กอนซัก
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 กอนซัก
 การเตรียมพรอมในการซักผา และการตรวจสอบ

 เส้ือผาท่ีสีตกงายควรแยกซักตางหาก

 การตรวจสอบกอนการซัก
( เพ่ือปองกันไมใหเส้ือผาฉีกขาด เกิดการทํางาน
ผิดปกติ และระบายน้ําไมได)
 นําเหรียญ เข็มกลัด ตัวหนีบกระดาษ ตะปู 
เปนตน ออกมา

 ติดกระดุมและรูดซิปข้ึน
 หามซักอยางอื่น (เชน ผาออมสําเร็จรูป) นอก
เหนือจากเส้ือผา

 กลับตะเข็บเส้ือผาที่เกิดเม็ดขนไดงาย
 ใชแปรงปดเศษตางๆ ออก เชน ขนสัตวและ
เสนผม เศษดิน เปนตน

 ผูกเชือกตางๆ ใหแนน

  ใชถุงตาขายซักผาสําหรับชุดช้ันใน
 เส้ือช้ันในแบบเสริมโครง เส้ือผาลูกไม เส้ือผา
ช้ันใน และถุงนอง 

 หามใสเส้ือผามากจนแนนเกินไป
 หันแผงซิปเขาดานในถุงตาขาย
( เพ่ือปองกันไมใหเส้ือผาฉีกขาดและปองกันไม
ใหตัวเคร่ืองชํารุด)

 หามใชโปรแกรม “ปนแหงทรงพลัง” 
( เพ่ือปองกันการแหงที่ไมสมํ่าเสมอและรอยยับ)

 สําหรับโปรแกรม “Stain Master +” (หนา 10)
 ใชสําหรับขจัดคราบสกปรก
 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนปายบอกวิธีการดูแล
รักษาบนเส้ือผา

 หามใชโปรแกรม “กําจัดแบคทีเรีย” กับ
เส้ือผาดังตอไปนี้
(อาจทําใหเส้ือผาฉีกขาดหรือสีตกไดเน่ืองจาก
ใชนํ้ารอนประมาณ 60 °C)
• เส้ือผาสี
• เส้ือเช้ิตผาเน้ือแข็ง
• เส้ือผาที่ผลิตดวยวัสดุประเภทยาง
• เส้ือเช้ิตลวดลายกราฟก
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ปนแหงทรงพลัง (หนา 18) เร่ิมทํางาน/หยุดชั่วคราวสัญญาณไฟล็อกปองกันเด็ก (หนา 20)

 แผงควบคุมการทํางาน

ปริมาณนํ้า/เวลาท่ีเหลือ

หลังจากเร่ิมการทํางาน 
จะแสดงปริมาณนํ้าตาม
ปริมาณเสื้อผาที่จะซัก

หลังจากนั้นประมาณ 
5 วินาทีผานไป
จะแสดงเวลาท่ีเหลืออยู
โดยประมาณ (นาที)

เปลี่ยนปริมาณนํ้า
ในระหวางการซัก กดปุม “ระดับ
นํ้า” เพ่ือตรวจสอบและเปล่ียน
ปริมาณนํ้า

 ไมสามารถเลือกปริมาณ
นํ้าบางระดับได โดยข้ึนอยู
กับการซักน้ันๆ

ต้ังเวลาซักลวงหนา
ตั้งเวลาการซักใหเสร็จสิ้น (เปนช่ัวโมง) 
(  สวาง)

เชน)  8 ช่ัวโมงถัดจากนี้ไป

 ชวงเวลาสําหรับการต้ังคา :
2 - 24 ช่ัวโมงถัดจากนี้ไปเพ่ิมขึ้น
คร้ังละ 1 ช่ัวโมง 
(3 - 24 ช่ัวโมงถัดไป สําหรับ
โปรแกรม “Soak” / “แชผา”)
 ไมสามารถใชงานไดสําหรับการซัก
ตอไปนี้ :
"ซักถนอมผา "(Delicate),
"ผาหม" (Comforter), ทําความ
สะอาดถัง (Tub Hygiene), ปนแหง
ทรงพลัง (Air Dry)
 สําหรับโปรแกรม “Stain Master 
+” (หนา 17)

เปลี่ยนการต้ังคาในการทํางาน
เปล่ียนการทํางานรวมกันระหวางการซัก การลาง 
และการปนแหงและยังรวมถึงระยะเวลา หรือจํานวน
คร้ังที่ใชสําหรับแตละการทํางาน (หนา 18)

กะพริบ (กําลังทํางาน)

สวาง

 หลังจากเร่ิมการทํางานแลว สามารถเปล่ียนการต้ัง
คาในการทํางานไดเฉพาะกระบวนการซักเทานั้น 
โดยกดปุม “Start/Pause” / “เร่ิม/หยุดชั่วคราว”
(ไมสามารถเปล่ียนแปลงการต้ังคาข้ันตอนการซัก
ของโปรแกรม “Stain Master +” ได)
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 แผงควบคุมการทํางาน
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ECONAVI (หนา 15)

ราว เลือกโปรแกรมการซัก (หนา 10)

ขอสังเกต
 ในกรณีที่ไฟฟาดับระหวางเคร่ืองกําลังทํางาน 
เคร่ืองซักผาจะกลับมาทํางานจากจุดที่หยุด
ทํางานเมื่อตอนไฟฟาดับ หากไฟฟากลับเขาสู
สภาวะปกติ (Auto Restart).
 เคร่ืองซักผาจะปดเองโดยอัตโนมัติ หากไมได
กดปุม “Start/Pause” / “เร่ิม/หยุดชั่วคราว” 
ภายใน 10 นาที หลังจากเปดเคร่ือง

Stain Master + (หนา 17)

 การทํางานดวยระบบสัมผัส
 ปุมการทํางานเปนปุมชนิดคาปาซิทิฟ ซ่ึงใช
สนามแมเหล็กไฟฟา (ยกเวนปุมปด/เปดการ
จายไฟ และปุมเร่ิม/หยุดชั่วคราว) จึงใชนิ้วมือ
เปลาสัมผัสปุมไดโดยตรง
 หากผาเช็ดตัวเปยกน้ําหรือผงซักฟอกสัมผัส
กับปุมการทํางาน เคร่ืองซักผาอาจทํางานผิด
ปกติได

ปด/เปดการจายไฟ

 ระดับนํ้า/ปริมาณนํ้า

ระดับ สูง
10-8

กลาง
7-5

ตํ่า
4-2

ตํ่าพิเศษ
1 รุน

ผงซักฟอก*   

ปริมาณนํ้า 
(ลิตร)

99 88 81 74 66 59 52 46 38 33 NA-FS16V5
93 88 81 74 66 59 52 46 38 33 NA-FS14V5

*  : ผงซักฟอก 1 ชอน
 นํ้าแตละระดับ ยกเวน “ตํ่าพิเศษ” จะมีตัวเลือกปริมาณนํ้าที่สามารถปรับเปลี่ยนได 3 ระดับ
โดยระดับนํ้าจะแสดงโดยกดปุม “ระดับนํ้า”
(ตัวอยาง: รุน NA-FS16V5 ระดับนํ้า “สูง” จะมีตัวเลือก คือ 99 ลิตร, 88 ลิตร และ 81 ลิตร)

ระบบทําความรอนทํางาน : 
ไฟจะกะพริบ
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ประเภทของการซัก

ขอสังเกต
 ● แนะนําใหใช "การซักปกติ" (Normal) และ "การซักประหยัดนํ้า" (Water Save) สําหรับเส้ือผา
สกปรกนอยตามความจุของเคร่ืองซักผา

การซัก วัตถุประสงคในการใชงาน

ปกติ (Normal) (หนา 14) เส้ือผาที่สวมใสในแตละวัน
 ซักทุกวัน

รวดเร็ว (Speedy) (หนา 14) ซักเส้ือผาที่เปอนเล็กนอยอยางรวดเร็ว

ซักถนอมผา (Delicate) (หนา 16)
ชุดชั้นใน

 ● ซักเส้ือผาที่ตองการทะนุถนอม

ผาเด็กออน (Baby-care) (หนา 14) เส้ือผาเด็กและผูที่มีผิวแพงาย 
 ลางสะอาดหมดจด

ประหยัดนํ้า (Water Save) (หนา 14)
ประหยัดนํ้า
* ลางเส้ือผาสะอาดหมดจดโดยใชโปรแกรม
“ปกติ” หรือ "ผาเด็กออน"

ผาหม (Comforter) (หนา 16) ผาหมและผานวม

แชผา (Soak) (หนา 14) เส้ือผาที่มีคราบสกปรกติดแนน
 แชผากอนซัก

 
(หนา 17)

คราบสกปรก
ที่ทําความ
สะอาดงาย

คราบสกปรก
ติดแนน

คราบเหง่ือ (Sweat) คราบเหง่ือ
คราบโคลน (Mud) คราบสกปรกจากโคลน
คราบซอส 
(Soya/Sauce)

คราบสกปรกจากซอสตางๆ (ซอสถ่ัวเหลือง 
ซอสมะเขือเทศ เปนตน)

คราบบนปก/แขนเส้ือ 
(Collar/Sleeve)(40 °C) คราบสกปรกจากเหง่ือไคลที่อยูบนปกหรือแขนเส้ือ

คราบมัน (Oily) 
(40 °C) คราบสกปรกจากน้ํามัน

กําจัดแบคทีเรีย 
(Bacteria Elimination) (60 °C)

กําจัดแบคทีเรียที่เกาะบนเส้ือผาสีขาว เชน 
เส้ือเด็กออนหรือผาออม 

ปนแหงทรงพลัง (Air Dry) (90 นาที) 
(หนา 18)

ปนเส้ือผาใยสังเคราะหใหแหง
ปนถังซักใหแหง

ทําความสะอาดถัง
(Tub Hygiene) (หนา 23)

ลางทําความสะอาดถัง
 ปองกันคราบราดําและกล่ินเหม็น
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ความจุสูงสุด
NA-FS16V5 NA-FS14V5

16.0 กิโลกรัม 14.0 กิโลกรัม

16.0 กิโลกรัม 14.0 กิโลกรัม

5.0 กิโลกรัม 5.0 กิโลกรัม

16.0 กิโลกรัม 14.0 กิโลกรัม

16.0 กิโลกรัม 14.0 กิโลกรัม

4.2 กิโลกรัม 4.2 กิโลกรัม

16.0 กิโลกรัม 14.0 กิโลกรัม

5.0 กิโลกรัม 5.0 กิโลกรัม 

3.0 กิโลกรัม 3.0 กิโลกรัม
- -

- -
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เติมผงซักฟอก นํ้ายาซักผา สารฟอกขาว และนํ้ายาปรับผานุม ตามปริมาณน้ําท่ีแสดง
 ● ปฏิบัติตามคําแนะนําบนบรรจุภัณฑ

 ผงซักฟอก

 ชองเติมผงซักฟอก/สารฟอกขาว

สารฟอกขาว
 หามใชสารฟอกขาว (ประเภทคลอรีน) กับเส้ือผาสีเพ่ือปองกัน
ไมใหสีของเส้ือผาซีดดาง
 หามใชสารฟอกขาวสําหรับการซักแบบ “ซักถนอมผา” / "Delicate"
ขอสังเกต
  หมุนถังซักดวยมือหากใสชองเติมผงซักฟอก/สารฟอกขาวไดไม
สะดวก (หนา 20)
 ใสชองเติมผงซักฟอก/สารฟอกขาวกลับเขาไปหากชองเติมดัง
กลาวหลุดออกมา
 หากชองเติมผงซักฟอก/สารฟอกขาวเปยกช้ืน ควรเช็ดใหแหงกอน
ใชงาน (ชองเติมที่เปยกช้ืนจะทําใหผงซักฟอกจับตัวเปนกอนได)
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ผงซักฟอก
หามใสผงซักฟอกลงในถังซักโดยตรง
ผงซักฟอกอาจติดกันเปนกอนและไมละลาย

ขอสังเกต
 หากผงซักฟอกละลายไดไมดี ใหเติมผงซักฟอก
ลงในชองเติมผงซักฟอก/สารฟอกขาว
 ระดับของฟองข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชนปริมาณ
เส้ือผา คราบสกปรก ประเภทผงซักฟอก 
และความกระดางของน้ํา

ขอสังเกต
 หามใสผงซักฟอกมากเกินไป
 สําหรับการทําความสะอาด (หนา 22)

 ชองเติมผงซักฟอกและน้ํายาปรับผานุม

  นํ้ายาซักผา

 ผงซักฟอกชนิดผง

  นํ้ายาปรับผานุม

นํ้ายาปรับผานุม
 นํ้ายาปรับผานุมจะถูกจายออกมาในระหวางข้ัน
ตอนการลางคร้ังสุดทายโดยอัตโนมัติ
 หากตองการเติมนํ้ายาปรับผานุมในระหวางการ
ทํางาน ใหกดปุม "Pause" / "หยุดชั่วคราว"
กอน
 หากใชนํ้ายาปรับผานุมชนิดเขมขน ใหละลาย
ในนํ้ากอนเติมลงไปในชอง

นํ้ายาปรับผานุม
ชนิดเขมขน นํ้า

ขอสังเกต
 ไมสามารถใชนํ้ายาปรับผานุมในการซักแบบ
“Water Save” / “ประหยัดนํ้า” ได
 หามใชนํ้ายาปรับผานุมที่แยกตัวจากน้ําหรือจับ
ตัวกันเปนกอน

หามเติมมากกวาขีด
บอกระดับ MAX 
(ประมาณ 100 มล.)
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1 หลังจากใสเส้ือผาลงใน
ถังซักแลวจึง
เปดเคร่ือง

 ● การซักปกติ จะถูกต้ังคาเมื่อเปดเคร่ือง

2 เลือกการซัก (หนา 10)
  ต้ังเวลาซักลวงหนา

3 เร่ิมทํางาน
ใบพัดซักจะหมุนโดยไมมีนํ้าเพ่ือ
ตรวจสอบปริมาณเสื้อผาที่ตองการซัก
(ประมาณ 5 วินาที)

การกําหนดปริมาณนํ้า
(ประมาณ 5 วินาที)

การกําหนดเวลาท่ีเหลืออยู
 ตรวจสอบปริมาณนํ้า
→ กดปุม “Water Level” / “ระดับนํ้า”

 การซัก
การเตรียมพรอม:

 ตรวจสอบวาติดตั้งเคร่ืองซักผาอยางถูกตองหรือไม (หนา 24)
 เปดกอกนํ้า

ต้ังจํานวนชั่วโมงที่เคร่ืองจะซักจนเสร็จส้ิน
การทํางาน (หนา 8)

 ● 2 นาทีหลังจากเร่ิมทํางาน การแจงเตือน
ทุกอยางจะปด/ดับ ยกเวน 
 ในการตรวจสอบวาไดตั้งเวลาซักลวงหนา
แลวหรือไม กดปุม 
 ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ใหกดปุม 

 สามารถต้ังจํานวนช่ัวโมงใหแตกตางกันได 
โดยข้ึนอยูกับการซัก 

2 13การต้ังเวลาลวงหนา
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 ECONAVI
สามารถใชงานไดในการซักปกติ ฟงกชันนี้จะปรับเวลาในการทํางานและปริมาณนํ้าโดยอัตโนมัติตาม
อุณหภูมินํ้าและปริมาณเสื้อผาที่ตรวจสอบได
ECONAVI จะไมทํางาน หากปริมาณนํ้าหรือการต้ังคาการทํางานเปล่ียนไป

 สัญญาณเตือนของหลอดไฟ  เปด/ปด

 กะพริบ : กําลังตรวจสอบ
 สวาง :  ECONAVI กําลังทํางาน
 ไมสวาง : ECONAVI ไมทํางาน

1

2

3   กดปุมคางไวประมาณ 3 วินาที 

4  เพ่ือเลือก  (เปด) หรือ  (ปด)

5
* เง่ือนไขการทดสอบ : 

 • โปรแกรมการซักแบบ “Normal” / “ซักปกติ”
 • เปรียบเทียบการทํางานระหวางการทํางานดวย ECONAVI (ปริมาณเสื้อผา : 4.0 กิโลกรัม อุณหภูมินํ้า : 
สูงกวา 35 องศาเซลเซียส) และการทํางานที่ไมมี ECONAVI (ปริมาณเสื้อผา : 16.0 กิโลกรัม หรือ 
14.0 กิโลกรัม (ตามความจุสูงสุด) อุณหภูมินํ้า : ตํ่ากวา 15 องศาเซลเซียส) 
 • การทดสอบดําเนินการตาม IEC60456 ยกเวนอุณหภูมินํ้า

4 ตามการบงช้ีปริมาณนํ้า 
เทผงซักฟอก/นํ้ายาซักผาลงไป

 ประมาณ 20 วินาทีหลังจากแสดง
ปริมาณนํ้าการจายนํ้าจะเร่ิมทํางาน

5 ปดฝาเคร่ืองซักผา

เมื่อการทํางานเสร็จส้ินจะมีเสียงเตือน

  หลังจากกดปุม “Start” / “เร่ิมทํางาน” 
 สามารถเปล่ียนระดับนํ้าไดจนเสร็จสิ้นการซัก
 สามารถเปล่ียนลักษณะการทํางาน “Wash/
Rinse/Spin” / “ซัก/ลาง/ปน” ไดจนกวาจะ
เสร็จสิ้นการซักโดย กดปุม “Pause” / 
“หยุดชั่วคราว” กอน
 ไมสามารถเปล่ียนโปรแกรมการซักได 

สัญญาณเตือนดัง 6 คร้ัง
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 ตัวเลือกในการซัก

 ซักผาหม (Comforter)
  ผาหมและผานวมท่ีสามารถซักได

 • เน้ือผา : เสนใยสังเคราะห 100% / 
ฝาย 100%

 • นํ้าหนัก : 4.2 กิโลกรัม หรือนอยกวา 
 • ผาหมและผานวมที่มีปายบงช้ีวาซักเคร่ือง
ได

 ใสผาหมหรือผานวมในถุงตาขายแลวจึงใสลง
ในถังซัก

วางถุงตาขายดานที่มีซิปข้ึน
(เพ่ือปองกันไมใหถุงตาขายชํารุด)

มวน

ขอสังเกต
 ใชนํ้ายาซักผา 
 การบงช้ีปริมาณนํ้าจะแสดงปริมาณสูงสุด 
และไมสามารถเปล่ียนแปลงได

 ซักถนอมผา (Delicate)
ใชโปรแกรมน้ีซักเส้ือผาที่ตองการการทะนุถนอม
และเส้ือผาที่ตกแตงตามสมัย

  ใสเส้ือผาลงในถังซักใหเสมอกัน

 ใสผาช้ินที่มีนํ้าหนักเบาลงไปกอนแลวจึงกดผา
ทั้งหมดจากดานบน
 ใชถุงตาขายซักผาสําหรับชุดชั้นในที่บอบบาง
เทานั้น
 ปริมาณเสื้อผาที่สามารถซักไดในหนึ่งคร้ัง

ระดับนํ้า ความจุ

74 ลิตร 5.0 กิโลกรัม
66 ลิตร 3.0 กิโลกรัม
59 ลิตร 1.0 กิโลกรัม

ขอสังเกต
 หามใชสารฟอกขาว
 ใชนํ้ายาซักผาสูตรออนโยน
 หลังจากเสร็จสิ้นการทํางาน นําเส้ือผาออก
โดยทันที (เพ่ือปองกันไมใหเส้ือผายับหรือมี
คราบ)
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 Stain Master +
การเตรียมพรอม: 
เปดกอกนํ้า

1 หลังจากใสเส้ือผาที่จะซัก
แลว
เปดเคร่ือง

2 เลือกโปรแกรม “Stain 
Master +” (หนา 10)

 การต้ังเวลาลวงหนา (หนา 14)
 ชวงเวลาสําหรับการต้ังคา
คราบบนปก/แขนเส้ือ: 3 - 24 ช่ัวโมง
คราบมัน 4 - 24 ช่ัวโมง
กําจัดแบคทีเรีย: 5 - 24 ช่ัวโมง
อื่นๆ : 2 - 24 ช่ัวโมง

3 เร่ิม

4 ดูปริมาณนํ้าที่แสดง 
แลวเติมผงซักฟอกลงไป

5 ปดฝาเคร่ืองซักผา

การทํางานเสร็จส้ินพรอมกับเสียงเตือน

ขอสังเกต
 ปริมาณที่ซักไดในแตละคร้ัง : สูงสุด 5.0 กิโลกรัม

1 3

 ปริมาณนํ้าสูงสุด
• คราบเหง่ือ: 81 ลิตร
• อื่นๆ : 66 ลิตร
 การทําความสะอาดเส้ือผาที่มีคราบสกปรกติด
แนนกอนซักดวยเคร่ืองตามวิธีการดังตอไปนี้จะ
ชวยใหซักเส้ือผาไดสะอาดยิ่งข้ึน
• ซักดวยมือกอน 
• ปายนํ้ายาขจัดคราบสกปรกตรงบริเวณท่ี
คราบสกปรกติดอยู

 ศึกษา “การเตรียมพรอมในการซักผา และการ
ตรวจสอบ” กอนซัก (หนา 7)
 เมื่อใชโปรแกรม “คราบบนปก/แขนเส้ือ”, 
“คราบมัน”, “กําจัดแบคทีเรีย” :
• ตรวจสอบวาปดฝาเคร่ืองแลว 
เสียงเตือนจะดังข้ึนหากฝาเคร่ืองเปดอยู

• อาจเกิดหยดนํ้าข้ึนบนฝาเครื่อง เปนตน

3 12
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 ปนแหงทรงพลัง (90 นาที)
เส้ือผาจะแหงดวยการเปาลมที่เกิดจากการหมุน
ของถังซัก

 เส้ือผาท่ีสามารถปนแหงได
 • เน้ือผา : เสนใยสังเคราะห
 • นํ้าหนัก : 3.0 กิโลกรัม หรือนอยกวา

1 ใสเส้ือผาลงไปและปด
ฝาเคร่ืองซักผา จากน้ัน
เปดเคร่ือง

2 กดปุม

3 เร่ิมทํางาน

หลังจากเวลาผานไป 90 นาที จะมี
เสียงเตือนเม่ือการปนแหงเสร็จส้ิน

ขอสังเกต
 เส้ือผาที่ปนอาจแหงไมสนิทข้ึนอยูกับปริมาณ
เส้ือผา ชนิดของผา อุณหภูมิ และสภาพการ
ติดตั้งเคร่ืองซักผา
 เน่ืองจากฟงกชันนี้ไมไดใชเคร่ืองทําความรอน
ในการทํางาน อาจรูสึกวาเส้ือผาที่ปนจะเย็น
และไมแหง

 ตัวเลือกในการซัก (ตอ)
ซัก / ลาง / ปน

การเตรียมการซัก : เปดกอกนํ้า

1 ใสเส้ือผาลงในถังซัก
จากนั้น
เปดเคร่ือง

2 เลือกตามจุดประสงค
การใชงาน
เปลี่ยนการต้ังคาการ
ทํางาน

3 ปดฝาเคร่ืองซักผาแลว
กดปุม
เร่ิมทํางาน

จะมีเสียงเตือนเม่ือการทํางานเสร็จส้ิน
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โปรแกรม เวลาท้ังหมด
(โดยประมาณ) การซัก ลาง*1 ปน

ซักปกติ (Normal) 60 นาที 12 นาที เติมนํ้า 2 คร้ัง 5 นาที
ซักรวดเร็ว 
(Speedy) 55 นาที 9 นาที เติมนํ้า 2 คร้ัง 5 นาที
ซักถนอมผา 
(Delicate) 50 นาที 9 นาที 2 คร้ัง 1 นาที
ซักผาเด็กออน 
(Baby-care) 75 นาที 12 นาที เติมนํ้า 2 คร้ัง 7 นาที
ประหยัดนํ้า 
(Water Save) 80 นาที 12 นาที 3 คร้ัง 5 นาที
ซักผาหม 
(Comforter) 75 นาที 12 นาที เติมนํ้า 2 คร้ัง 3 นาที
แชผา (Soak) 120 นาที *2 (แช 60 นาที) + 12 นาที *3 เติมนํ้า 2 คร้ัง 5 นาที
ซักคราบเหง่ือ 
(Sweat) 60 นาที 10 นาที *3 เติมนํ้า 2 คร้ัง 5 นาที
ซักคราบโคลน 
(Mud) 70 นาที 25 นาที *3 เติมนํ้า 2 คร้ัง 5 นาที
ซักคราบซอส 
(Soya/Sauce) 100 นาที *2 (แช 20 นาที) + 35 นาที *3 เติมนํ้า 2 คร้ัง 5 นาที
ซักคราบบนปก/
แขนเส้ือ (Collar/
Sleeve) 115 นาที *2 (แช 40 นาที) + 35 นาที *3 เติมนํ้า 2 คร้ัง 5 นาที

ซักคราบมัน (Oily) 135 นาที *2 (แช 55 นาที) + 40 นาที *3 เติมนํ้า 2 คร้ัง 5 นาที
กําจัดแบคทีเรีย 
(Bacteria 
Elimination) 200 นาที *2 (แช 120 นาที) + 35 นาที *3 เติมนํ้า 2 คร้ัง 5 นาที

ทําความสะอาดถัง 
(Tub Hygiene) 150 นาที *2 (แช 60 นาที) + 2 นาที *3 เติมนํ้า 2 คร้ัง 30 นาที *4

*1 “เติมนํ้า” ที่ระบุไวในหัวขอนี้ หมายถึง การเติมนํ้าลงในถังซักแลวลางเส้ือผาพรอม
กับจายนํ้าเขาถังซัก

*2 จะแสดงเวลาในการซักสูงสุด 90 นาที

*3 ไฟแสดงเวลาซัก “12 นาที” จะกะพริบ
*4 ไฟแสดงเวลาปน “7 นาที” จะกะพริบ 
ขอสังเกต
 ● เวลาท้ังหมดเปนเวลาโดยประมาณ
(เมื่ออัตราการจายน้ําตามมาตรฐานเทากับ 15 ลิตร/นาที และอุณหภูมิของน้ําเทากับ 28 °C)
 ● เวลาท้ังหมดอาจเพิ่มขึ้น หากแรงดันนํ้าตํ่า สภาพการระบายน้ําไมดี รวมถึงปริมาณและประเภท
ของเส้ือผา

รายละเอียดของโปรแกรมตางๆ
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ฟงกชันที่ใหความสะดวกสบาย
การยกเลิกเสียงเตือนเม่ือซักเสร็จ

1 กดปุม คางไว จากน้ัน 

กดปุม
จากน้ันกดปุมคางไวประมาณ 

3 วินาที

 การต้ังคาตามเดิมใหปฏิบัติตามขั้นตอน
เดียวกัน  

 การหมุนถังซักดวยมือ
หากเติมผงซักฟอก/นํ้ายาซักผาไดยาก

1 เปดเคร่ือง

2 เมื่อไดยินเสียงดังคลิก
หมุนถังซักภายใน 20 วินาที

หมุนตามเข็มนาฬกาเทานั้น

ขอสังเกต
 หากมีนํ้าอยูในถังซักหรือกดปุม “Start” /
“เร่ิม” จะไมสามารถหมุนถังซักได

เสียงเตือน 
ดัง 2 คร้ัง

การต้ังคาล็อกปองกันเด็ก
เพ่ือปองกันเด็กตกลงไปในถังซักแลวจมนํ้า หาก
เปดฝาขณะที่เคร่ืองกําลังทํางานอยูในฟงกชันนี้
จะมีเสียงเตือนดังตอเนื่องจนกวาฝาเคร่ืองจะปด
หากฝาเคร่ืองเปดไวนานเกิน 10 วินาทีข้ึนไป
จะทําใหเคร่ืองระบายน้ําออกโดยอัตโนมัติ 

 ฟงกชันนี้จะไมล็อกฝาเคร่ืองและการทํางาน
ของปุมตางๆ
 เมื่อเกิดการบังคับใหนํ้าระบายออกโดย
อัตโนมัติ “U99” จะปรากฏข้ึน (หนา 28)

1 ปดฝาเคร่ืองซักผาแลว
กดปุม
เปดเคร่ือง

2 กดคางไวประมาณ 
5 วินาที 

 การต้ังคาตามเดิมใหปฏิบัติตามขั้นตอน
เดียวกัน 

ขอสังเกต
 เมื่อใชโปรแกรม “กําจัดแบคทีเรีย” อุณหภูมิ
ของนํ้าจะสูงข้ึน ควรระมัดระวังตนเองเพ่ือ
ไมใหเกิดแผลนํ้ารอนลวกเม่ือระบายนํ้าทิ้ง

เสียงเตือน 
ดัง 4 คร้ัง

เสียงเตือน 
ดัง 2 คร้ัง

เสียงเตือน 
ดัง 4 คร้ัง
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 การดูแลรักษา
ท่ีกรองเศษผา

หลังจากการใชงานทุกคร้ัง
ที่กรองเศษผา

1 กดเข้ียวล็อกดานบนลงแลว 
ดึงที่กรองออก

2 เปดท่ีกรองเศษผาแลวถอด
แผนกรองออก

 หากนําเศษผาออกไมได ใหแชแผน
กรองแลวจึงทําความสะอาด 

3 ติดต้ังที่กรองเขาไปในตําแหนงเดิม

1 2

3 4
คลิก

ขอสังเกต
 หามซักเส้ือผาหากไมมีที่กรองเศษผาติดตั้งอยู
(เพ่ือปองกันไมใหเส้ือผาชํารุด)
 ใหหมุนถังซักดวยมือ หากถอดท่ีกรองเศษผา
ไดยาก
 หากท่ีกรองเศษผาชํารุดเสียหาย ซ้ือที่กรอง
เศษผาใหมไดจากตัวแทนจําหนายใกลบาน
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 การดูแลรักษา (ตอ)
 ชองเติมผงซักฟอกและน้ํายาปรับผานุม

หากมีคราบผงซักฟอกหรือน้ํายาปรับผานุม

1 ถอดชองเติมออก

2 ลางชองเติมและชิ้นสวนอ่ืนของชอง
เติมใหสะอาด

3 ประกอบช้ินสวนตางๆ โดยกดลงใหสุด
ในแตละชอง จากน้ันจึงติดต้ังชองเติม
กลับเขาตําแหนงเดิม

ปลาย
หนา

ปลาย
บาง

คลิก

ขอสังเกต
 ● ประกอบช้ินสวนตางๆ ใหแนนเพ่ือใหจาย
ผงซักฟอกและน้ํายาปรับผานุมไดโดยสะดวก

ตัวเคร่ือง/ฝาเคร่ือง

หากมีคราบจากผงซักฟอกหรือน้ํายาปรับผานุม
ใชผานุมๆ เช็ด
(เพ่ือปองกันไมใหโลหะหรือเรซินผุกรอน)

 หากเคร่ืองซักผาสกปรกมาก ใหใชนํ้ายา
ทําความสะอาดครัวท่ีมีคาเปนกลางเช็ดคราบ
สกปรกออก
 หามเทนํ้าลงบนเคร่ืองซักผาโดยตรง
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 ตาขายกรองน้ํา

หากน้ําไหลไมสมํ่าเสมอ

 ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ เพ่ือปองกันไมให
นํ้ากระเด็น

1 หลังจากปดกอกน้ําแลว 
จากน้ัน
เปดเคร่ือง

2 เร่ิมทํางาน

3 หลังจากเวลาผานไป 
ประมาณ 40 วินาที
ปดเคร่ือง

4 ขันนอตออกแลวจึงนําสายสงนํ้าออก

5 นําสายสงนํ้าออก แลวจึงทําความ
สะอาดตาขายกรองน้ํา

ตาขายกรองน้ํา

6 ติดต้ังกรองกลับเขาตําแหนงเดิม

ถังซัก

สัปดาหละคร้ัง <Air Dry> / <ทําใหแหง>

1 หลังจากเคร่ืองทํางานเสร็จ
ใชโปรแกรม “Air Dry” /“ปนแหงทรง
พลัง” โดยไมมีเส้ือผาอยูในถังซัก 
(หนา 18)

 เดือนละคร้ัง <Tub Hygiene> /
<ทําความสะอาด>

การเตรียม : เปดกอกนํ้า

1 เปดเคร่ืองโดยไมมี
เส้ือผาอยูในถังซัก
เปดเคร่ือง

2 กดปุม

3 เร่ิมทํางาน

เมือ่จายนํา้ลงในถังซักแลว
กดปุม หยุดช่ัวคราว

4 เทสารฟอกขาวลงในถังซัก
 ใชสารฟอกขาว
กลุมคลอรีน 
สําหรับเส้ือผา

ประมาณ 200 มิลลิลิตร

5 ปดฝาเคร่ืองซักผาแลว
กดปุม
เร่ิมทํางาน

หลังจากประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
เคร่ืองจะทําความสะอาดถังซักจนเสร็จ
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 การติดต้ัง

ตะแกรงปองกันหนู

ทอนํ้าทิ้งภายนอก

 ควรแนใจวาไดสอบถามการติดตั้งจากผูใหบริการแลว หามติดตั้งดวยตนเอง
 หากไมทําการติดตั้ง ดําเนินการทดสอบ และตรวจสอบเคร่ืองซักผาตามวิธีการติดตั้งดังตอไปนี้ 
พานาโซนิคจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตออุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดข้ึน

1. ตรวจสอบสถานท่ีติดต้ัง
 หลีกเล่ียงสถานติดต้ังดังตอไปน้ี
 สถานท่ีเปยกช้ืนหรือสถานท่ีซ่ึงอาจโดนนํ้าฝน 
เปนตน
(เพ่ือปองกันไฟฟาช็อตหรือไฟไหม)
 สถานท่ีที่ไมเรียบหรือไมมั่นคง (บนกอนอิฐ 
ทอนไม โตะติดลอ เปนตน)
 สถานท่ีซ่ึงอาจเกิดการเยือกแข็งได

 2. ติดต้ังตะแกรงปองกันหนู

1 สอดตะแกรงปองกันหนูไปตามรางนํา

2 ขันสกรูยึดใหแนน

สกรู
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 3. ติดต้ังทอน้ําท้ิงภายนอก

1 ตอทอน้ําท้ิง

สอดเขาไปจนสุด

ขอตอทอ
หามวางขอตอชี้ข้ึน

2 เล่ือนตัวล็อกทอไปตามทิศทางของลูกศร

ตัวล็อกทอ

 เล่ือนเขาไปจนสุด

ขอสังเกต
 หามปลอยใหปลายทอแชในนํ้า

 ไมควรยกทอสูงเกิน 10 ซม. จากพ้ืน

ไมเกิน 10 ซม.

 หามตอความยาวทั้งหมดเกิน 3 เมตร
ไมเกิน 3 เมตร
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 4. ตอขอตอกอกน้ําและสายสงนํ้า

 มาตรการปองกัน
 ขันนอตใหแนน
 หามงอ บีบ ดัดแปลง หรือตัดสายสงนํ้า

1 ตอขอตอกอกน้ําเขากับกอกน้ํา
1 ใหหมุนเกลียวบริเวณ A ไปทางซาย

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

(เพ่ือปองกันไมใหนํ้าร่ัว)

2 ตอสายสงนํ้าเขากับขอตอกอกน้ํา
สอดสายสงนํ้าเขาไปในขอตอ ดันคันโยกลง
แลวสอดขอเก่ียวของคันโยกเขาไปและเก่ียว
เขากับแปนเกลียวของขอตอกอกน้ํา

3 ตอสายสงนํ้าเขากับเกลียววาลวนํ้าเขา
1 ดึงขอตอทอออกเล็กนอยแลวขันนอต

ใหแนน
2 ตรวจสอบวาขอตอหลวมหรือไม

 การติดต้ัง (ตอ)

บริเวณ A

แปน
เกลียว

เกลียว

คันโยก
ขอเก่ียว

สกรู

ขอตอทอ

เกลียววาลวน้ําเขา

นอต

สายสงนํ้า

กอกนํ้า

สายสงนํ้า

ขอตอกอกนํ้า
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 6. ตรวจสอบการต้ังเคร่ืองซักผาใน
แนวระนาบ

ฟองอากาศควรอยูตรงกลางเคร่ืองหมาย
วงกลม

ตัววัดระดับ

เคร่ืองหมายวงกลม
ฟองอากาศ

 เมื่อฟองอากาศไมอยูใน
เคร่ืองหมายวงกลม

3 หมุนปุมปรับระดับมาตั้ง
ไปทางขวาเพ่ือขันใหแนน

1 หมุนปุมปรับระดับขาตั้งไปทางซาย
เพ่ือคลายออก

2 หมุนขาตั้งปรับระดับเพ่ือไมให
เคร่ืองซักผาโยกไปมา

เพ่ือลดระดับลงเพ่ือยกใหสูงข้ึน
ปลั๊กไฟ

เกลียววาลวน้ําเขา

 5. ตอปลั๊กไฟและสายดิน
 ควรติดตอชางผูใหบริการเพ่ือทําการตอสายดิน
 ในกรณีที่ใชปลั๊กไฟ 2 ขา ใหติดตั้งสายดิน

7. ทําการทดสอบการทํางาน
 ตรวจสอบวาไมมีนํ้าร่ัวไหล ไมมีเสียงผิดปกติ 
หรือหนาจอแสดงขอผิดพลาด

ขอตอกอกนํ้า

สายสงนํ้า
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 การแสดงขอผิดพลาด
 เสียงเตือนจะดังข้ึน และมี “U”/“H” และตัวเลข ปรากฏข้ึนสลับกัน
 ยกเลิกล็อกปองกันเด็ก (หนา 20) หากล็อกปองกันเด็กทํางาน

หนาจอแสดงขอผิดพลาด จุดที่ตองตรวจสอบ

ไมสามารถระบาย
นํ้าท้ิงได

ตรวจสอบทอนํ้าทิ้งตามอาการผิดปกติดังตอไปนี้ :
- ทอนํ้าทิ้งบี้แบนหรือไม?
- มีส่ิงอุดตันในทอนํ้าทิ้งหรือไม?
- ปลายทอนํ้าทิ้งจุมลงในนํ้าหรือไม?
- บางสวนของทอนํ้าทิ้งอยูสูงกวา 10 ซม. จากพ้ืนหรือไม? (หนา 25)
- ความยาวท้ังหมดของทอนํ้าทิ้งเกิน 3 เมตรหรือไม? 
(รวมถึงทอนํ้าทิ้งที่ตอออกมา) (หนา 25)
เมื่อแกไขปญหาขางตนแลว จะสามารถกลับมาใชงานเคร่ืองไดโดย
เปดและปดฝาเคร่ือง

ฝาเคร่ืองเปดอยู

 - ใชเคร่ืองซักผาขณะท่ีเปดฝาเคร่ืองอยูหรือไม?
→ ปดฝาเคร่ืองซักผา

การปนหรือปนแหงทรง
พลังไมทํางาน

 - เส้ือผาที่ซักรวมกันอยูดานใดดานหนึ่งของถังซักหรือไม? 
→ กระจายเส้ือผาใหเสมอกันแลว

ปดฝาเคร่ือง
 -ติดตั้งเคร่ืองซักผาบนพื้นที่ไมมั่นคง
หรือบนพื้นที่ลาดเอียงหรือไม?
→ สามารถกลับมาใชงานเคร่ืองได

โดยเปดและปดฝาเคร่ือง

นํ้าไมไหลเขาถัง

 - เปดกอกน้ําแลวหรือไม?
 -นํ้าประปาไหลหรือไม?
 -มีส่ิงสกปรกอุดตันตาขายกรองน้ําหรือไม? (หนา 23)
→ สามารถกลับมาใชงานเคร่ืองไดโดยเปดและปดฝาเคร่ือง

นํ้าถูกระบายออกมา

 -การต้ังคาของฟงกชันล็อกปองกันเด็ก (หนา 20) จะบังคับใหเคร่ือง 
ระบายน้ําทิ้ง เน่ืองจากเปดฝาเคร่ืองไวนานกวา 10 วินาที
→ ดึงปลั๊กไฟออกแลวเสียบใหมหลังจากเวลาผานไป 5 วินาที

จําเปนตองตรวจสอบกอน

 -ปดกอกน้ําเพ่ือความปลอดภัย จากนั้นแจงหนาจอแสดงขอผิดพลาด
(“H” ตามดวยหมายเลข 2 ตัว) ใหแกชางผูใหบริการแลวถอดปล๊ัก
ไฟออก
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 การแกไขปญหาเบ้ืองตน

อาการ จุดที่ตองตรวจสอบ

เวล
า

การบงชี้เวลาอาจเพ่ิมข้ึนหรือ
ไมเพ่ิมข้ึนก็ได

 -การแสดงเวลาเปนเพียงคาประมาณเทานั้น เวลาท่ีเหลือจะถูก
เปล่ียนระหวาง การทํางานแตละข้ันตอนและจะแสดงใหเห็น
เปนระยะ

เวลาในการทํางานอาจนาน
กวาเวลาท่ีบงชี้ เคร่ืองยังคง
ทํางานอยูแมวาจะผานเวลา
การซักลวงหนาแลวก็ตาม

 - เวลาในการทํางานจะนานขึ้นหากเส้ือผาเอียงไปดานใดดาน
หน่ึงหรือการจายนํ้าและการระบายน้ําไมดีพอ
(หนา 28 “U 11” “U 14”)

ตัว
เค
รื่อ
ง

เคร่ืองไมทํางาน

 - ไฟฟาดับหรือไม?
 -ปดฝาเคร่ืองสนิทหรือไม?
 -ฟวสขาดหรือเบรคเกอรถูกตัดหรือไม?
 - เสียบปลั๊กไฟแนนหรือไม?
 - เปดกอกน้ําแลวหรือไม?
 -กดปุม “Start” / “เร่ิม” แลวหรือไม?
 -ตั้งเวลาซักลวงหนาไวหรือไม?

ไมสามารถเปล่ียนการต้ังคา
การทํางานได (หลังจากเร่ิม
ตนทํางาน)

 -สามารถเปล่ียนการต้ังคาการทํางานไดขณะท่ีกําลังดําเนินการ
ซักแบบ “Wash” / “ซัก” โดยกดที่ “Pause” / “หยุดชั่วคราว” 
หากตองการเปล่ียนการซักหรือการต้ังคาการทํางานหลังจาก
เสร็จสิ้นการซักแลว ใหปดเคร่ืองแลวเปดใหมอีกคร้ัง

กา
รซั
ก

ไมมีนํ้าไหลเขาถัง
 - เปดกอกน้ําแลวหรือไม?
 -นํ้าประปาไหลหรือไม?
 -มีส่ิงสกปรกอุดตันตาขายกรองน้ําหรือไม? (หนา 23)

นํ้าถูกสงเขาถังระหวางเคร่ือง
กําลังดําเนินการซัก

 - เมื่อระดับลดลง นํ้าจะถูกสงเขาถังโดยอัตโนมัติ
 - เมื่อมีปริมาณเสื้อผาที่ซักจํานวนมาก นํ้าจะถูกสงเขาถังหลาย
คร้ังโดยอัตโนมัติ

ระดับนํ้าสูงเกินไปสําหรับ
ปริมาณเส้ือผาท่ีซัก

 -หากเส้ือผาที่ซักเปยกหรือมีนํ้าอยูในถังกอนที่จะซัก 
ระดับนํ้าอาจสูงกวาปกติได

ระดับนํ้าต่ําเกินไปสําหรับ
ปริมาณเส้ือผาท่ีซัก

 - สําหรับเส้ือผาที่มีนํ้าหนักเบา (เชน เสนใยสังเคราะห เปนตน) 
ระดับนํ้าอาจตํ่ากวาปกติได
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 ขอมูลจําเพาะ
หมายเลขรุน NA-FS16V5 NA-FS14V5
แรงดันไฟฟาตามพิกัด 220 โวลต
ความถ่ีตามพิกัด 50 เฮิรตซ
กําลังไฟฟาตามพิกัด 1475 วัตต
ปริมาณนํ้าตามมาตรฐาน 99 ลิตร 93 ลิตร
ความจุสูงสุด (เส้ือผาแหง) 16.0 กิโลกรัม 14.0 กิโลกรัม
ขนาดของเคร่ือง 681 มม. (กวาง) x 715 มม. (ยาว) x 1120 มม. (สูง)
นํ้าหนักของเคร่ือง 50 กิโลกรัม
แรงดันนํ้าจากกอก 0.01 - 1 MPa

อาการ จุดที่ตองตรวจสอบ

ลา
ง/ป

น

เมื่อเร่ิมทํางานในข้ันตอนการ
ลางแตนํ้าไมไหลเขาถังซัก

 -หากไมมีนํ้าอยูในถังซัก นํ้าจะไหลเขาถังหลังจากการปน
 -หากมีนํ้าอยูในถังซัก นํ้าจะไหลเขาถังหลังจากระบายน้ํา
ออกแลว

เคร่ืองเปลี่ยนการทํางานมา
เปนการลางโดยกะทันหันใน
ระหวางการปน
เมื่อเลือกการทํางานแบบ
ปนเทานั้นแตเคร่ืองกลับเร่ิม
ทํางานดวยการลาง

 -หากผาในถังกระจายไมเสมอกัน เคร่ืองจะเร่ิมการทํางานดวย
การลางและจะปรับผาใหสมํ่าเสมอกันโดยอัตโนมัติ
(ควรวางเส้ือผาใหกระจายสม่ําเสมอกัน)

การหมุนผิดปกติระหวาง
การปน

 -ความเร็วในการหมุนของถังถูกปรับเปลี่ยนเพ่ือลดฟอง
ระหวางการปนแหง

อื่น
ๆ

ไฟฟาดับ/เบรคเกอรไฟฟาตัด  - เคร่ืองจะกลับสูสภาวะปกติจากจุดที่หยุดการทํางานเมื่อไฟฟาดับ 
(การเร่ิมการทํางานใหมอัตโนมัติ)

นํ้าประปาไมไหล
 - เมื่อนํ้ากลับมาไหลเปนปกติแลว ใหถอดสายสงนํ้าออก 
เปดกอกนํ้า เพ่ือระบายนํ้าสกปรกออกไปแลวจึงเปดเคร่ืองซักผา
ใหเร่ิมทํางาน

โปรแกรม “Stain Master +” 
ไมมีประสิทธิภาพ (ยังมีคราบ
สกปรกติดอยู)

 -ทําความสะอาดเส้ือผาที่มีคราบสกปรกติดแนนกอนซักดวย
เคร่ืองหรือไม? (ซักดวยมือ ปายนํ้ายาขจัดคราบสกปรก 
เปนตน)
 -ปริมาณเสื้อผาที่ซักนอยกวา 5.0 กก. หรือไม? (หนา 17)
 - เลือกโปรแกรม “Stain Master +” ตามชนิดของคราบสกปรก
หรือไม? (หนา 10)

ผงซักฟอกติดกันเปนกอนและ
ไมละลาย  - เติมผงซักฟอกลงในชองเติมผงซักฟอก/สารฟอกขาว (หนา 12)

 การแกไขปญหาเบ้ืองตน (ตอ)
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