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การก�าจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การทิ้งบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุสินค้าจะปกป้องเครื่องซักผ้าใหม่ของคุณในระหว่างทางขนส่งมายังที่พักของคุณ�วัสดุทั้งหมดจะไม่เป็นอันตรายต่อ
ระบบนิเวศ�และน�ามาใช้อีกได้�กรุณาสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการทิ้งวัสดุบรรจุสินค้าในที่ซึ่งมีส�านึกในการเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

สอบถามตัวแทนจ�าหน่ายเกี่ยวกับการก�าจัดทิ้ง

�ความเสี่ยงในการส�าลัก!

ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นกับกล่องบรรจุและอุปกรณ์เสริมต่างๆ

อาจท�าให้เกิดการหายใจติดขัดเนื่องจากฟิล์มพลาสติกและกล่องบรรจุภัณฑ์อาจยุบตัวท�าให้ได้รับอันตรายได้

การก�าจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าไม่ใช่ขยะที่ไร้ค่า�การน�าไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีจะท�าให้ได้วัสดุใหม่ที่น�ามาใช้ประโยชน์ต่อได้

�ความเสี่ยงถึงชีวิต!

ถอดปลั๊ก�อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมากเกินไป�ตัดสายเคเบิลหลักและดึงปลั๊ก�ไฟหลักออก

ยกเลิกกลไกล็อคฝาหน้า�เพื่อป้องกันเด็กเข้าไปเล่นจนติดอยู่ในตัวเครื่องและได้รับอันตราย�โปรดแน่ใจว่าได้ยกเลิกการท�างาน
ของกลไกล็อคฝาหน้าแล้ว

หากท่านต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้�โปรดติดต่อองค์กรประจ�าท้องถิ่นของท่านหรือติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายและสอบถามวิธีการ
ก�าจัดอย่างถูกต้อง

ค�าแนะน�าและเคล็ดลับส�าหรับการซักผ้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 n ห้ามใส่ผ้าเข้าไปมากกว่าปริมาณที่ก�าหนดไว้ส�าหรับแต่ละโปรแกรมการซัก
 n เครื่องซักผ้าจะปรับเวลาในการซักผ้าและปริมาณน�้าที่ใช้ในแต่ละโปรแกรมตามปริมาณผ้าโดยอัตโนมัติ
 n ท่านจ�าเป็นต้องใช้โปรแกรมแช่ผ้าก่อนการซัก�(Prewash)�หรือ�ตัวเลือกซักผ้าสกปรก�ซักผ้าสกปรก�(Intensive)�เฉพาะใน
กรณีที่ผ้าสกปรกมากเท่านั้น

 n ใส่ผงซักฟอกตามระดับความสกปรกของผ้า�ขนาดหรือปริมาณผ้า�และความกระด้างของน�้า�และควรปฏิบัติตามค�าแนะน�า
การใช้งานจากผู้ผลิตอย่างละเอียด

 n ใช้โปรแกรมซักผ้าฝ้ายที่อุณหภูมิ�60๐C�แทนการซักผ้าฝ้ายที่อุณหภูมิ�90๐C�จะช่วยประหยัดพลังงานและเป็นการขจัดคราบ
สกปรกทั่วไป�นอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง�ท่านสามารถขจัดคราบสกปรกโดยไม่ต้องใช้น�้าร้อนได้�โดยการตั้งโปรแกรม
ไปที่�‘เย็น’�เพื่อเป็นการใช้งานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัย

เครื่องซักผ้านี้ได้รับการออกแบบมาส�าหรับใช้ในบ้านเท่านั้น

ก่อนการใช้งานเครื่องซักผ้า.กรุณาอ่านค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยอย่างละเอียด
 n เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่คล้ายกันเช่น:�(IEC�60335-2-7)

– บริเวณครัวของพนักงานในร้านค้า�ส�านักงาน�และสภาพแวดล้อมการท�างานอื่นๆ;
– บ้านไร่;
– โดยลูกค้าในโรงแรม�โมเต็ล�และที่อยู่อาศัยประเภทอื่น;
– สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า;
– การใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในกลุ่มอาคารประเภทห้องชุดหรือในห้องซักผ้า
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ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัย

.ค�าเตือน

ปัญหาซึ่งอาจท�าให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ความปลอดภัยทั่วไป
 n ห้ามถอดส่วนประกอบ�ดัดแปลง�แก้ไขเองโดยเด็ดขาด

 ´ อาจเป็นสาเหตุของการท�างานบกพร่อง,�เพลิงไหม้,�ไฟดูด�หรือบาดเจ็บได้
 ´ การซ่อมแซมแก้ไข�กรุณาติดต่อศูนย์บริการ

 n ไม่น�าวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงใส่ลงในถังซัก�หรือวางวัตถุไวไฟไว้ใกล้กับเครื่องซักผ้า�(น�้ามันก๊าด,�น�้ามันดีเซล,�น�้ามันเบนซิน,��
ทินเนอร์,�แอลกอฮอล์�หรือเสื้อผ้าที่มีสารเหล่านี้ปนเปื้อน)

 ´ อาจเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ขึ้นได้
 n ห้ามเทน�้าลงในเครื่องขณะที่เครื่องก�าลังท�างาน

 ´ อาจเป็นสาเหตุของไฟดูดได้
 n ไม่ควรปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้า

 ´ อาจเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บได้
 n ไม่ควรวางของหนักบนเครื่องซักผ้า

 ´ อาจท�าให้พื้นผิวด้านบนเกิดความเสียหายได้
 n ในกรณทีีเ่ปิดประตู�และถงัซกัยงัคงหมนุอยู�่แสดงว่าเคร่ืองมปัีญหา�ห้ามจบัถงัซกั�หรือผ้าภายในถงัซกั�และหยุดใช้งานเคร่ืองซักผ้า
ทนัท�ีให้รีบตดิต่อไปยงัตัวแทนหรือศูนย์บริการ�เพ่ือท�าการแก้ไข

 n อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีให้ใช้โดยเด็ก,�บุคคลที่ไม่แข็งแรง�หรือสุขภาพจิตไม่ปกติ�ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ

การติดตั้ง
 n ควรให้ตัวแทนจ�าหน่ายหรือศูนย์บริการเป็นผู้ท�าการติดตั้งเครื่องซักผ้า

 ´ หากด�าเนินการติดตั้ง�ทดสอบการใช้งาน�และตรวจสอบตัวเครื่องโดยไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่แนะน�าในคู่มือเล่มนี้�ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

 n ควรหลีกเลี่ยงไม่ติดตั้งในบริเวณที่มีความชื้นสูง�เช่น�ห้องอาบน�้า�หรือบริเวณที่ฝนสาดถึง
 ´ เสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้,�ไฟดูด,�ไฟรั่ว�หรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

 n ไม่ควรติดตั้งเครื่องบนพื้นที่มีล้อหรือบนพื้นที่ที่ไม่สม�่าเสมอ
 ´ อาจท�าให้เกิดอันตรายหรือการท�างานผิดปกติจากการสั่นของเครื่อง

 n ไม่ควรใช้ตัวแปลงปลั๊กไฟแบบ�3�ขา�เป็นแบบ�2�ขา�(เครื่องซักผ้าจะต้องมีสายดิน)
 ´ อาจเป็นสาเหตุของไฟดูดได้

 n เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ปูพรม�ควรตรวจสอบก่อนว่าพรมนั้นมีการกีดขวางตัวเครื่องหรือไม่
 n ถ้าต้องท�าการต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับก๊อกน�้าให้ใช้ท่อจ่ายน�้าเข้าตัวใหม่

แหล่งจ่ายไฟและสายไฟ
 n ในขณะที่มือเปียก�ห้ามเสียบหรือดึงปลั๊ก

 ´ อาจเป็นสาเหตุของไฟดูดได้
 n ใช้แหล่งจ่ายไฟหลัก�และไม่ควรใช้ปลั๊กไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น

 ´ ถ้าใช้ปลั๊กร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น�อาจเกิดความร้อนผิดปกติขึ้นบริเวณปลั๊กต่อ�และอาจเกิดไฟไหม้ได้
 n เมื่อถอดฝาบนของเครื่องซักผ้าเพื่อติดตั้งตัวเครื่องไว้ใต้เคาน์เตอร์แล้ว�ให้ใช้แผงติดตั้งด้านบนซึ่งมีแยกจ�าหน่ายแทน�
(หมายเลขชิ้นส่วน�BD-W80MV�150)

 n ควรท�าความสะอาดปลั๊กไฟไม่ให้ฝุ่นจับ
 ´ อาจเป็นสาเหตุของไฟไหม้ได้

 n ไม่ใช้งานสายไฟหรือปลั๊กไฟที่ช�ารุดเสียหาย�หรือหลวมคลอน
 ´ อาจเป็นสาเหตุของไฟดูด�หรือไฟฟ้าลัดวงจร�ซึ่งเป็นต้นเหตุท�าให้เกิดไฟไหม้ได้

 n ไม่ท�าให้เกิดรอยฉีกขาดที่สายไฟ,�ตัด,�ดัดแปลงแก้ไข,�พับงอ,�ดึง�หรือม้วนสายไฟ�เป็นต้น
 ´ สายไฟที่เสียหายจะเป็นสาเหตุของไฟไหม้�ไฟดูดได้

 n อย่าใช้ปลั๊กไฟพ่วง�หรือสายไฟพ่วง
 ´ อาจท�าให้เกิดความร้อนสูง�และท�าให้เกิดไฟไหม้ได้

 n ถ้าปลั๊กไฟเสียหาย�จะต้องได้รับการเปลี่ยนจากร้านซ่อมหรือตัวแทนจ�าหน่ายเท่านั้น�เพื่อป้องกันอันตรายของไฟฟ้า
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ความปลอดภัยของเด็ก
 n เก็บชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ให้พ้นจากมือเด็กเนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้

 ´ อาจเสี่ยงต่อการเกิดอาการขาดอากาศหายใจ
 n อย่าให้เด็กปีนขึ้นไปบนตัวเครื่องซักผ้าหรือเปิดฝาเครื่อง�และอย่าน�าเก้าอี้หรือกล่องที่เด็กสามารถปีนขึ้นได้มาวางไว้บริเวณ
ใกล้กับเครื่องซักผ้าเพื่อป้องกันเด็กปีนขึ้นไปบนเครื่องซักผ้า

 ´ อาจเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บได้
 n เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัย�เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อมิให้เล่นกับเครื่องใช้

 ข้อควรระวัง
แสดงถึงสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

ความปลอดภัยทั่วไป
 n หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบจ่ายน�้า�หรือในกรณีที่มีการถอดสายจ่ายน�้าออกแล้วต่อเข้าไปใหม่�ให้ปิดก๊อกน�้า�และกดปุ่ม��
Start/Pause�(เริ่ม/หยุดการท�างาน)�รอประมาณ�40�วินาที�จึงเปิดก๊อกน�้าให้ไหลช้าๆ

 ´ ความดันอากาศอาจท�าความเสียหายกับตัวเครื่องซักผ้าได้ถ้ามีอากาศอยู่ในท่อจ่ายน�้ามาก
 n ตรวจสอบการขันน๊อตเชื่อมต่อตัวเครื่องซักผ้ากับท่อจ่ายน�้าให้แน่นเป็นประจ�า

 ´ น๊อตที่หลวมอาจเป็นสาเหตุของน�้ารั่วได้
 n เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน�กรุณาดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ

การใช้งาน
 n จะต้องถอดสลักยึดเครื่องส�าหรับขนย้ายออกให้หมดก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า

 ´ อาจเป็นสาเหตุของการท�างานบกพร่อง�หรือท�าให้ตัวเครื่องสั่นอย่างรุนแรง
 n ตรวจสอบภายในถังซักก่อนการใช้งาน

 ´ ต้องแน่ใจว่าไม่มีสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กปีนเข้าไปในตัวถัง
 n อย่าน�าผ้าที่มีลักษณะกันน�้าได้มาซัก�เช่น�เสื้อกันฝน,�ชุดกีฬากันน�้า,�ชุดสกี,�ถุงนอน,�เบาะรองนั่ง,�หมอน,�รองเท้า�ฯลฯ

 ´ อาจเป็นสาเหตุให้เครื่องซักผ้าท�างานผิดปกติ�หรืออาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อตัวเครื่องได้
 n อย่าใช้งานเครื่องซักผ้าโดยที่ไม่ได้ใส่ผงลงในช่องใส่ผงซักฟอก
 n อย่าใช้น�้าประปาที่มีอุณหภูมิสูงกว่า�50๐C
 n ห้ามซักผ้าที่มีเศษเหรียญ,�เข็มกลัด�หรือก้อนหินไว้

 ´ สิ่งของดังกล่าวอาจท�าให้เสื้อผ้าเสียหาย�และเครื่องซักผ้าอาจได้รับความเสียหาย�หรือเป็นสาเหตุท�าให้น�้ารั่ว��
ควรตรวจสอบด้านในของกระเป๋าเสื้อและกางเกงก่อนน�าไปซัก

 n ไม่ใช้สิ่งของปลายแหลมกดลงบนแผงหน้าปัทม์
 n ระวังความร้อนขณะที่เครื่องถ่ายน�้าล้างออก�
 n อย่าพิงหรือวางของหนักบนฝาเครื่องที่เปิดอยู่

 ´ อาจท�าให้เครื่องได้รับความเสียหายได้
 n อย่าพยายามที่จะเปิดฝาเครื่องในขณะที่เครื่องก�าลังท�างานอยู่
 n อย่าวางของหนัก,�ขวดที่มีน�้าบรรจุอยู่�หรืออุปกรณ์ที่มีการท�าความร้อน�(เช่น�เตาอบ,�หม้อหุงข้าวไฟฟ้า�ฯลฯ)��
บนตัวเครื่องซักผ้า

 ´ อาจท�าให้พื้นผิวด้านบนของเครื่องซักผ้าได้รับความเสียหายได้

การดูแลและการบ�ารุงรักษา
 n หากผงซักฟอก�น�้ายาปรับผ้านุ่ม�หรือน�้ายาฟอกขาวหกลงบนพื้นผิวเครื่อง�ให้ท�าความสะอาดด้วยผ้าหมาดทันที

 ´ มิฉะนั้นชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกหรือเหล็กของเครื่องซักผ้าอาจได้รับความเสียหาย
 n ไม่ควรติดตั้งเครื่องใกล้กับแหล่งก�าเนิดความร้อน�เช่น�เครื่องท�าความร้อน

 ´ อาจท�าให้เครื่องได้รับความเสียหายหรือผิดรูปได้
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ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์มาตรฐาน

มีชุดท่อจ่ายน�้าเข้า�1�ชุด�ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้งาน ตัวยึดรูปตัวยู

(1�อัน)�

ประแจปากตาย

(1�อัน)

ฝาปิด

(4�อัน)

ชุดท่อจ่ายน�้าเข้า.

และข้อต่อก๊อกน�้า

ท่อจ่ายน�้าเข้า..

(รูปแบบการขันยึด)

อุปกรณ์เสริม

แผงติดตั้งด้านบน

� ดูหน้า�29
� หมายเลขชิ้นส่วน�BD-W80MV�150

โปรดติดต่อไปยังตัวแทนจ�าหน่าย�เมื่อท�าการติดตั้งแผงติดตั้ง�
ด้านบน�และท่อจ่ายน�้าเข้าแบบตรวจจับน�้ารั่ว�

ท่อน�้าทิ้ง

แผงหน้าปัทม์.

ควบคุม

ล็อคฝาหน้า

สายไฟ

มือจับฝาหน้า

ขาตั้งแบบปรับระดับได้.(4.อัน)

ตัวกรองน�้าทิ้ง

ฝาครอบตัว.

กรองน�้าทิ้ง

ปลดล็อคประตูฉุกเฉิน

ช่องใส่ผงซักฟอก
ฝาปิดช่องใส่น�้ายาปรับผ้านุ่ม

ช่องใส่. .:.ส�าหรับใส่น�้ายาปรับผ้านุ่ม

ช่องใส่. .:.ส�าหรับโปรแกรมซักปกติ.(Main.Wash).

ช่องใส่. .:.ส�าหรับโปรแกรมแช่ผ้าก่อนการซัก.(Prewash).
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�ปุ่ม�Power��
(เปิด-ปิดการท�างาน)

กดปุ่มนี้เพื่อเปิด/ปิดเครื่องซักผ้า�หากไม่เลือกโปรแกรมหรือกดปุ่มใดๆ�ภายใน�10�นาที�
เครื่องซักผ้าจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

�ปุ่ม�Start/Pause��
(เริ่ม/หยุดการท�างาน)

กดปุ่มนี้เพื่อเริ่ม/หยุดการท�างานของโปรแกรม��หากหยุดการท�างานของเครื่องไว้ชั่วคราว
มากกว่า�1�ชั่วโมง�เครื่องซักผ้าจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

�หน้าปัทม์หมุน หมุนปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรมซักผ้า

�ปุ่ม�Temp�(อุณหภูมิ) สามารถเลือกตั้งค่าอุณหภูมิของน�้าจากน�้าเย็นไปจนถึงอุณหภูมิ�90๐C�หากเลือกน�้าเย็น�
สัญลักษณ์� �จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลและเครื่องท�าน�้าร้อนจะไม่ท�างาน

�ปุ่ม�Spin�(ปั่นแห้ง) สามารถเลือกตั้งค่าความเร็วรอบในการปั่นแห้งจาก� �(ไม่ปั่นแห้ง)�ถึงความเร็วรอบสูงสุด�
●	 �(ไม่ปั่นแห้ง)�การปั่นแห้งจะถูกยกเลิก�และเครื่องจะท�าการถ่ายน�้าออกเท่านั้น�
แนะน�าให้ใช้โปรแกรมนี้ในการซักผ้าเนื้อบาง

�ปุ่ม�Prewash��
(แช่ผ้าก่อนการซัก)

�ใช้เพื่อเพิ่มขั้นตอนการแช่ผ้าก่อนการซัก�ก่อนการซักปกติส�าหรับผ้าสกปรกมาก�
สัญลักษณ์� �จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล�ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอก�

�ปุ่ม�Intensive��
(ซักผ้าสกปรก)

เพิ่มเวลาที่ใช้ในขั้นตอนการซัก�สัญลักษณ์� �จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

�ปุ่ม�Extra�Rinse��
(เพิ่มน�้าล้าง)

เพิ่มจ�านวนครั้งการล้างในขั้นตอนการซักล้างผงซักฟอกออก�แนะน�าให้ใช้ส�าหรับพื้นที่ที่
มีน�้ากระด้าง�เมื่อซักเสื้อผ้าเด็กที่ท�าจากลินิน�และส�าหรับผู้ที่กังวลเรื่องผงซักฟอกตกค้าง�
สัญลักษณ์� �จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

�ปุ่ม�Rinse�Hold��
(ไม่ถ่ายน�้า)�(ล็อคประตู)

ผ้าจะยังคงแช่อยู่ในน�้าล้างครั้งสุดท้ายโดยไม่เข้าสู่กระบวนการปั่นแห้ง�เพื่อป้องกันผ้ายับ��
หากต้องการน�าผ้าออก�ให้เลือกโปรแกรม�Spin�(ปั่นแห้ง)�หรือ�Drain�(ถ่ายน�้า)�
สัญลักษณ์� �จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

ระบบล็อคประตู:�ใช้เพื่อป้องกันเด็กกดเล่นท�าให้เครื่องท�างานโดยไม่ตั้งใจ�การใช้ฟังก์ชันนี้
จะเป็นการยกเลิกการท�างานของปุ่มกดและหน้าปัทม์หมุน�โดยการกดปุ่ม�Rinse�Hold�(ไม่
ถ่ายน�้า)�ค้างไว้�3�วินาที�เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน�สัญลักษณ์� �จะปรากฏบนหน้าจอแสดง
ผล�กดปุ่ม�Rinse�Hold�(ไม่ถ่ายน�้า)�ค้างไว้�3�วินาทีอีกครั้ง�เพื่อยกเลิกระบบล็อคประตู�

�ปุ่ม�Timer�(ตั้งเวลา) ให้ท่านสามารถตั้งเวลาซักล่วงหน้าได้ถึง�24�ชั่วโมง�สัญลักษณ์� �จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

แผงควบคุมและจอแสดง

�ปุ่ม�Power�(เปิด-ปิดการท�างาน)

�ปุ่ม�Start/Pause�(เริ่ม/หยุดการท�างาน)

�หน้าปัทม์หมุน

�ปุ่ม�Temp�(อุณหภูมิ)

�ปุ่ม�Spin�(ปั่นแห้ง)

�ปุ่ม�Prewash�(แช่ผ้าก่อนการซัก)

�ปุ่ม�Intensive�(ซักผ้าสกปรก)

�ปุ่ม�Extra�Rinse�(เพิ่มน�้าล้าง)

�ปุ่ม�Rinse�Hold�(ไม่ถ่ายน�้า)�
(ล็อคประตู)

�ปุ่ม�Timer�(ตั้งเวลา)

�ปุ่ม�Memory�(จดจ�าการซัก)

�หน้าจอแสดงผลแบบ�LED

�ปุ่ม�Auto�Self�Clean�(ท�าความ
สะอาดถังซักอัตโนมัติ)



8

�ปุ่ม�Memory�(จดจ�าการ
ซัก)

ท่านสามารถบันทึกรูปแบบการซักผ้าที่ท่านใช้งานเป็นประจ�าได้
สัญลักษณ์� �จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

�หน้าจอแสดงผลแบบ�LED แสดงข้อมูลขั้นตอนการท�างานทั้งหมด�เวลาคงเหลือ�และรหัสข้อบกพร่อง

�อุณหภูมิน�้า
� สัญลักษณ์� �จะติดสว่างเมื่อเครื่องท�าความร้อนไม่ท�างาน�(ตั้งค่าซักด้วยน�้าเย็น)

�ความเร็วรอบในการปั่นแห้ง
� �(ไม่ปั่นแห้ง)�:�การปั่นแห้งจะถูกยกเลิก�และจะมีเพียงการถ่ายน�้าออกในขั้นตอน

การล้างน�้าเท่านั้น
�ตัวเลือกแช่ผ้าก่อนการซัก
�ตัวเลือกซักผ้าสกปรก
�เวลาคงเหลือของแต่ละโปรแกรม�(แสดง�‘Time�Left’)�เวลาคงเหลือจนกว่าเวลาที่ต้ัง
ไว้จะสิ้นสุดลง�(แสดง�‘h’)�และรหัสข้อบกพร่อง

 ´หน้า�24�:�ตารางรหัสแสดงสถานะ
�ตัวเลือกเพิ่มน�้าล้าง
�ตัวเลือกไม่ถ่ายน�้า

� การปั่นแห้งในขั้นตอนสุดท้ายจะถูกยกเลิกแต่จะไม่ถ่ายน�้าออก�ดังนั้น�ผ้าจะยังคงแช่
อยู่ในการล้างน�้าครั้งสุดท้าย
�ผ้าในถังไม่สมดุล

 ´หน้า�9�:�แผงหน้าปัทม์ควบคุมและจอแสดงผล
�มีฟองในถังซักมากเกินไป

 ´หน้า�9�:�แผงหน้าปัทม์ควบคุมและจอแสดงผล
�ตัวเลือกระบบล็อคประตู

� ปุ่มกดทั้งหมดจะไม่สามารถใช้งานได้�ยกเว้นปุ่มเปิด-ปิดการท�างานและหน้าปัทม์
หมุน�และฝาหน้าจะถูกล็อค�เมื่อสัญลักษณ์� �ติดสว่างขึ้น
�ไฟแสดงขั้นตอนการซัก

� แสดงขั้นตอนที่ก�าลังท�างานอยู่
� สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะกะพริบขณะแต่ละขั้นตอนท�างานอยู่�และจะดับลงเมื่อขั้นตอน�

ดังกล่าวเสร็จสิ้น
� �แช่ผ้าก่อนการซัก�
� �ซักปกติ
� �ล้างน�้า
� �ปั่นแห้ง

�ล็อคฝาหน้า
� ฝาหน้าจะล็อค�เมื่อสัญลักษณ์� �ติดสว่างขึ้น

�ตัวเลือกจดจ�าการซัก
�ตัวเลือกตั้งเวลา

แผงควบคุมและจอแสดง
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ก่อนการซักผ้า

การเตรียมพร้อมก่อนการซัก
 n น�าสิ่งของต่างๆ�ออกจากกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง�(เหรียญ,�เข็มกลัดซ่อนปลาย�ฯลฯ)
 n  ใช้ถุงตาข่ายส�าหรับซักผ้าเมื่อซักผ้าที่มีเนื้อผ้าบอบบางหรือต้องการการดูแลเป็นพิเศษ�(เสื้อผ้าที่ท�าจากไหมพรม,��
ชุดช้ันใน�ฯลฯ)

 n  รูดซิปปิด�ใช้แปรงปัดฝุ่นผงออกจากกระเป๋าและคอเสื้อ
 n  ปัดขนสัตว์เลี้ยงออกจากผ้าที่ซัก

การแสดงผลบนหน้าจอจะเปลี่ยนไปดังนี้เมื่อเวลาซักผ้าถูกเพิ่มให้นานขึ้นเนื่องจาก�:

●	 มีฟองในถังซักมากเกินไป
 ´มีการเติมน�้าเพิ่มเพื่อให้ฟองลดลง

สัญลักษณ์ทางด้านซ้ายสว่างขึ้น

●	 ผ้าในถังไม่สมดุล
 ´แก้ไขความไม่สมดุลโดยการหมุนถังซัก

สัญลักษณ์ทางด้านซ้ายสว่างขึ้น

*อาการนี้ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างไร�เวลาที่เหลืออาจถูกรีเซ็ตใหม่เมื่อสัญลักษณ์
นี้ปรากฏขึ้น�และการท�างานจะใช้เวลานานขึ้นกว่าเวลาการท�างานที่เหลืออยู่

�ปุ่ม�Auto�Self�Clean��
(ท�าความสะอาดถังซัก
อัตโนมัติ)

ระบบจะท�าความสะอาดช่องว่างระหว่างถังในและถังนอกโดยอัตโนมัติ�เพื่อรักษาความ
สะอาดของเครื่องซักผ้า�โดยจะถูกตั้งค่าให้อยู่ในสถานะปิดตั้งแต่เริ่มขนส่งจากโรงงาน�เมื่อ
เปิดระบบการท�างานแล้ว�ฟังก์ชัน�Auto�Self�Clean�(ท�าความสะอาดถังซักอัตโนมัติ)�จะ
ท�างานทุกครั้งเมื่อท่านท�าการซัก

แผงควบคุมและจอแสดง
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ก่อนการซักผ้า

การแยกชนิดผ้าที่ซัก
 n แยกประเภทผ้าที่จะซักตามชนิดของผ้าและสัญลักษณ์การซักบนฉลากผ้า�(ผ้าฝ้าย,�ผ้าใยสังเคราะห์,�เส้นใยผสม,�ผ้าขนสัตว์,�
ส�าหรับซักมือ�ฯลฯ)

 n ห้ามซักผ้าจ�านวนน้อยเกินไป�เช่น�กางเกงยีนส์เพียงหนึ่งตัว
 ´ การกระท�าดังกล่าวอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปั่นแห้งไม่เพียงพอ

 n แยกผ้าขาวและผ้าสี

�เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ!

การซักผ้าตามประเภทรายการต่อไปนี้อาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บหรือเป็นสาเหตุให้เครื่องท�างานบกพร่องเนื่องจากการสั่น�
อย่างรุนแรง�:�

�– ผ้าที่มีลักษณะกันน�้าได้�เช่น�ชุดกีฬากันน�้า,�ชุดสกี�ฯลฯ

�– สิ่งของที่มีพื้นผิวกันลื่นซึ่งด้านหนึ่งท�าจากยาง�เช่น�พรมเช็ดเท้า

�– เบาะรองนั่ง,�หมอน,�รองเท้า�ฯลฯ

ผงซักฟอกและน�้ายาต่างๆ
 n ปฏิบัติตามค�าแนะน�าปริมาณการใช้งานบนฉลากบรรจุภัณฑ์ผงซักฟอก�ชนิดและปริมาณการใช้งานผงซักฟอกจะขึ้นอยู่กับ
ชนิดของผ้า,�ปริมาณผ้าที่จะซัก,�ระดับความสกปรก�และความกระด้างของน�้า�
ใช้ผงซักฟอกในปริมาณน้อยหาก�:�
– ซักผ้าในปริมาณน้อย
– ผ้าสกปรกไม่มาก

 n การใช้ผงซักฟอกในปริมาณมากเกินไปอาจท�าให้เกิดฟองมากซึ่งจะท�าให้ประสิทธิภาพในการล้างน้อยลง�หรืออาจเป็นสาเหตุ
ของน�้ารั่วซึม

 n ผงซักฟอกอาจไม่ละลายหากน�้ามีแรงดันต�่ามากหรือเมื่อน�้ามีอุณหภูมิต�่า�ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อผงซักฟอก
 ´ หน้า�20�:�การดูแลรักษา�(การท�าความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก)

 n อย่าใช้น�้ายาซักผ้าเมื่อใช้ตัวเลือกแช่ผ้าก่อนการซัก�(Prewash)
 n ควรใส่ผงซักฟอกและน�้ายาต่างๆ�ลงในช่องใส่ที่ถูกต้อง

 ´ หน้า�6�:�รายละเอียดของเครื่อง�(ช่องใส่ผงซักฟอก)
 n ใส่ผงซักฟอกก่อนการกดปุ่ม�Start/Pause�(เริ่ม/หยุดการท�างาน)�หากท่านเพิ่มตัวเลือกการแช่ผ้าก่อนการซัก�(Prewash)�
ให้เทผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอกทั้งสองช่อง�( )�ก่อนกดปุ่มเริ่มท�างาน

 n ส�าหรับการย้อมผ้าหรือการฟอกขาว�ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผ้าหรือฟอกขาวที่เหมาะสมกับการใช้งานเครื่องซักผ้า
 n ส�าหรับน�้ายาปรับผ้านุ่ม�และน�้ายาล้างเครื่องซักผ้า�ให้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าการใช้งานบนฉลากบรรจุภัณฑ์�

การซักผ้าตามระดับความสกปรกหรือรอยเปื้อน

 n ผ้าสกปรกน้อยถึงสกปรกปานกลาง� :�� ไม่จ�าเป็นต้องใช้ตัวเลือกการซักอื่นเพิ่มเติม�(แช่ผ้าก่อนการซัก/ซักผ้าสกปรก)��
� (Prewash/Intensive)�เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน�

 n ผ้าสกปรกปานกลางถึงสกปรกมาก :�� ใช้ตัวเลือก�ซักผ้าสกปรก�(Intensive)�เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการซักที่ดียิ่งขึ้น

 n ผ้าสกปรกมาก :�� ใช้ตัวเลือก�แช่ผ้าก่อนการซัก�(Prewash)�เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการซักที่ดียิ่งขึ้น
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วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

1 แยกประเภทผ้าที่จะซักและใส่ลงในเครื่อง
 n แยกประเภทผ้าที่จะซักตามชนิดของเนื้อผ้า�และสัญลักษณ์การซักบนฉลากผ้าสี�และระดับความสกปรกของผ้า

 ´ หน้า�9�:�การเตรียมพร้อมก่อนการซัก
 n อย่าใส่ผ้าเกินปริมาณสูงสุดที่ก�าหนดลงในเครื่อง
 n ปิดฝา�ระวังอย่าให้ผ้าติดอยู่ระหว่างฝาเครื่องกับขอบยาง

2 กดปุ่ม.Power.(เปิด-ปิดการท�างาน).เพื่อเปิดเครื่อง
 n หากไม่เลือกโปรแกรมหรือกดปุ่มใดๆ�ภายใน�10�นาที�เครื่องซักผ้าจะปิดเองโดยอัตโนมัติ�ให้กดปุ่ม�Power�
(เปิด-ปิดการท�างาน)�อีกครั้งเพื่อเปิดเครื่อง

3 เลือกโปรแกรมการซัก
 n เลือกโปรแกรมการซักโดยใช้หน้าปัทม์หมุน
 n ระยะเวลาของโปรแกรมที่เลือกจะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขโดยประมาณเท่านั้น�เวลาที่ใช้ในการซัก
จริงอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ

 n ใช้ปุ่มตัวเลือกเพื่อเลือกโปรแกรมหรือฟังก์ชันเสริม
 ´ หน้า�7�:�แผงควบคุมและจอแสดง
 ´ หน้า�16�:�ภาพรวมของโปรแกรม

 n หากท่านเลือกโปรแกรมการซักผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ�ให้เลือกโปรแกรมการซักใหม่อีกครั้ง�โดยใช้หน้าปัทม์หมุน�
 n เมื่อเลือกโปรแกรมผ้าฝ้าย�การตั้งค่าต่างๆ�เช่น�ความเร็วในการปั่น�หรือตัวเลือกเสริมอื่นๆ�จะถูกบันทึกไว้��
โดยจะสามารถใช้การตั้งค่าเดียวกันนี้ได้อีกเมื่อเลือกโปรแกรมผ้าฝ้ายในครั้งถัดไป

4 ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอก
 n ใส่ผงซักฟอกและน�้ายาต่างๆ�ลงในช่องใส่ที่เหมาะสม

 ´ หน้า�6�:�ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม�(ช่องใส่ผงซักฟอก)
 n ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมตามค�าแนะน�าของผู้ผลิตลงในช่องใส่ผงซักฟอก

 ´ หน้า�10�:�ผงซักฟอกและน�้ายาต่างๆ



12

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

5 กดปุ่ม.Start/Pause.(เริ่มท�างาน)
 n เครื่องซักผ้าจะเริ่มท�างานโดยการตรวจจับปริมาณผ้า,�ชนิดของผ้า�และอุณหภูมิน�้าเพื่อตั้งเวลาในการซัก
 n เวลาในการซักปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลแบบ�LED�ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ�

 ´ หน้า�7�:�แผงควบคุมและจอแสดง
 n เมื่อโปรแกรมการซักเริ่มขึ้น�จะไม่สามารถท�าการเปลี่ยนการตั้งค่าได้อีก�ยกเว้นความเร็วในการปั่นของโปรแกรม
ใดๆ�ก็ตามที่ไม่ใช่โปรแกรมผ้าฝ้าย/ซักทุกวัน/ซักด่วน�15�นาที/ผ้าฝ้ายแบบประหยัด/ผ้าขนสัตว์/ผ้ายับง่าย/ล้าง
น�้า�&�ปั่นแห้ง/ปั่นแห้ง

การหยุดการท�างานชั่วคราว กดปุ่ม�Start/Pause�(เริ่ม/หยุดการท�างาน)�เครื่องซักผ้าจะปิดเองโดย
อัตโนมัติ�หากไม่เริ่มใช้งานต่อภายใน�1�ชั่วโมง�ให้เปิดเครื่องใหม่�จากนั้น
โปรแกรมการซักจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

การใส่ผ้าเพิ่มในระหว่างขั้นตอน
การซัก

กดปุ่ม�Start/Pause�(เริ่ม/หยุดการท�างาน)�เพื่อหยุดโปรแกรมที่เลือก
ชั่วคราว�กลไกล็อคฝาหน้าจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติ�หลังจากผ่านไป��
5�วินาที�โดยประมาณ�เมื่อไม่มีผลต่อระดับน�้าและอุณหภูมิ�ท่านจะสามารถ
เปิดฝาและใส่ผ้าเพิ่มได้�จากนั้นให้ปิดฝาและกดปุ่ม�Start/Pause�(เริ่ม/
หยุดการท�างาน)�อีกครั้งเพื่อให้โปรแกรมท�างานต่อ�
*หมายเหตุ�:�ไม่แนะน�าให้ใส่ผ้าเพิ่มในปริมาณมาก�เนื่องจากเครื่องซักผ้าได้
ค�านวณปริมาณผ้าเพื่อให้เหมาะสมกับโปรแกรมการซักไว้ในครั้งแรกแล้ว

การยกเลิกการท�างาน� กดปุ่ม�Start/Pause�(เริ่ม/หยุดการท�างาน)�และกดปุ่ม�Power�(เปิด-ปิด
การท�างาน)�เพื่อปิดเครื่อง�จากนั้นกดปุ่ม�Power�(เปิด-ปิดการท�างาน)�อีก
ครั้ง�และเลือก�Spin�(ปั่นแห้ง)�หรือ�Drain�(ถ่ายน�้า)�เพื่อถ่ายน�้าที่ขังอยู่ใน
เครื่องออกและท�าการปั่นแห้ง

6 การท�างานเสร็จสิ้น
 n เมื่อโปรแกรมการซักเสร็จสิ้นลง�จะมีสัญญาณเสียงดังเตือน

การกดปุ่ม�Spin�เป็นเวลา�3�วินาที�(หลังจากกดปุ่ม�Power)�จะเป็นการปิดเสียงสัญญาณเตือน�และหากกดปุ่ม�
Spin�อีกครั้ง�จะเป็นการเปิดเสียงสัญญาณเตือนอีกครั้ง

 n เครื่องซักผ้าจะปิดเองโดยอัตโนมัติ�หลังจากการท�างานเสร็จสิ้น
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วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

วิธีการใช้ฟังก์ชัน.“Auto.Self.Cleanˮ.
1� กดปุ่ม�Power�(เปิด-ปิดการท�างาน)�เพื่อเปิดเครื่อง

2� เลือกโปรแกรมการซัก

3� กดปุ่ม�Auto�Self�Clean�(ท�าความสะอาดถังซักอัตโนมัติ)�และกดปุ่ม�Start/Pause�(เริ่ม/หยุดการท�างาน)
 n โดยจะถูกตั้งค่าให้อยู่ในสถานะปิดตั้งแต่เริ่มขนส่งจากโรงงาน�
เมื่อเปิดระบบการท�างานแล้ว�ฟังก์ชัน�Auto�Self�Clean�(ท�าความสะอาดถังซักอัตโนมัติ)�จะท�างานทุกครั้งเมื่อท่านท�าการซัก

 n ก่อนหน้าการปั่นแห้งรอบสุดท้าย�ช่องว่างระหว่างถังในและถังนอกจะถูกล้างท�าความสะอาดเพื่อขจัดคราบสิ่งสกปรกและเชื้อรา�
 n หากต้องการปิดฟังก์ชัน�Auto�Self�Clean�(ท�าความสะอาดถังซักอัตโนมัติ)�ให้กดปุ่ม�Auto�Self�Clean�(ท�าความสะอาด�
ถังซักอัตโนมัติ)�อีกครั้ง�ขณะที่เครื่องเปิด

●	 ฟังก์ชัน�Auto�Self�Clean�(ท�าความสะอาดถังซักอัตโนมัติ)�จะเริ่มท�างานก่อนการปั่นแห้งในแต่ละโปรแกรมการซัก
●	 ฟังก์ชัน�Auto�Self�Clean�(ท�าความสะอาดถังซักอัตโนมัติ)�จะไม่สามารถตั้งค่าหรือยกเลิกได้ในขณะที่เครื่องซักผ้า
ก�าลังท�างาน

●	 ฟังก์ชัน�Auto�Self�Clean�(ท�าความสะอาดถังซักอัตโนมัติ)�จะหยุดการท�างานโดยอัตโนมัติในกรณีดังต่อไปนี้:
– ตั้งค่าไม่ถ่ายน�้าไว้
– ตั้งค่าไม่ปั่นแห้งไว้

●	 คราบสิ่งสกปรกบางชนิดอาจไม่สามารถขจัดออกได้ด้วยฟังก์ชัน�Auto�Self�Clean�(ท�าความสะอาดถังซักอัตโนมัติ)��
โดยขึ้นอยู่กับระดับและลักษณะของสิ่งสกปรก

●	 หากไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้าเป็นประจ�า�คราบสิ่งสกปรกบางชนิดอาจไม่สามารถขจัดออกได้ด้วยฟังก์ชัน�Auto�Self�
Clean�(ท�าความสะอาดถังซักอัตโนมัติ)�

●	 เพื่อการท�าความสะอาดถังซักอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น�ขอแนะน�าให้เลือกใช้โปรแกรม�Tub�Clean��
(ท�าความสะอาดถังซัก)�ควบคู่ไปกับฟังก์ชัน�Auto�Self�Clean�(ท�าความสะอาดถังซักอัตโนมัติ)�

 n ฟังก์ชัน�Auto�Self�Clean�(ท�าความสะอาดถังซักอัตโนมัติ)�จะหยุดการท�างาน�หากมีการเลือกใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
– Duvet�(ผ้านวม)
– Rapid�15�(ซักด่วน�15�นาที)
– Wool�(ผ้าขนสัตว์)
– Daily�45�(ซักทุกวัน)
– Tub�Clean�(ท�าความสะอาดถังซัก)
– Spin�(ปั่นแห้ง)
– Drain�(ถ่ายน�้า)
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วิธีการใช้งานฟังก์ชันจดจ�าการซัก
1� กดปุ่ม�Power�(เปิด-ปิดการท�างาน)�เพื่อเปิดเครื่อง
2� เลือกและตั้งค่าโปรแกรมการซักตามต้องการ
3� กดปุ่ม�Memory�(จดจ�าการซัก)�ค้างไว้�3�วินาที�แล้วระบบจะบันทึกการตั้งค่าไว้
4� กดปุ่ม�Start/Pause�(เริ่ม/หยุดการท�างาน)

 n เมื่อบันทึกการตั้งค่าไว้แล้ว�ท่านสามารถเลือกโปรแกรมการซักที่ท่านตั้งค่าไว้โดยกดปุ่ม�Memory�(จดจ�าการซัก)�เพียง
เท่านั้น

 n ท่านสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้โดยท�าตามขั้นตอนเดิม

การใช้โปรแกรมการซักผ้านวม
หมายเหตุ

�– ห้ามใช้ถุงตาข่ายใส่ผ้าห่ม�เพราะจะท�าให้เครื่องสั่นรุนแรงขณะปั่นแห้ง
1� ใส่ผ้านวมลงในเครื่อง�:

 n พับผ้าที่มีขนาดใหญ่�เช่น�ผ้านวม,�ผ้าห่ม�ตามภาพ

 n ใส่ผ้าลงในถังซักโดยให้ด้านปลายทั้งสองหันไปทางด้านหลังของถังซัก

ปลายทั้งสองหันไปทาง
ด้านหลังของถังซัก

กดผ้าในถังซักไม่ให้เกินเส้นนี้

ถังซัก

2� กดปุ่ม�Power�เพื่อเปิดเครื่อง
3� เลือกโปรแกรม�ซักผ้านวม
4� ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอก
5� กดปุ่ม�Start/Pause�(เริ่ม/หยุดการท�างาน)

ผ้าที่สามารถซักได้โดยใช้โปรแกรม�Duvet�(ผ้านวม)�ได้�:
●	 ผ้านวมที่ซักได้
ผ้านวมที่สามารถซักด้วยเครื่องได้ต้องมีวัสดุยัดไส้เป็นขนสัตว์ปีกหรือเส้นใยสังเคราะห์�(โพลีเอสเตอร์)�น�้าหนักไม่เกิน�1�กก.
�– ห้ามซักผ้านวมที่ใช้วัสดุยัดไส้เป็นขนแกะหรือผ้านวมที่มีปลอกหุ้มเป็นผ้าไหม
�– ห้ามซักรวมกับผ้าอื่นๆ

●	 ผ้าห่มที่ซักได้
ผ้าห่มใยสังเคราะห์�น�้าหนักไม่เกิน�2.5�กก.
�– ห้ามซักผ้าขนสัตว์,�ผ้าก�ามะหยี่ยาว,�ผ้าห่มไฟฟ้า

●	 รายการอื่นๆ
ผ้านวมรองนอนและผ้าม่าน�น�้าหนักไม่เกิน�2.5�กก.
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วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

การใช้โปรแกรม.Tub.Clean.(ท�าความสะอาดถังซัก)
 n ใช้โปรแกรมนี้�โดยแยกออกจากโปรแกรมซักผ้าอื่นๆ
1� กดปุ่ม�Power�เพื่อเปิดเครื่อง
2� เลือกโปรแกรม�Tub�Clean�(ท�าความสะอาดถังซัก)�
3� กดปุ่ม�Start/Pause�(เริ่ม/หยุดการท�างาน)
4� ไฟแสดงผลเวลาคงเหลือแสดง�‘-�-�-’�ในลักษณะกะพริบ�และจะหยุดกะพริบหลังจากเวลาผ่านไป�1-2�นาที�ให้กดปุ่ม�

Start/Pause�(เริ่ม/หยุดการท�างาน)�เพื่อหยุดการท�างานไว้ชั่วคราว
5� เปิดฝาและใส่น�้ายาท�าความสะอาดถังซักแบบอ่อนลงในตัวถังซักโดยตรง�ห้ามใช้ผงซักฟอกส�าหรับซักผ้า
6� ปิดฝาและกดปุ่ม�Start/Pause�(เริ่ม/หยุดการท�างาน)�เพื่อเริ่มการท�างานต่อ

การท�างานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องซักผ้าเครื่องนี้มีระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ�ซึ่งสามารถตรวจจับปริมาณผ้า,�ชนิดของผ้าและอุณหภูมิน�้าได้�จากนั้นจะควบคุม
ขั้นตอนการท�างานเพื่อการประหยัดพลังงานและประหยัดน�้าสูงสุด

เมื่อเลือกโปรแกรมซักผ้าฝ้าย�โดยใช้น�้าเย็น�(สัญลักษณ์� �ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล)�หลังจากเครื่องซักผ้าตรวจจับปริมาณ
ผ้า,�ชนิดของผ้า�และอุณหภูมิน�้าแล้ว�ตัวเครื่องจะก�าหนดปริมาณน�้า,�เวลาในการซัก/ล้าง/ปั่นแห้ง,�ความเร็วรอบในการปั่น
แห้ง�และจ�านวนการล้างน�้าที่เหมาะสมที่สุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

 

 

ปรมิาณน�้า
เวลาในการซกั
เวลาในการลา้ง

เวลาในการปัน่แหง้
ความเรว็รอบการปัน่แหง้
จ�านวนครัง้ในการลา้งน�้า

อุณหภูมิน�้า

ชนิดของผ้า ปริมาณผ้า
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โปรแกรม ชนิดผ้า./.หมายเหตุ

รุ่น./.น�้าหนักผ้า

อุณหภูมิ
การตั้งความเร็วใน

การปั่นแห้ง

ตัวเลือก

90XFV 80XFV
แช่ผ้าก่อนการซัก ซักผ้าสกปรก เพิ่มน�้าล้าง ไม่ถ่ายน�้า ตั้งเวลา

ท�าความสะอาด

ถังซักอัตโนมัติ

Cotton�
(ผ้าฝ้าย)

ส�าหรับซักผ้าฝ้ายและผ้าลินินที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน�เช่น�เสื้อเชิ้ต,�ชุดชั้นใน,�
ผ้าเช็ดตัว,�ผ้าปูเตียงลินิน�และผ้าปูโต๊ะลินิน

9�กก. 8�กก. �/30-90๐C
400-1600�รอบ/นาที�

ไม่ปั่นแห้ง
Cotton�Eco�
(ผ้าฝ้ายแบบ
ประหยัด)

ส�าหรับซักผ้าฝ้ายและผ้าลินิน�การท�างานแบบประหยัดจะช่วยประหยัดน�้าและ
พลังงาน�ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการซักเช่นเดียวกับโปรแกรมซักผ้าฝ้าย�

9�กก. 8�กก. 30-60๐C
400-1600�รอบ/นาที�

ไม่ปั่นแห้ง

Rapid�15�
(ซักด่วน�15�นาที)

ซักผ้าในปริมาณน้อยซึ่งมีความสกปรกน้อย�และซักผ้าชิ้นเล็ก�เช่น�ชุดชั้นใน�
ในเวลา�15�นาที�โปรแกรมนี้ยังเหมาะส�าหรับซักผ้าที่เพิ่งใส่ให้สะอาดได้อย่าง
รวดเร็ว

2�กก. 2�กก. �/30๐C
400-800�รอบ/นาที�

ไม่ปั่นแห้ง
- - - - -

Synthetic
(ผ้าใยสังเคราะห์)

ใช้ส�าหรับซักผ้าทั่วไป�เช่น�เสื้อท�างานผู้หญิง�กระโปรง�ฯลฯ�ที่ท�าจาก
โพลีเอสเตอร์,�ผ้าอะครีลิก�หรือเส้นใยผสมผ้าฝ้าย

4.5�กก. 4�กก. �/30-60๐C
400-1200�รอบ/นาที�

ไม่ปั่นแห้ง

Mix�
(ผ้าทั่วไป) ผ้าที่สกปรกน้อย�สามารถซักรวมกับผ้าต่างชนิดกันได้ 4.5�กก. 4�กก. �/30-60๐C

400-1200�รอบ/นาที�
ไม่ปั่นแห้ง

Delicate
(ผ้าเนื้อบาง)

โปรแกรมซักผ้าอย่างนุ่มนวลส�าหรับเนื้อผ้าบอบบาง�เช่น�ชุดชั้นใน�และผ้าลูกไม้
หรือผ้าถัก

4.5�กก. 4�กก. �/30๐C/40๐C
400-800�รอบ/นาที�

ไม่ปั่นแห้ง
- -

Outdoor
(ซักผ้าสกปรกมาก) ส�าหรับซักผ้าสกปรกมากและคราบฝังแน่น�(ยีนส์,�ชุดกีฬา�ฯลฯ) 4.5�กก. 4�กก. 40-90๐C

400-1600�รอบ/นาที�
ไม่ปั่นแห้ง

Duvet�
(ผ้านวม) ส�าหรับซักผ้าขนาดใหญ่�เช่น�ผ้านวม,�ผ้าห่ม,�ผ้าปูเตียง�ฯลฯ 2.5�กก. 2.5�กก. �/30๐C/40๐C

400-800�รอบ/นาที�
ไม่ปั่นแห้ง

- - -

Wool
(ผ้าขนสัตว์) ส�าหรับซักผ้าขนสัตว์ที่มีป้ายสัญลักษณ์การซักบนฉลากอย่างนุ่มนวล 2�กก. 2�กก. �/30๐C

400�รอบ/นาที��
ไม่ปั่นแห้ง

- - -

Allergy�Care
(ลดสารก่อภูมิแพ้)

ส�าหรับก�าจัดสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้�เช่น�ไรฝุ่น,�เชื้อรา�และแบคทีเรีย�
โปรแกรมนี้ได้รับการทดสอบและรับรองจากสถาบัน�Allergy�UK

4�กก. 4�กก. 90๐C
400-1600�รอบ/นาที�

ไม่ปั่นแห้ง

Daily�45
(ซักทุกวัน) ส�าหรับการซักผ้าที่สกปรกน้อยในเวลาเพียง�45�นาที 6�กก. 6�กก. �/30-60๐C

400-1200�รอบ/นาที�
ไม่ปั่นแห้ง

- - - - -

Rinse�&�Spin
(ล้างน�้า�&�ปั่นแห้ง) ส�าหรับการล้างน�้าและปั่นแห้งเท่านั้น�เหมาะส�าหรับผ้าซักมือ 9�กก. 8�กก. -

400-1600�รอบ/นาที�
ไม่ปั่นแห้ง

- - -

Spin�(ปั่นแห้ง) ส�าหรับปั่นแห้งผ้าซักมือ�หรือใช้งานต่อจากการไม่ถ่ายน�้า 9�กก. 8�กก. -
400-1600�
รอบ/นาที�

- - - - - -

Drain�(ถ่ายน�้า) ส�าหรับถ่ายน�้าที่ค้างอยู่ในตัวเครื่องหลังจากการล้างน�้าครั้งสุดท้าย�เมื่อใช้
โปรแกรมที่มีฟังก์ชันไม่ถ่ายน�้า

- - - - - - - - - -

Tub�Clean
(ท�าความสะอาด

ถังซัก)

การท�างานพิเศษ�ใช้ในการล้างท�าความสะอาดภายในตัวถัง�ใช้โปรแกรมนี้เป็น
ประจ�าเพื่อให้ถังซักสะอาดอยู่เสมอและเพื่อป้องกันการก่อตัวของเชื้อรา

- - 40๐C 800�รอบ/นาที� - - - - - -

Crease�Care
(ผ้ายับง่าย) ปั่นแห้งนุ่มนวล�และเพิ่มน�้า�ส�าหรับผ้าที่ยับง่าย 4.5�กก. 4�กก. �/30-60๐C

400-800�รอบ/นาที�
ไม่ปั่นแห้ง

ภาพรวมของโปรแกรม

โปรแกรม�ผ้าฝ้ายแบบประหยัด,�60๐C,�1600rpm�เป็นโปรแกรมที่แนะน�าส�าหรับผ้าที่สกปรกน้อยตามปริมาณที่ก�าหนด
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โปรแกรม ชนิดผ้า./.หมายเหตุ

รุ่น./.น�้าหนักผ้า

อุณหภูมิ
การตั้งความเร็วใน

การปั่นแห้ง

ตัวเลือก

90XFV 80XFV
แช่ผ้าก่อนการซัก ซักผ้าสกปรก เพิ่มน�้าล้าง ไม่ถ่ายน�้า ตั้งเวลา

ท�าความสะอาด

ถังซักอัตโนมัติ

Cotton�
(ผ้าฝ้าย)

ส�าหรับซักผ้าฝ้ายและผ้าลินินที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน�เช่น�เสื้อเชิ้ต,�ชุดชั้นใน,�
ผ้าเช็ดตัว,�ผ้าปูเตียงลินิน�และผ้าปูโต๊ะลินิน

9�กก. 8�กก. �/30-90๐C
400-1600�รอบ/นาที�

ไม่ปั่นแห้ง
Cotton�Eco�
(ผ้าฝ้ายแบบ
ประหยัด)

ส�าหรับซักผ้าฝ้ายและผ้าลินิน�การท�างานแบบประหยัดจะช่วยประหยัดน�้าและ
พลังงาน�ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการซักเช่นเดียวกับโปรแกรมซักผ้าฝ้าย�

9�กก. 8�กก. 30-60๐C
400-1600�รอบ/นาที�

ไม่ปั่นแห้ง

Rapid�15�
(ซักด่วน�15�นาที)

ซักผ้าในปริมาณน้อยซึ่งมีความสกปรกน้อย�และซักผ้าชิ้นเล็ก�เช่น�ชุดชั้นใน�
ในเวลา�15�นาที�โปรแกรมนี้ยังเหมาะส�าหรับซักผ้าที่เพิ่งใส่ให้สะอาดได้อย่าง
รวดเร็ว

2�กก. 2�กก. �/30๐C
400-800�รอบ/นาที�

ไม่ปั่นแห้ง
- - - - -

Synthetic
(ผ้าใยสังเคราะห์)

ใช้ส�าหรับซักผ้าทั่วไป�เช่น�เสื้อท�างานผู้หญิง�กระโปรง�ฯลฯ�ที่ท�าจาก
โพลีเอสเตอร์,�ผ้าอะครีลิก�หรือเส้นใยผสมผ้าฝ้าย

4.5�กก. 4�กก. �/30-60๐C
400-1200�รอบ/นาที�

ไม่ปั่นแห้ง

Mix�
(ผ้าทั่วไป) ผ้าที่สกปรกน้อย�สามารถซักรวมกับผ้าต่างชนิดกันได้ 4.5�กก. 4�กก. �/30-60๐C

400-1200�รอบ/นาที�
ไม่ปั่นแห้ง

Delicate
(ผ้าเนื้อบาง)

โปรแกรมซักผ้าอย่างนุ่มนวลส�าหรับเนื้อผ้าบอบบาง�เช่น�ชุดชั้นใน�และผ้าลูกไม้
หรือผ้าถัก

4.5�กก. 4�กก. �/30๐C/40๐C
400-800�รอบ/นาที�

ไม่ปั่นแห้ง
- -

Outdoor
(ซักผ้าสกปรกมาก) ส�าหรับซักผ้าสกปรกมากและคราบฝังแน่น�(ยีนส์,�ชุดกีฬา�ฯลฯ) 4.5�กก. 4�กก. 40-90๐C

400-1600�รอบ/นาที�
ไม่ปั่นแห้ง

Duvet�
(ผ้านวม) ส�าหรับซักผ้าขนาดใหญ่�เช่น�ผ้านวม,�ผ้าห่ม,�ผ้าปูเตียง�ฯลฯ 2.5�กก. 2.5�กก. �/30๐C/40๐C

400-800�รอบ/นาที�
ไม่ปั่นแห้ง

- - -

Wool
(ผ้าขนสัตว์) ส�าหรับซักผ้าขนสัตว์ที่มีป้ายสัญลักษณ์การซักบนฉลากอย่างนุ่มนวล 2�กก. 2�กก. �/30๐C

400�รอบ/นาที��
ไม่ปั่นแห้ง

- - -

Allergy�Care
(ลดสารก่อภูมิแพ้)

ส�าหรับก�าจัดสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้�เช่น�ไรฝุ่น,�เชื้อรา�และแบคทีเรีย�
โปรแกรมนี้ได้รับการทดสอบและรับรองจากสถาบัน�Allergy�UK

4�กก. 4�กก. 90๐C
400-1600�รอบ/นาที�

ไม่ปั่นแห้ง

Daily�45
(ซักทุกวัน) ส�าหรับการซักผ้าที่สกปรกน้อยในเวลาเพียง�45�นาที 6�กก. 6�กก. �/30-60๐C

400-1200�รอบ/นาที�
ไม่ปั่นแห้ง

- - - - -

Rinse�&�Spin
(ล้างน�้า�&�ปั่นแห้ง) ส�าหรับการล้างน�้าและปั่นแห้งเท่านั้น�เหมาะส�าหรับผ้าซักมือ 9�กก. 8�กก. -

400-1600�รอบ/นาที�
ไม่ปั่นแห้ง

- - -

Spin�(ปั่นแห้ง) ส�าหรับปั่นแห้งผ้าซักมือ�หรือใช้งานต่อจากการไม่ถ่ายน�้า 9�กก. 8�กก. -
400-1600�
รอบ/นาที�

- - - - - -

Drain�(ถ่ายน�้า) ส�าหรับถ่ายน�้าที่ค้างอยู่ในตัวเครื่องหลังจากการล้างน�้าครั้งสุดท้าย�เมื่อใช้
โปรแกรมที่มีฟังก์ชันไม่ถ่ายน�้า

- - - - - - - - - -

Tub�Clean
(ท�าความสะอาด

ถังซัก)

การท�างานพิเศษ�ใช้ในการล้างท�าความสะอาดภายในตัวถัง�ใช้โปรแกรมนี้เป็น
ประจ�าเพื่อให้ถังซักสะอาดอยู่เสมอและเพื่อป้องกันการก่อตัวของเชื้อรา

- - 40๐C 800�รอบ/นาที� - - - - - -

Crease�Care
(ผ้ายับง่าย) ปั่นแห้งนุ่มนวล�และเพิ่มน�้า�ส�าหรับผ้าที่ยับง่าย 4.5�กก. 4�กก. �/30-60๐C

400-800�รอบ/นาที�
ไม่ปั่นแห้ง

ภาพรวมของโปรแกรม

โปรแกรม�Allergy�Care�(ลดสารก่อภูมิแพ้)�การซักลดการเกิดภูมิแพ้ได้รับรางวัล�Seal�of�approval�โดย
สถาบัน�Allergy�UK�โปรแกรมนี้เหมาะส�าหรับผู้ที่มีผิวหนังบอบบางและแพ้ง่าย�และเหมาะส�าหรับครอบครัว
ที่มีเด็กเล็ก�โดยสามารถลดเชื้อรา�ไรฝุ่น�และแบคทีเรียได้�โปรแกรม�Allergy�Care�(ลดสารก่อภูมิแพ้)�ได้รับ
การทดสอบและรับรองภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้�:
อุณหภูมิในการซักจาก�75๐C�ถึง�90๐C�/ไม่มีตัวเลือกการซักอื่นเพิ่มเติม
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ในกรณีฉุกเฉิน

เมื่อเกิดไฟดับ
เครื่องซักผ้าเครื่องนี้มีฟังก์ชันเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติ
ถ้าไฟฟ้าดับในขณะซักผ้า�โปรแกรม�(ซัก/ล้าง/ปั่นแห้ง)�ในขณะนั้นจะถูกบันทึกไว้�และเมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ��
โปรแกรมเดิมจะกลับมาเริ่มท�างานใหม่อีกครั้งตั้งแต่ต้น

การเปิดฝาหน้าฉุกเฉิน

ถ้าจ�าเป็นต้องน�าผ้าที่ซักออกในกรณีที่ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน�หรือในกรณีที่เกิดความผิดปกติของตัวล็อคฝาหน้า�ท่านสามารถ
เปิดฝาหน้าของเครื่องซักผ้าออกได้โดยปฏิบัติตามวิธีต่อไปนี้�:

1� กดปุ่ม�Power�(เปิด-ปิดการท�างาน)�เพื่อปิดเครื่อง�(ในกรณีที่เครื่องท�างานอยู่และเกิดความผิดปกติที่ก้านล็อคฝาหน้า)�
และถอดปลั๊กออก

2� ถ่ายน�้าออกจากถังซัก
 ´ ดูหน้า�19�:�การดูแลและการบ�ารุงรักษา�(การท�าความสะอาดตัวกรองน�้า)

3� ดึงก้านปลดล็อคฉุกเฉินลง�ฝาหน้าของเครื่องซักผ้าจะสามารถเปิดออกได้และสามารถน�าผ้าที่ซักออกได้

น�้าร้อนอาจไหลออกมา�
จากท่อน�้าทิ้ง

การดูแลและการบ�ารุงรักษา

การท�าความสะอาดยางขอบประตู
1� น�าสิ่งแปลกปลอมที่ตกค้างออก�เช่น�เหรียญหรือกระดุมออก

2� ใช้ผ้าแห้งเช็ดท�าความสะอาดยางขอบประตูไปในทิศทางซ้าย-ขวา

�ข้อควรระวัง ไม่ควรออกแรงกดในการท�าความสะอาดยางขอบประตูมากเกินไป��
เพราะอาจท�าให้ยางหลุดจากล็อคและอาจท�าให้เกิดปัญหาน�้ารั่วได้�

�ระวังการบาดเจ็บ!
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การดูแลและการบ�ารุงรักษา

การท�าความสะอาดตัวกรองน�้า

ตัวกรองน�้า

ฝาครอบตัวกรองน�้า

�ระวังการบาดเจ็บ!

น�้าร้อนอาจไหลออกมาจากท่อน�้าทิ้งและตัวกรองน�้า

�– ห้ามเปิดตัวกรองน�้าในขณะที่โปรแกรมก�าลังท�างานอยู่

�– ห้ามท�าความสะอาดตัวกรองน�้าทันทีหลังจากที่ใช้งานโปรแกรมซักผ้าที่ต้องใช้น�้าร้อน

�– ห้ามใช้งานเครื่องซักผ้าที่ไม่ได้ติดตั้งตัวกรองน�้าเอาไว้

1� เลือกโปรแกรม�Drain�(ถ่ายน�้า)�และถ่ายน�้าที่เหลืออยู่ในถังซักออกให้หมด�ต้องแน่ใจว่าได้ถ่ายน�้าออกเรียบร้อยแล้ว��
มิฉะนั้นน�้าร้อนปริมาณมากอาจไหลออกมา

2� สอดวัตถุปลายบาง�เช่น�ไขควงปากแบน,�ด้ามช้อน/ส้อม�เข้าไปในช่องที่ฝาครอบตัวกรองน�้า�และเปิดออก

ช่อง

3� วางเศษผ้าไว้ใต้ฝาครอบตัวกรองน�้า�หมุนตัวกรองน�้าทวนเข็มนาฬิกาช้าๆ�เพื่อถอดออก�ต้องเปิดตัวกรองน�้าออกอย่างช้าๆ�
เนื่องจากน�้าร้อนอาจไหลออกมา

4� น�าวัตถุแปลกปลอม�เช่น�เหรียญหรือเข็มกลัดออก�ใช้แปรงท�าความสะอาดด้านในของตัวกรองน�้าและปั๊มถ่ายน�้า

ตัวกรองน�้า

เอาออก

5� สวมฝาปิด,�ตัวกรองน�้า�และฝาครอบตัวกรองน�้ากลับเข้าที่โดยย้อนล�าดับขั้นตอนการถอด
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การดูแลและการบ�ารุงรักษา

การท�าความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก
1� ถอดช่องใส่ผงซักฟอกออก

�กดที่ส่วนร่องเว้า

��กดส่วนร่องเว้าเอาไว้�แล้วดึงช่องใส่ผงซักฟอกออก

2� ใช้แปรงขจัดสิ่งสกปรกหรือคราบผงซักฟอกที่กล่องช่องใส่ผงซักฟอกออก

กล่องช่องใส่ผงซักฟอก

3� ล้างท�าความสะอาดด้วยน�้า�ใช้แปรงช่วยในการท�าความสะอาดส่วนที่แคบหรือคราบที่ล้างออกได้ยาก
 n วิธีการถอดฝาปิดช่องใส่น�้ายาปรับผ้านุ่ม

ดึงขึ้นและถอดออก กดจนฝาปิดล็อคเข้าที่

การท�าความสะอาดตัวกรองในช่องน�้าเข้า
1� ปิดก๊อกน�้า

2� ถอดท่อน�้าที่แผงด้านหลังเครื่องซักผ้าออก

3� ถอดตัวกรองในช่องน�้าเข้าออกและใช้แปรงขัดท�าความสะอาด

ตัวกรองในช่องน�้าเข้า

ดึงออก

4� ใส่ตัวกรองในช่องน�้าเข้าและท่อน�้ากลับเข้าที่

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า
 n การท�าความสะอาดภายนอก

� �ใช้ผ้านุ่มเช็ดท�าความสะอาดพื้นผิวของเครื่องซักผ้า�ห้ามใช้สารตัวท�าละลาย�เช่น�แอลกอฮอล์�หรือน�้ามันเบนซิน

 n การขจัดคราบตะกรัน
� �น�้าในพื้นที่บางแห่งมีความกระด้างและมีหินปูน�ดังนั้นจึงขอแนะน�าให้ใช้สารลดความกระด้างของน�้าเป็นครั้งคราว�หรือใช้
น�้ายาขจัดคราบตะกรันโดยปฏิบัติตามค�าแนะน�าของผู้ผลิตน�้ายาขจัดคราบตะกรัน�โดยให้ท�าแยกจากการซักผ้าปกติ

 n หลังการซักผ้าแต่ละครั้ง
� �เปิดฝาหน้าทิ้งไว้ครู่หนึ่งเพื่อให้ถังซักแห้ง�วิธีการนี้จะช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราและกลิ่นอับชื้นภายในเครื่องซักผ้า

 n โปรแกรมท�าความสะอาดถังซัก
� �เราขอแนะน�าให้ใช้โปรแกรม�Tub�Clean�(ท�าความสะอาดถังซัก)�เป็นประจ�า�การใช้โปรแกรมนี้จะช่วยให้ถังซักสะอาดและ
ป้องกันการเกิดเชื้อรา
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ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไข

เปิดฝาหน้าไม่ได้ ●	 ยังคงมีน�้าเหลืออยู่ในเครื่องซักผ้า

●	 ล็อคประตูอาจเปิดท�างานอยู่
●	 เครื่องซักผ้าอาจปิดท�างานก่อนปลดล็อค
ก้านล็อคฝาหน้า

●	 ใช้โปรแกรม�Drain�(ถ่ายน�้า)�เพื่อถ่าย
น�้าออก

●	 ปิดการท�างานของล็อคประตู�(ดูหน้า�7)
●	 กดปุ่ม�Power�(เปิด-ปิดการท�างาน)�เพื่อ
เปิดเครื่อง�ก้านล็อคฝาหน้าจะปลดล็อค
ออกถ้าไม่มีน�้าเหลืออยู่ในถังซัก

ปุ่มต่างๆ.ใช้การไม่ได้ ●	 ล็อคประตูอาจเปิดท�างานอยู่
●	 การตั้งค่าต่างๆ�จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ในขณะที่โปรแกรมก�าลังท�างานอยู่

●	 ปิดการท�างานของล็อคประตู��
(ดูหน้า�7)

ไม่มีน�้าจ่ายเข้ามา ●	 ก๊อกน�้าอาจยังคงปิดอยู่
●	 อาจมีน�้าแข็งจับตัวอยู่ภายในท่อน�้า

●	 ท่อน�้าอาจพับหรือถูกหนีบอยู่
●	 ตัวกรองในช่องน�้าเข้าอาจอุดตัน

●	 เปิดก๊อกน�้า
●	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน�้าแข็งจับตัวอยู่
ภายในท่อน�้า

●	 ขยับท่อน�้าเข้าให้ตรง
●	 การท�าความสะอาดตัวกรองในช่องน�้าเข้า�
(ดูหน้า�20)

ตัวเลขเวลาท�างานที่

เหลือเปลี่ยนไป

●	 เวลาซักผ้าอาจนานขึ้นถ้าน�้าหนักผ้าไม่ได้
สมดุล�เนื่องจากเครื่องซักผ้าจะพยายาม
ปรับความสมดุลของผ้าให้ถูกต้อง

●	 เวลาซักผ้าอาจนานขึ้นเมื่อมีฟองผงซักผ้า
มาก�เนื่องจากเครื่องต้องใช้เวลาในการ
ขจัดฟองเหล่านี้ออกเพิ่มขึ้น

●	 ตัวเลขเวลาท�างานที่เหลือจะถูกแก้ไขอยู่
ตลอดเวลา�และอาจเปลี่ยนในขณะที่เครื่อง
ก�าลังใช้งานโปรแกรมหนึ่งอยู่

●	 อาการนี้ไม่ใช่การท�างานผิดปกติ

●	 ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสม

●	 อาการนี้ไม่ใช่การท�างานผิดปกติ

ไม่มีฟองหรือเกิดฟอง

น้อยมาก

● ปริมาณของฟองจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
อุณหภูมิ,�ระดับความสกปรก�และความ
กระด้างของน�้า

● ผงซักฟอกอาจไม่ละลายน�้าถ้าเทเข้าไปใน
ถังซักโดยตรง

● ใช้ผงซักฟอกในปริมาณทีเ่หมาะสม

มีฟองมาก ●	 ท่านอาจใส่ผงซักฟอกมากเกินไป
●	 ปริมาณของฟองจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
อุณหภูมิ,�ระดับความสกปรก�และความ
กระด้างของน�้า

●	 ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสม

ผงซักฟอกยังคงอยู่ใน

ช่องใส่ผงซักฟอก. .

●	 ท่านอาจยังไม่ได้เลือกโปรแกรม�Prewash�
(แช่ผ้าก่อนการซัก)

●	 ผงซักฟอกในช่องใส่ผงซักฟอก� �จะถูกใช้
ในการแช่ผ้าก่อนการซักเท่านั้น

●	 ถ้าท่านต้องการใช้การแช่ผ้าก่อนการซัก�
ให้กดปุ่ม�Prewash�(แช่ผ้าก่อนการซัก)

การแก้ไขปัญหา
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ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไข

การล้างน�้าเริ่มต้นใน

ขณะที่ยังปั่นแห้งไม่

เสร็จ

●	 ถ้าผ้าในถังซักไม่ได้สมดุล�การล้างน�้าจะเริ่ม
ต้นโดยอัตโนมัติเพื่อแก้ไขความสมดุล�และ
เพื่อความปลอดภัย

●	 อาการนี้ไม่ใช่การท�างานผิดปกติ

ถังซักหยุดปั่นและ.

เริ่มปั่นใหม่ซ�้าไปมาใน

ระหว่างการปั่นแห้ง

●	 ถ้าผ้าในถังซักไม่ได้สมดุล�เครื่องซักผ้าจะ
พยายามแก้ไขความสมดุลโดยการหยุดปั่น
และเริ่มปั่นใหม่ซ�้าไปมา

●	 อาการนี้ไม่ใช่การท�างานผิดปกติ

โปรแกรมปั่นแห้งเริ่ม

ต้นและหยุดท�างาน

ซ�้าๆ

●	 การปั่นแห้งเป็นระยะๆ�ของถังซักช่วยให้
กระบวนการปั่นแห้งท�างานได้เงียบ

●	 น�้าหนักของผ้าอาจเบาเกินไป

●	 ใส่ผ้าเช็ดตัวเพิ่มเข้าไปในถังซักหนึ่งหรือ
สองผืน

เหลือฟองติดค้างที่

ฝาหน้า.หรือขอบยาง

ฝาหน้า

●	 ท่านอาจใช้ผงซักฟอกมากเกินไป
●	 ผ้าที่ซักเป็นผ้าใหม่หรือสกปรกไม่มาก

●	 ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสม

น�้ายาปรับผ้านุ่มไหล

ล้น

●	 ท่านอาจใส่น�้ายาปรับผ้านุ่มเกินกว่าขีด�
max�ที่ช่องใส่ผงซักฟอก�

●	 อย่าใส่น�้ายาปรับผ้านุ่มเกินกว่าขีด�max

ยังคงมีน�้ายาปรับผ้า

นุ่มเหลืออยู่

●	 ฝาปิดช่องใส่น�้ายาปรับผ้านุ่มอาจหลุดออก ●	 ใส่ฝาปิดช่องใส่น�้ายาปรับผ้านุ่มกลับเข้าไป
ที่ช่องใส่ผงซักฟอกให้แน่น

มีคราบผงซักฟอกเกาะ

อยู่ที่ช่องใส่ผงซักฟอก

●	 ท่านอาจใช้ผงซักฟอกมากเกินไป
●	 ท่านอาจเทผงซักฟอกลงในช่องใส่ผง
ซักฟอกที่ยังเปียกอยู่�ให้เช็ดคราบน�้าก่อน
เทผงซักฟอกลงไป

●	 ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสม
●	 เช็ดคราบน�้าก่อนเทผงซักฟอกลงไป

เครื่องซักผ้าหยุดการ

ท�างานในขณะใช้งาน

●	 มีสัญญาณรบกวนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ�
ที่อยู่ใกล้�เช่น�โทรทัศน์,�วิทยุ�ฯลฯ

●	 มอเตอร์อาจถูกล็อคเนื่องจากใช้งานหนัก
เกินไป,�มีเสื้อผ้าติดอยู่ที่ขอบยาง�ฯลฯ

●	 ถอดและเสียบปลั๊กไฟใหม่อีกครั้ง��
จากนั้นเลือกโปรแกรมซักผ้าและเริ่มการ
ท�างาน�อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นไว้ใกล้
กับเครื่องซักผ้า

●	 อาการนี้ไม่ใช่การท�างานผิดปกติ�ให้
รอประมาณหนึ่งชั่วโมงและเริ่มใช้งาน
โปรแกรมซักผ้าใหม่

มีกลิ่นในเครื่องซักผ้า ●	 ส่วนที่ท�าจากยางอาจส่งกลิ่นออกมาเมื่อ
ท่านเริ่มต้นใช้งานเครื่องซักผ้าที่ซื้อมาใหม่

●	 อาจมีรา,�สิ่งสกปรกหรือคราบผงซักฟอก
อยู่ในถังซัก

●	 กลิ่นจะค่อยๆ�หายไปเมื่อเวลาผ่านไป

●	 ใช้โปรแกรม�Tub�Clean��
(ท�าความสะอาดถังซัก)

ผลการซักไม่เป็นที่น่า

พอใจ

●	 ท่านอาจใช้ผงซักฟอกน้อยเกินไป
●	 ท่านอาจเทผงซักฟอกลงในถังซักโดยตรง

●	 ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสม
●	 เทผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอกให้ถูกต้อง

การแก้ไขปัญหา
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การแก้ไขปัญหา

ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไข

มีเสียงดังหรือแรงสั่น

สะเทือนผิดปกติ

●	 อาจยังไม่ได้ถอดโบลท์ยึดส�าหรับการขนส่ง
ออก

●	 เครื่องซักผ้าอาจติดตั้งอยู่บนพื้นลาดเอียง
หรือพื้นที่ไม่เสถียร

●	 อาจมีวัตถุแปลกปลอมอยู่ภายในถังซัก

●	 ถอดโบลท์ยึดส�าหรับการขนส่งออก

●	 ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ราบเรียบและ
มั่นคง

●	 น�าวัตถุแปลกปลอม�เช่น�เหรียญหรือ�
เข็มกลัด�ฯลฯ�ออกจากถังซัก

เกิดเสียงดังในขณะ

ถ่ายน�้าออก

●	 เสียงนี้ถือเป็นเรื่องปกติ�เมื่อปั๊มถ่ายน�้า
ท�างานจะมีเสียงดังขึ้นมา

●	 อาการนี้ไม่ใช่การท�างานผิดปกติ

มีเสียงน�้าเมื่อใช้มือ

หมุนถังซัก

●	 เสียงนี้ถือเป็นเรื่องปกติ�ของเหลวที่อยู่ใน
ตัวปรับสมดุลน�้าหนักผ้าด้วยน�้า�4�Ply�ที่
ติดตั้งอยู่กับถังซักก�าลังท�าหน้าที่ปรับ
สมดุล

●	 อาการนี้ไม่ใช่การท�างานผิดปกติ

มีเสียงเคาะเมื่อเริ่มต้น

ปั่นแห้ง

●	 เสียงนี้ถือเป็นเรื่องปกติ�เสียงเคาะนี้เกิด
จากผ้าที่ซักกระทบกับส่วนนูนส�าหรับ
ป้องกันผ้าที่ช่องใส่ผ้า

●	 อาการนี้ไม่ใช่การท�างานผิดปกติ

ช่องใส่ผงซักฟอกเปียก ●	 ในบางสภาพแวดล้อมหรือสภาพการใช้
งานบางอย่าง�ช่องใส่ผงซักฟอกอาจเปียก
เนื่องจากการควบแน่นของไอน�้าในอากาศ

●	 อาการนี้ไม่ใช่การท�างานผิดปกติ

อาจมีน�้าตกค้างอยู่ใน

เครื่องซักผ้าก่อนการ

ใช้งานในครั้งแรก

●	 อาจมีหยดน�้า�หรือเกิดการควบแน่นอยู่ใน
เครื่องซักผ้า�เนื่องจากการตรวจสอบจาก
ทางโรงงานก่อนการส่งมอบ

●	 อาการนี้ไม่ใช่การท�างานผิดปกติ
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รหัสข้อผิดพลาด

รหัส ค�าอธิบาย สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไข

C01 น�้าไม่ไหลเข้าถังซัก ●	 อาจยังไม่ได้เปิดก๊อกน�้า
●	 ตัวกรองในช่องน�้าเข้าอาจอุดตัน
●	 อาจมีน�้าแข็งตัวอยู่ในท่อน�้าหรือสายยาง
●	 น�้าอาจไม่ไหล

ตรวจสอบก๊อกน�้า,�ตัวกรองใน
ช่องน�้าเข้า,�ท่อน�้าและสายยาง

C02 น�้าไม่ถ่ายออกจาก

ถังซัก

●	 ท่อน�้าทิ้งหรือปั๊มถ่ายน�้าอาจอุดตัน
●	 ท่อน�้าทิ้งอาจพับหรือถูกหนีบอยู่
●	 ท่อน�้าทิ้งอาจติดตั้งไว้ไม่ถูกต้อง
●	 ความสูงของท่อน�้าทิ้งสูงเกินไป

ตรวจสอบท่อน�้าทิ้ง,�ปั๊มถ่าย
น�้าและท่อน�้าทิ้ง�ถ้ารหัส�C02�
ยังคงแสดงอยู่�หลังจากแก้ไข
สาเหตุที่เป็นไปได้แล้ว�ให้ติดต่อ
ศูนย์บริการเพื่อส่งเครื่องซ่อม

C04 เครื่องไม่ปั่นแห้ง ●	 เสื้อผ้าในถังซักไม่ได้สมดุล
●	 ผ้าที่ซักเป็นผ้าที่มีน�้าหนักมากเพียงชิ้นเดียว�เช่น�ผ้าฝ้าย,�ผ้า

ยีนส์�หรือเสื้อผ้าชิ้นเล็ก�โดยใส่ไว้ในถุงตาข่าย
●	 ซักผ้าที่มีขนาดใหญ่หลายชิ้นพร้อมกัน�เช่น�ผ้าปูที่นอน
●	 เครื่องซักผ้าอาจติดตั้งอยู่บนพื้นลาดเอียงหรือพื้นที่ไม่ราบเรียบ
●	 ผ้าที่ซักเป็นผ้ากันน�้าหรือผ้าที่มีผิวกันลื่น

 ´ หน้า�10�:�ก่อนการซักผ้า�(การแยกชนิดผ้าที่ซัก)

ใส่ผ้า�2-3�ชิ้นเพิ่มเข้าไปใน
ถังซัก�(การปั่นแห้งผ้าเพียงชิ้น
เดียวอาจท�าให้ถังซักเสียสมดุล)

C08 ไม่สามารถล็อคฝา

หน้าได้

●	 ฝาหน้าเปิดอยู่
●	 ฝาหน้าอาจปิดไม่สนิท

ตรวจสอบที่ฝาหน้าและปิดให้
สนิท

C09 ไม่สามารถปลด

ล็อคฝาหน้าได้

●	 ผ้าที่ซักอาจมีน�้าหนักเกินจากที่ก�าหนดไว้�และฝา
หน้าจึงถูกกดล็อคจากด้านใน

ปิดสวิตซ์และปิดฝาหน้าให้สนิท�
กดต�าแหน่งเดิมค้างไว้และเปิด
สวิตซ์�จากนั้นรอจนกระทั่ง�
ฝาหน้าปลดล็อค

C14 เซ็นเซอร์วัดการสั่น

สะเทือนท�างานผิด

ปกติ

●	 อาจมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่ส่งสัญญาณรบกวนทาง
ไฟฟ้าอยู่ใกล้กับเครื่องซักผ้า

ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวออก
ห่างจากเครื่องซักผ้า

C18 เครื่องไม่ปั่นแห้ง ●	 ติดตั้งท่อน�้าทิ้งไม่ถูกต้อง
●	 มีฟองผงซักฟอกอยู่ในถังซักมากเกินไป

โปรดดูวิธีแก้ไขส�าหรับรหัส�
C02�และ�C20

C19 น�้าหนักเกิน ●	 ผ้าที่ซักอาจมีน�้าหนักเกินกว่าที่ก�าหนด โปรดดูหน้า�16�ส�าหรับน�้าหนัก�
ผ้าที่เหมาะสมของแต่ละโปรแกรม

C20 ถังซักไม่หมุน ●	 ใส่ผ้ามากเกินไป
●	 ผ้าพันกัน
●	 มีฟองผงซักฟอกอยู่ในถังซักมากเกินไป
●	 ต่อขยายสายไฟยาวเกินไป
●	 มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นต่ออยู่ที่เต้ารับเดียวกับเครื่อง
ซักผ้า

วิธีการก�าจัดฟองที่เกิน�ปิดการ
ท�างานของเครื่องซักผ้าทิ้งไว้
ประมาณ�30�วินาที�จากนั้นเปิด
การท�างานและเลือกโปรแกรม�
Rinse�&�Spin�(ล้างน�้า�&�ปั่น
แห้ง)�โดยไม่ต้องใส่ผงซักฟอก

C30 มีน�้าไหลออกมา

จากท่อน�้าทิ้ง.ใน

ระหว่างการซักผ้า

●	 ปลายท่อน�้าทิ้งวางไว้ต�่ากว่า�60�ซม. โปรดดูหน้า�26�ส�าหรับความสูง�
ที่เหมาะสมในการติดตั้งท่อ
น�้าทิ้ง
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วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
 n เครื่องซักผ้ามีน�้าหนักมาก�โปรดใช้ความระมัดระวังในขณะยก
 n ในขณะยกเครื่องซักผ้า�ห้ามจับที่ส่วนหน้าปัทม์หมุนหรือกล่องช่องใส่ผงซักฟอก�ให้ยกเครื่องซักผ้าโดยใช้คน�2�คน�โดยใช้มือ
ข้างหนึ่งจับที่ด้านล่างและอีกข้างจับที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า

 n ท่อยางที่มีน�้าแข็งตัวอาจฉีกหรือแตกออก�ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในสถานที่ที่มีความเสี่ยงที่เกิดน�้าแข็งตัว�และ/หรือติดตั้งไว้
ภายนอกอาคาร

 n ถ้าปลั๊กไฟช�ารุด�ท่านต้องน�าไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการหรือศูนย์ซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตเท่านั้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงอันตราย

 n ตรวจสอบว่าได้ต่อสายดินเข้ากับตัวเครื่องแล้ว�หากไม่ต่อสายดินเอาไว้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดูดเมื่อเกิดไฟรั่ว

ขนาด

กว้าง:.600.มม.

สงู: 850 มม.
(*820 มม.)

ลึก 1
ลึก 2

      

BD-80XFV BD-90XFV

ลึก1 584�มม. 624�มม.
ลึก2 560�มม. 600�มม.

(BD-80XFV)
*ความลึกสูงสุดเมื่อประตูถูกปิด:�594�มม.
(BD-90XFV)
*ความลึกสูงสุดเมื่อประตูถูกปิด:�634�มม.

(*ความสูงไม่รวมส่วนฝาปิดด้านบนส�าหรับการติดตั้งไว้ใต้เคาท์เตอร์)

สถานที่ติดตั้งเครื่องซักผ้า

 n ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนและเสียงดัง

 n ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในสถานที่ที่มีความชื้น�เช่น�ห้องน�้า�หรือสถานที่ที่ถูกลมและฝน

 n  รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องซักผ้าและผนังเพื่อป้องกันการเกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือนผิดปกติ

(ด้านข้าง)
ห่างอย่างน้อย�3�มม.

(ด้านหลัง)
ห่างอย่างน้อย�3�มม.

(ด้านข้าง)
ห่างอย่างน้อย 3 มม.
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วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า

การถอดโบลท์ยึดส�าหรับการขนส่ง
 n ถอดโบลท์ยึดส�าหรับการขนส่ง�4�ตัวออก�และติดฝาปิดเข้าไปโดยใช้กุญแจบ๊อกซ์ขนาด�13�มม.
 n ต้องถอดโบลท์ยึดส�าหรับการขนส่งออกเสมอก่อนใช้งานเครื่องซักผ้าเป็นครั้งแรก�และให้เก็บโบลท์ที่ถอดออกไว้ส�าหรับการ
ขนย้ายเครื่องในครั้งต่อไป�(เช่น�เมื่อย้ายบ้าน)

ติดฝาปิด

อย่าถอดตัวยึดท่อนี้ออก

ถอดโบลท์ยึดส�าหรับ
การขนส่งออก

ความยาวของท่อน�้าและสายไฟ
●	 การต่อทางด้านซ้าย

ต�่า
สุด

�6
0�
ซม

.

สูง
สุด

�1
00

�ซ
ม.

แหล่งจ่ายไฟ�(220-240�โวลต์,�50�เฮิรตช์)

สายไฟ

ทอ่จา่ยน�้า

●	 แรงดันน�้าที่เหมาะสม�:��
(30kpa�~�800kpa)

●	 ใช้น�้าเย็นจากก๊อก

ท่อน�้าทิ้ง�(ประมาณ�70�ซม.)

●	 การต่อทางด้านขวา

ต�่า
สุด

�6
0�
ซม

.

สูง
สุด

�1
00

�ซ
ม.

แหล่งจ่ายไฟ�(220-240�โวลต์,�50�เฮิรตช์)

ท่อน�้าทิ้ง�(ประมาณ�120�ซม.)

ทอ่จา่ยน�้า
สายไฟ
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วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า

การต่อท่อน�้า
●	 ท่อจ่ายน�้า

 n แรงดันน�้าที่เหมาะสมอยู่ที่�0.03-0.8Mpa
 n ห้ามต่อกับก๊อกน�้าร้อนน�้าเย็นของเครื่องท�าน�้าร้อนแบบไม่มีการปรับแรงดัน
 n ใช้ก๊อกน�้าแนวนอน

ก๊อกน�้าแนวนอน ก๊อกต่อขยาย ก๊อกสี่เหลี่ยม

ต่อท่อจ่ายน�้าเข้ากับแผงด้านหลังเครื่องซักผ้า��
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหวนยางอยู่ในข้อต่อท่อน�้า

แหวนยาง

ข้อต่อท่อน�้า

�

*�รุ่นที่ใช้ท่อจ่ายน�้าแบบข้อต่อหมุน

ต่อท่อจ่ายน�้าเข้ากับก๊อกน�้าให้สุด�และตรวจสอบจุดเชื่อมต่อว่ามีน�้ารั่วซึมหรือไม่

*�รุ่นที่ใช้ท่อจ่ายน�้าแบบข้อต่อสวมเร็ว

1.	คลายสกรูยึดข้อต่อส่วนบนออก�

ข้อต่อส่วนบน ยางหุ้ม

สกรูยึด ข้อต่อส่วนกลาง

●	 ในกรณีที่เส้นผ่านศูนย์กลางของก๊อกน�้ามีขนาดใหญ่�
ให้ถอดแผ่นน�าออก

แผ่นน�า

ข้อต่อ

2.	 ดันข้อต่อส่วนบนขึ้นจนส่วนยางหุ้มชิดกับก๊อกน�้า��
จากนั้นขันสกรูทั้ง�4�ตัวให้แน่น

ยางหุ้ม
ข้อต่อส่วนบน

ข้อต่อส่วนกลาง

●	 หมุนข้อต่อส่วนกลางเพื่อไม่ให้มีน�้ารั่วซึม

3.	 ต่อท่อจ่ายน�้าเข้ากับข้อต่อส่วนกลาง�โดยดันแผ่น
เพลทลง

ข้อต่อส่วนกลาง

ท่อจ่ายน�้า

●	 หากต้องการถอดแยกท่อจ่ายน�้าออกจากข้อต่อส่วนกลาง�
ให้ปิดก๊อกน�้า�จากนั้นดึงท่อจ่ายน�้าลงและดันแผ่นเพลท
ลง

ต่�าสุด.10.มม.
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วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า

 n ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายูเนียนน๊อตระหว่างท่อจ่ายน�้าและตัวเครื่องขันยึดไว้ด้วยสกรูแน่นหนาดีแล้ว

 n เปิดก๊อกน�้าเพื่อตรวจสอบว่าท่อจ่ายน�้าเชื่อมต่ออย่างถูกต้องก่อนเริ่มต้นใช้งาน�ถ้าเชื่อมต่อไว้ไม่แน่น�อาจมีน�้ารั่วซึม

●	 ท่อน�้าทิ้ง
 n ควรต่อท่อน�้าทิ้งให้สูงจากพื้นอย่างน้อย�60�ซม.�แต่ไม่สูงกว่า�100�ซม.

ในกรณีที่ช่องน�้าทิ้งต�่ากว่า�60�ซม.�ท่านจ�าเป็นต้องใช้ท่อต่อขยาย��
(ส่วนต่อขยาย�มีจ�าหน่ายที่ร้านขายเครื่องมือช่าง)�
ยึดท่อน�้าทิ้งไว้เพื่อป้องกันท่อลื่นหลุดออกจากท่อข้อต่อ

ท่อต่อขยาย

60~100�ซม.

 n ห้ามงอ,�บิด,�บีบหรือดึง,�งอหรือเหยียบที่ท่อน�้าทิ้ง�ควรใช้ปลอกน�าท่อเพื่อป้องกันท่อน�้าทิ้งพับงอ

 n ห้ามถอดท่อน�้าทิ้งออกจากแผงด้านหลังเครื่องซักผ้า

การระบายน�้าทิ้งลงในอ่างน�้า�(ใช้ปลอกน�าท่อที่ให้มาด้วย)�:

�– �ยึดท่อน�้าทิ้งไว้เพื่อป้องกันท่อเลื่อนหลุดออกจากอ่างน�้า

�– �ต้องน�าปลั๊กอุดช่องน�้าออกของอ่างน�้าออก

�– �เมื่อน�้าถูกสูบออกจากเครื่องซักผ้า�ให้ตรวจสอบว่าน�้าถูกระบายทิ้งได้เร็วเพียงพอ

การระบายน�้าทิ้งลงในท่อกาลักน�้า�:

�– �ใช้คลิปยึดท่อขนาด�ø�24-40�มม.�ยึดจุดเชื่อมต่อไว้�(มีจ�าหน่ายที่ร้านขายเครื่อง
มือช่าง)
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วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า

การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
 n เชื่อมต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับไฟฟ้ากระแสสลับผ่านทางการเชื่อมต่อปลั๊กที่มีสายดินอย่างถูกต้อง
 n แรงดันไฟฟ้าหลักต้องตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าในข้อมูลจ�าเพาะของเครื่องซักผ้า
 n ข้อก�าหนดในการเชื่อมต่อรวมถึงขนาดฟิวส์ที่ต้องการระบุอยู่ในแผ่นป้ายชื่อของเครื่องซักผ้า
 n ห้ามต่อปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้าเข้าไปในสายไฟต่อขยายหรือรางปลั๊กไฟที่มีเต้ารับหลายช่อง

การปรับระดับความสูง
 n ขาตั้งทั้ง�4�ข้างต้องวางอยู่บนพื้นอย่างมั่นคง�เครื่องซักผ้าต้องไม่โยกไปมา
 n ตรวจสอบระนาบของเครื่องซักผ้าด้วยเครื่องปรับระดับพื้นผิว�และปรับที่ขาตั้งหากตัวเครื่องไม่ได้ระนาบ

คลายออก�

ขาตั้งเพิ่มความสูง

น๊อตล็อค
คลายน๊อตล็อคออกด้วยการหมุนตามทิศทางลูกศร� ��
จากนั้นปรับตัวเครื่องให้มั่นคงด้วยขาตั้ง

น๊อตล็อค
ท�าให้แน่น� หลังจากท�าการปรับตั้งเรียบร้อยแล้ว�ให้ขันน๊อตล็อคให้แน่น

ด้วยการหมุนตามทิศทางลูกศร�

ฐานพลาสติก

ขันน๊อตล็อคให้แน่นจนถึง�
ฐานพลาสติก

ขาตั้งไม่สูงเกินกว่า�25�มม.

การติดตั้งไว้ใต้เคาท์เตอร์
 n ท่านจ�าเป็นต้องใช้พื้นที่ระยะห่างด้านข้าง,�ด้านบน�และด้านหลังเพิ่มอีกด้านละอย่างน้อย�3�มม.�
 n ถ้าช่วงความสูงของพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่าง�823�มม.�ถึง�852�มม.�ให้ใช้แผ่นปิดด้านบน�(แยกจ�าหน่ายต่างหาก)

แผ่นปิดด้านบน:�
หมายเลขชิ้นส่วน�BD-W80MV�150��
โปรดติดต่อไปยังตัวแทน
จ�าหน่าย�เมื่อท�าการติดตั้งแผ่น
ปิดด้านบน

ระยะห่างที่จ�าเป็น:

(ด้านข้าง)�ห่างอย่างน้อย�3�มม.

(ด้านหลัง)�ห่างอย่างน้อย�3�มม.

(ด้านบน)�ห่างอย่างน้อย�3�มม.

 n เพื่อความเรียบร้อยในการติดตั้งเครื่องไว้ใต้เคาท์เตอร์�ให้ตรวจสอบความสูงของพื้นที่ด้านในก่อนการติดตั้ง�และปรับ
ความสูงของขาตั้ง

 ´ การติดตั้งเครื่องซักผ้า�(การปรับระดับความสูง)
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วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า

การตรวจสอบหลังการติดตั้ง
1� เปิดก๊อกน�้าและปิดฝาหน้าเครื่องซักผ้า

2� กดปุ่ม�Power�(เปิด-ปิดการท�างาน)�เพื่อเปิดเครื่อง

3� เลือกโปรแกรม�Cotton�(ผ้าฝ้าย)�และกดปุ่ม�Start/Pause�(เริ่ม/หยุดการท�างาน)

4� หลังจากเวลาผ่านไป�5�นาที�ให้ตรวจสอบว่าไม่มีน�้ารั่วซึมออกจากส่วนต่างๆ

5� กดปุ่ม�Power�(เปิด-ปิดการท�างาน)�เพื่อปิดเครื่อง

6� กดปุ่ม�Power�(เปิด-ปิดการท�างาน)�อีกครั้งเพื่อเปิดเครื่อง

7� เลือกโปรแกรม�Spin�(ปั่นแห้ง)�และกดปุ่ม�Start/Pause�(เริ่ม/หยุดการท�างาน)

8� ตรวจสอบอาการสั่นหรือเสียงดังผิดปกติ�และการระบายน�้าออกว่าถูกต้องหรือไม่

ถ้าเกิดสภาพต่อไปนี้หรือความผิดปกติอื่นๆ�ขึ้น�ให้ดึงปลั๊กไฟออกทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ�และติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของ
ท่าน

 n เครื่องซักผ้าไม่ท�างานเมื่อท่านเปิดเครื่อง
 n สายไฟมีรอยแตก
 n มีอาการสั่นหรือเสียงดังผิดปกติในระหว่างการท�างาน
 n มีกลิ่นเหม็นไหม้

ก่อนซักผ้าครั้งแรก
เลือกโปรแกรม�Cotton�กับอุณหภูมิน�้า�60๐C�เพื่อล้างเครื่องโดยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าลงไป�วิธีการนี้จะช่วยขจัดสิ่งตกค้างและน�้าซึ่ง
มาจากกระบวนการผลิตออกจากถังซัก

การบริการลูกค้า

ในกรณีที่เครื่องซักผ้าท�างานผิดปกติ�กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานและการติดตั้งฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนโทรศัพท์ถึงศูนย์ซ่อม
ถ้าท่านไม่สามารถระบุหรือแก้ไขปัญหาได้�โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของท่าน�
ก่อนโทรศัพท์�โปรดจดชื่อรุ่น,�หมายเลขล�าดับการผลิต�และวันที่ซื้อเครื่องซักผ้า�ท่านสามารถดูชื่อรุ่นและหมายเลขล�าดับ�
การผลิตได้จากแผ่นป้ายที่ติดอยู่ที่ฝาครอบตัวกรอง

ชื่อรุ่น : XX-XXXXXX
หมายเลขล�าดับการผลิต : XXXXXXXX
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รุ่น BD-90XFV

ก�าลังไฟฟ้า ดูฉลากที่ติดอยู่ที่แผ่นปิดด้านหลังของเครื่องซักผ้า

ระดับน�้าทั่วไป 24�ลิตร�(ระดับน�้าสูงสุด)

ปริมาณน�้าที่ใช้ 51�ลิตร�(โปรแกรมผ้าฝ้ายแบบประหยัด)

แรงดันน�้า 0.03-0.8�MPa�(0.3-8�Kgf/cm2)

ขนาด กว้าง�600�มม.�×�ลึก�624�มม.�×�สูง�850�มม.

น�้าหนัก 63�กก.

อัตราการใช้พลังงาน

รุ่น โปรแกรม น�้าหนัก อุณหภูมิ ตัวเลือก
ความเร็วใน�
การปั่นแห้ง

ค่าการใช้ไฟและน�้า** เวลา
(โดยประมาณ)ไฟฟ้า น�้า

BD-90XFV

Cotton�(ผ้าฝ้าย) 9�กก. 40๐C - 1200�รอบ/นาที 0.74�กิโลวัตต์ 94�ลิตร 1:33�ชม.

Cotton�Eco�
(ผ้าฝ้ายแบบประหยัด)

9�กก.
40๐C - 1200�รอบ/นาที 0.76�กิโลวัตต์ 61�ลิตร 2:39�ชม.

60๐C
ซักผ้า
สกปรก

1600�รอบ/นาที 0.80�กิโลวัตต์ 51�ลิตร 3:37�ชม. *

Rapid�15�
(ซักด่วน�15�นาที) 2�กก. 30๐C - 800�รอบ/นาที 0.15�กิโลวัตต์ 25�ลิตร 0:15�ชม.

Synthetic
(ผ้าใยสังเคราะห์) 4.5�กก. 40๐C - 800�รอบ/นาที 0.61�กิโลวัตต์ 55�ลิตร 1:10�ชม.

Mix�
(ผ้าทั่วไป) 4.5�กก. 40๐C - 800�รอบ/นาที 0.60�กิโลวัตต์ 77�ลิตร 1:19�ชม.

Delicate
(ผ้าเนื้อบาง) 4.5�กก. 40๐C - 800�รอบ/นาที 0.60�กิโลวัตต์ 66�ลิตร 1:25�ชม.

Outdoor
(ซักผ้าสกปรกมาก) 4.5�กก. 60๐C - 1200�รอบ/นาที 1.53�กิโลวัตต์ 88�ลิตร 2:04�ชม.

Duvet�
(ผ้านวม) 2.5�กก. 30๐C - 800�รอบ/นาที 0.41�กิโลวัตต์ 92�ลิตร 1:30�ชม.

Daily�45��
(ซักทุกวัน) 6�กก. 40๐C - 800�รอบ/นาที 0.44�กิโลวัตต์ 50�ลิตร 0:45�ชม.

Allergy�Care��
(ลดสารก่อภูมิแพ้) 4�กก. 90๐C - 1200�รอบ/นาที 2.65�กิโลวัตต์ 140�ลิตร 2:53�ชม.

Wool��
(ผ้าขนสัตว์) 2�กก. 30๐C - 400�รอบ/นาที 0.35�กิโลวัตต์ 71�ลิตร 0:53�ชม.

Crease�Care��
(ผ้ายับง่าย)

4.5�กก. 40๐C - 800�รอบ/นาที 0.68�กิโลวัตต์ 76�ลิตร 1:45�ชม.

� โปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามมาตรฐานฮ่องกง:ผ้าฝ้ายแบบประหยัด,�60๐C,�1600rpm
*��โปรแกรม,�อุณหภูมิ,�ตัวเลือกและความเร็วในการปั่นที่ใช้วัดข้อมูลซึ่งระบุอยู่ในป้ายข้อมูลการใช้พลังงานเป็นไปตาม�
� มาตรฐาน�EN60456�IEC60456
**�ค่าการใช้ไฟและน�้าจริง�อาจแตกต่างไปจากค่าที่ระบุไว้�โดยขึ้นอยู่กับแรงดันน�้า,�ความกระด้างของน�้า,�อุณหภูมิน�้าในถัง,��
� อุณหภูมิแวดล้อม,�ประเภทและปริมาณของผ้า�และความสกปรกของผ้า,�ยี่ห้อผงซักฟอกและตัวเลือกที่เลือกไว้

ข้อมูลจ�าเพาะ



รุ่น BD-80XFV

ก�าลังไฟฟ้า ดูฉลากที่ติดอยู่ที่แผ่นปิดด้านหลังของเครื่องซักผ้า

ระดับน�้าทั่วไป 21�ลิตร�(ระดับน�้าสูงสุด)

ปริมาณน�้าที่ใช้ 44�ลิตร�(โปรแกรมผ้าฝ้ายแบบประหยัด)

แรงดันน�้า 0.03-0.8�MPa�(0.3-8�Kgf/cm2)

ขนาด กว้าง�600�มม.�×�ลึก�584�มม.�×�สูง�850�มม.
น�้าหนัก 61�กก.

อัตราการใช้พลังงาน

ข้อมูลจ�าเพาะ

รุ่น โปรแกรม น�้าหนัก อุณหภูมิ ตัวเลือก
ความเร็วใน�
การปั่นแห้ง

ค่าการใช้ไฟและน�้า** เวลา
(โดยประมาณ)

ไฟฟ้า น�้า

BD-80XFV

Cotton�(ผ้าฝ้าย) 8�กก. 40๐C - 1200�รอบ/นาที 0.65�กิโลวัตต์ 90�ลิตร 1:33�ชม.

Cotton�Eco�
(ผ้าฝ้ายแบบ
ประหยัด)

8�กก.
40๐C - 1200�รอบ/นาที 0.68�กิโลวัตต์ 55�ลิตร 2:39�ชม.

60๐C ซักผ้าสกปรก 1600�รอบ/นาที 0.69�กิโลวัตต์ 44�ลิตร 3:37�ชม. *

Rapid�15�
(ซักด่วน�15�นาที) 2�กก. 30๐C - 800�รอบ/นาที 0.15�กิโลวัตต์ 25�ลิตร 0:15�ชม.

Synthetic
(ผ้าใยสังเคราะห์) 4�กก. 40๐C - 800�รอบ/นาที 0.54�กิโลวัตต์ 49�ลิตร 1:10�ชม.

Mix�(ผ้าทั่วไป) 4�กก. 40๐C - 800�รอบ/นาที 0.53�กิโลวัตต์ 70�ลิตร 1:19�ชม.

Delicate
(ผ้าเนื้อบาง) 4�กก. 40๐C - 800�รอบ/นาที 0.53�กิโลวัตต์ 57�ลิตร 1:25�ชม.

Outdoor
(ซักผ้าสกปรกมาก) 4�กก. 60๐C - 1200�รอบ/นาที 1.20�กิโลวัตต์ 85�ลิตร 2:04�ชม.

Duvet�
(ผ้านวม) 2.5�กก. 30๐C - 800�รอบ/นาที 0.41�กิโลวัตต์ 85�ลิตร 1:30�ชม.

Daily�45��
(ซักทุกวัน) 6�กก. 40๐C - 800�รอบ/นาที 0.44�กิโลวัตต์ 50�ลิตร 0:45�ชม.

Allergy�Care��
(ลดสารก่อภูมิแพ้) 4�กก. 90๐C - 1200�รอบ/นาที 2.50�กิโลวัตต์ 130�ลิตร 2:53�ชม.

Wool��
(ผ้าขนสัตว์) 2�กก. 30๐C - 400�รอบ/นาที 0.35�กิโลวัตต์ 63�ลิตร 0:57�ชม.

Crease�Care��
(ผ้ายับง่าย) 4�กก. 40๐C - 800�รอบ/นาที 0.52�กิโลวัตต์ 70�ลิตร 1:45�ชม.

� โปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามมาตรฐานฮ่องกง:ผ้าฝ้ายแบบประหยัด,�60๐C,�1600rpm
*��โปรแกรม,�อุณหภูมิ,�ตัวเลือกและความเร็วในการปั่นที่ใช้วัดข้อมูลซึ่งระบุอยู่ในป้ายข้อมูลการใช้พลังงานเป็นไปตาม�
� มาตรฐาน�EN60456�IEC60456
**�ค่าการใช้ไฟและน�้าจริง�อาจแตกต่างไปจากค่าที่ระบุไว้�โดยขึ้นอยู่กับแรงดันน�้า,�ความกระด้างของน�้า,�อุณหภูมิน�้าในถัง,��
� อุณหภูมิแวดล้อม,�ประเภทและปริมาณของผ้า�และความสกปรกของผ้า,�ยี่ห้อผงซักฟอกและตัวเลือกที่เลือกไว้
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