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การกาํจดัขยะอยา่งเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม

การท้ิงบรรจภุณัฑ์

กล่องบรรจุสินคา้จะปกป้องเคร่ืองซกัผา้ใหมข่องคุณในระหวา่งทางขนส่งมายงัท่ีพกัของคุณ วสัดุทั้งหมดจะไมเ่ป็นอนัตรายต่อระบบ

นิเวศ และนํามาใชอี้กได ้กรุณาสนับสนุนการรกัษาส่ิงแวดลอ้มโดยการท้ิงวสัดุบรรจุสินคา้ในท่ีซ่ึงมีสาํนึกในการเป็นมิตรกบัส่ิง

แวดลอ้ม

สอบถามตวัแทนจาํหน่ายเก่ียวกบัการกาํจดัท้ิง

 ความเส่ียงในการสาํลกั!

หา้มปล่อยใหเ้ด็กเล่นกบักล่องบรรจุและอุปกรณเ์สริมต่างๆ

อาจมีความเส่ียงท่ีถุงพลาสติกและกล่องท่ีพบัลงจะทาํใหห้ายใจไมอ่อก

การกาํจดัเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเก่า

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเกา่ไมใ่ชข่ยะท่ีไรค้า่ การนําไปรีไซเคิลอยา่งถูกวธีิจะทาํใหไ้ดว้สัดุใหมท่ี่นํามาใชป้ระโยชน์ต่อได้

ความเส่ียงถึงชีวิต!

ถอดปลั๊กออกจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเม่ือไมไ่ดใ้ชเ้คร่ืองเป็นเวลานาน ควรตดัสายไฟและปลั๊กท้ิงไป

หากคุณตอ้งการท้ิงผลิตภณัฑน้ี์ ควรติดต่อเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน หรือผูจ้าํหน่ายเพ่ือถามถึงวธีิการกาํจดัท้ิงท่ีถูกตอ้ง

คาํแนะนาํและเคล็ดลบัสาํหรบัการซกัผา้อยา่งเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม

n ปริมาณผา้ท่ีซกัไมค่วรเกินน้ําหนักความจุสูงสุดของแต่ละโปรแกรม

n เคร่ืองซกัผา้น้ีมีคุณสมบติัในการทาํงานแบบประหยดัพลงังาน ดว้ยตวัควบคุมอินเวอรเ์ตอรซ่ึ์งชว่ยใหเ้คร่ืองทาํงานไดเ้หมาะสมกบั

ผา้ของคุณ

n ใส่ผงซกัฟอกตามระดบัความสกปรก ขนาด ปริมาณผา้ท่ีจะซกั และความกระดา้งของน้ํา ทาํตามคาํแนะนําของผูผ้ลิตผงซกัฟอก

เก่ียวกบัปริมาณของผงซกัฟอกท่ีใช้

n เคร่ืองซกัผา้น้ียงัมีเทคโนโลยปีระหยดัน้ํา เชน่ “Spin Shower Rinse”
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ช่องจา่ย

ถงัซกั

ช้ินสว่นและอปุกรณเ์สรมิ

อปุกรณเ์สรมิ

สายจา่ยนํ้าและขอ้ตอ่กอ๊กนํ้า

(1 ชุด)

ตวัรองขาตัง้

(2 ช้ิน)

แผ่นป้องกนัหนู ทอ่นํ้าท้ิง

(1 ช้ิน)

อปุกรณเ์สรมิ อปุกรณส์าํหรบัฟังกช์นั Auto dosing

ตาข่ายใสผ่า้

ดูท่ีหนา้ 19
หมายเลขช้ินส่วน PTSF-200XWV 014

ท่ีปิดฝา ฝาปิดแท็งก ์

แท็งกน้ํ์ายาซกัผา้ 
(1 ชุด)

แท็งกน้ํ์ายาปรบัผา้นุ่ม 
(1 ชุด)

เฉพาะรุ่น
SF-250ZFVAD
SF-220ZFVAD

แกนซกั

แผ่นกรองใยผา้
(แบบตลบั)

ตวัวดัปรมิาณ
สมดลุ

ทอ่นํ้าท้ิง

ฝาปิด ช่องจา่ย

(สาํหรบัผงซกัฟอก/

นํ้ายาฟอกขาว/นํ้ายา

ปรบัผา้นุ่ม)

ล็อกฝาปิด ขาตัง้แบบปรบัได้

สายไฟ

ช่องใสผ่งซกัฟอก/
ผงฟอกขาวช่องใสน่ํ้ายา

ปรบัผา้นุ่ม

ช่องใสน่ํ้ายาซกัผา้/นํ้ายาฟอกขาว
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คาํแนะนาํดา้นความปลอดภยั

เครือ่งซกัผา้น้ีไดร้บัการออกแบบมาสาํหรบัใชใ้นบา้นเทา่นั้น
ก่อนการใชง้านเครือ่งซกัผา้ กรุณาอา่นคาํแนะนาํดา้นความปลอดภยัอยา่งละเอียด
n เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นครวัเรือนและการใชง้านท่ี คลา้ยกนัเชน่: (IEC 60335-2-7)
– บริเวณครวัของพนักงานในรา้นคา้ สาํนักงาน และสภาพแวดลอ้มการทาํงานอ่ืนๆ;
– บา้นไร่, บา้นสวน;
– โดยลกูคา้ในโรงแรม โมเต็ล และท่ีอยูอ่าศยัประเภทอ่ืน;
– สภาพแวดลอ้มประเภทท่ีพกัพรอ้มอาหารเชา้;
– การใชง้านพ้ืนท่ีส่วนกลางในกลุ่มอาคารประเภทหอ้งชุดหรือในหอ้งซกัผา้

 คาํเตอืน
หวัขอ้ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดการเสียชีวติหรือบาดเจ็บสาหสั

ความปลอดภยัทัว่ไป
n หา้มถอดแยก ซ่อม หรือดดัแปลงเคร่ืองซกัผา้น้ี

 เพราะอาจทาํใหเ้กิดการทาํงานผิดปกติ ไฟไหม ้ไฟดูด หรือการบาดเจ็บ
 ติดต่อศนูยบ์ริการในทอ้งถ่ินของคุณเพ่ือรบัการซ่อม

n หา้มนําแหล่งไฟหรือส่ิงท่ีติดไฟไดง้า่ยเขา้มาใกลเ้คร่ืองซกัผา้ (แกส๊, น้ํามนัดีเซล, น้ํามนัเบนซิน, ทินเนอร,์ แอลกอฮอล ์หรือผา้ท่ี
เป้ือนคราบของสสารเหล่าน้ี)
 ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดการระเบิดหรือเพลิงไหมไ้ด้

n หา้มเทน้ําลงบนเคร่ืองซกัผา้ขณะท่ีกาํลงัทาํงาน
 เพราะอาจทาํใหเ้กิดไฟดูด

n หา้มปีนข้ึนบนเคร่ืองซกัผา้ หา้มวางวตัถุท่ีมีน้ําหนักมาก, หา้มท้ิงวตัถุใดๆ หรือกระทบบนฝากระจก
อาจทาํใหฝ้ากระจกแตกได ้หากพบรอยขดูขีดหรือแตกหกับนฝากระจก ควรหยุดใชง้านเคร่ืองซกัผา้และติดต่อศนูยบ์ริการใน
ทอ้งถ่ินของท่านเพ่ือทาํการตรวจสอบและซ่อม

n อยา่ฝืนเปิดฝาถงัในระหวา่งการทาํงาน: 
สวทิชล็์อกฝาปิดถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกนัการเปิดฝาในระหวา่งการทาํงาน ทั้งน้ีเน่ืองจากการจบัถงัซกัขณะท่ีกาํลงัหมุนน้ันส่งผล
ใหเ้กิดการบาดเจ็บสาหสัได ้หากคุณเปิดฝาในระหวา่งการทาํงาน กรุณาหยุดเคร่ืองซกัผา้ทนัทีและอยา่แตะตอ้งดา้นใน
ติดต่อศนูยบ์ริการในทอ้งถ่ินของคุณเพ่ือรบัการซ่อมแซม

n หา้มมิใหบุ้คคลต่อไปน้ีใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าน้ีโดยลาํพงั เชน่ ผูท่ี้มีความบกพร่องทางกาย ทางประสาทสมัผสัหรือจติใจ หรือผูท่ี้ขาดประสบการณแ์ละ
ความรู ้(รวมถึงเด็กดว้ย) เวน้แต่จะมีผูดู้แลหรือแนะนําการใชง้านของเคร่ืองโดยบุคคลผูท่ี้รบัผิดชอบต่อความปลอดภยัของพวกเขาเหล่าน้ัน

การตดิตัง้
n หา้มติดตั้งเคร่ืองซกัผา้ในท่ีซ่ึงมีความช้ืนสูง เชน่ ในหอ้งน้ําหรือท่ีซ่ึงไมมี่ท่ีบงัฝน

อาจทาํใหเ้กิดเพลิงไหม ้ไฟดูด ไฟรัว่ การกดักร่อน หรือผลิตภณัฑเ์สียหายได้
n หา้มติดตั้งเคร่ืองซกัผา้บนแผ่นไมท่ี้มีลอ้เล่ือน หรือบนพ้ืนผิวท่ีไมม่ัน่คง

อาจทาํใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือการทาํงานผิดปกติอนัเน่ืองมาจากการสัน่สะเทือนผิดปกติ
n เคร่ืองซกัผา้ตอ้งติดตั้งสายดิน หากคุณใชอ้ะแด็ปเตอรป์ลั๊ก 2 ขาบนปลั๊ก 3 ขา

 มิฉะน้ันอาจทาํใหเ้กิดไฟดูด ทาํใหว้งจรไฟฟ้าและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกสเ์สียหายได้
n ใชชุ้ดท่อใหมท่ี่ใหม้าพรอ้มกบัเคร่ืองซกัผา้น้ี การนําท่อเกา่กลบัมาใชส้ามารถทาํใหเ้กิดน้ํารัว่และความเสียหายของทรพัยสิ์นตามมา

แหลง่จา่ยไฟและสายไฟ
n หา้มใชมื้อเปียกเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ

 เพราะอาจทาํใหเ้กิดไฟดูด
n ใชแ้รงดนัไฟฟ้าท่ีกาํหนด หา้มเช่ือมต่ออุปกรณอ่ื์นเขา้เตา้รบัเดียวกนั

การใชเ้คร่ืองซกัผา้และอุปกรณไ์ฟฟ้าอ่ืนบนเตา้รบัเดียวกนั อาจทาํใหป้ลั๊กเกิดความรอ้นมากเกินไป และทาํใหเ้กิดเพลิงไหมไ้ด้
n ขจดัฝุ่นบนปลั๊กไฟออก

 ส่ิงสกปรกหรือปลั๊กท่ีมีฝุ่นจบัอาจทาํใหเ้กิดเพลิงไหมไ้ด้
n หา้มใชเ้ตา้เสียบไฟฟ้าท่ีเสียหายหรือหลวม

 เพราะอาจทาํใหเ้กิดไฟดูด ไฟฟ้าลดัวงจร หรือเพลิงไหมไ้ด้
n หา้มทาํใหส้ายไฟเสียหาย ตดั ดดัแปลง งอ หรือพบัสายไฟ

 ซ่ึงอาจทาํใหส้ายไฟเสียหายและเกิดเพลิงไหมห้รือไฟดูดได้
n หา้มใชส้ายพว่งกบัสายไฟ

อาจทาํใหเ้กิดความรอ้นจดัหรือเพลิงไหมไ้ด้
n หากสายไฟเสียหาย ตอ้งเปล่ียนโดยตวัแทนจาํหน่ายหรือรา้นซ่อมแซมท่ีไดร้บัการรบัรองโดยผูผ้ลิตเพ่ือหลีกเล่ียงอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน
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คาํแนะนาํดา้นความปลอดภยั

ความปลอดภยัสาํหรบัเด็ก
n เก็บหีบหอ่ใหพ้น้มือเด็กและทารก

อนัตรายจากการหายใจไมอ่อก
n หา้มปล่อยใหเ้ด็กปีนข้ึนบนเคร่ืองซกัผา้หรือเขา้ไปในถงัซกั หา้มนํากล่องหรือเกา้อ้ีวางไวใ้กลเ้คร่ืองซกัผา้ ซ่ึงเด็กอาจปีนข้ึนไปบน

เคร่ืองได้
อาจทาํใหไ้ดร้บับาดเจบ็

n เด็กควรไดร้บัการดูแลเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่เด็กจะไมเ่ล่นกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

 ขอ้ควรระวงั
หวัขอ้ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรพัยสิ์น

ความปลอดภยัทัว่ไป
n หากมีปัญหาน้ําประปาไมไ่หลหรือถา้คุณถอดสายจา่ยน้ําแลว้ต่อเขา้ไปใหม ่ใหปิ้ดกอ๊กน้ําและกดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด) 

จากน้ันรอ 40 วนิาทีแลว้เปิดกอ๊กน้ําอยา่งชา้ๆ
แรงดนัอากาศปริมาณมากในท่อน้ํา อาจทาํความเสียหายกบัเคร่ืองซกัผา้ได้

n ตรวจเช็คเป็นระยะวา่น็อตยเูน่ียนบนสายจา่ยน้ําแน่นดีแลว้
 น็อตท่ีหลวมอาจทาํใหเ้กิดน้ํารัว่ได้

n ถอดปลั๊กไฟออกจากเตา้เสียบและปิดกอ๊กน้ํา หากคุณไมไ่ดใ้ชเ้คร่ืองซกัผา้เป็นเวลานาน

การใชง้าน
n ตอ้งถอดวสัดุหีบหอ่ทั้งหมดออกกอ่นการใชง้านเคร่ืองซกัผา้

 ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดการทาํงานผิดปกติหรือสัน่สะเทือนผิดปกติได้
n ตรวจเช็คดา้นในถงัซกักอ่นใชง้านเคร่ืองซกัผา้

ตรวจเช็ควา่ไมมี่สตัวเ์ล้ียงหรือสตัวต์วัเล็กอยูใ่นถงัซกั
n หา้มซกัส่ิงท่ีทาํใหน้ํ้าไหลเวยีนไดย้าก เชน่ เส้ือกนัฝน ชุดดาํน้ํา ชุดสกี ถุงนอน เบาะรองนัง่ หมอน รองเทา้ มา่นหอ้งอาบน้ํา

 เคร่ืองซกัผา้อาจทาํงานไมถู่กตอ้ง หรืออาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็หรือทาํใหเ้คร่ืองซกัผา้เสียหาย
n หา้มพบัและซอ้นของช้ินใหญ่ไวด้ว้ยกนัเม่ือซกั เชน่ ผา้หม่ 

n หา้มใชต้าขา่ยใส่ผา้ท่ีใหญ่กวา่ 40 ซม.
ผา้อาจไมส่มดุล และทาํใหมี้การสัน่ผิดปกติระหวา่งรอบปัน่

n หา้มใส่ผา้ท่ีซกัมากเกินส่วนล่างของตวัวดัปริมาณสมดุล (เสน้ประตามรูป)
การทาํเชน่น้ัน อาจทาํใหผ้า้ท่ีซกัหลุดออกจากถงัซกัในระหวา่งรอบการปัน่ 
และทาํใหเ้ส้ือผา้หรือเคร่ืองซกัผา้เสียหาย หรือเกิดน้ํารัว่ได้

n ใส่ผงซกัฟอกลงในชอ่งใส่ผงซกัฟอกเสมอเม่ือทาํการซกัผา้ 
รุ่น * น้ีมีฟังกช์นั Auto dosing และเปิดใชง้านฟังกช์นั Auto dosing อยู ่เคร่ืองจะเติมปริมาณ
ท่ีเหมาะสมเองโดยอตัโนมติั 
(*สาํหรบั SF-250ZFVAD, SF-220ZFVAD)

n อยา่ใชน้ํ้าท่ีรอ้นกวา่ 50°C จา่ยเขา้มาในเคร่ืองซกัผา้
n หา้มซกัร่วมกบั เหรียญ เข็ม หรือหิน

อาจทาํใหเ้ส้ือผา้หรือเคร่ืองซกัผา้เสียหาย หรือเกิดน้ํารัว่ได ้ตรวจดูของในกระเป๋าเส้ือกอ่นซกัผา้
n หา้มกดปุ่มดว้ยของมีคม
n หา้มวางวตัถุท่ีมีน้ําหนัก ท่ีบรรจุของเหลว หรืออุปกรณซ่ึ์งสรา้งความรอ้น ไวบ้นเคร่ืองซกัผา้

อาจทาํความเสียหายกบัเคร่ืองซกัผา้หรือดา้นบนเคร่ืองได้

การดแูลและการบาํรุงรกัษา
n หากผงซกัฟอก น้ํายาปรบัผา้นุ่ม หรือน้ํายาฟอกขาวหกลงบนพ้ืนผิวเคร่ือง ใหท้าํความสะอาดดว้ยผา้หมาดทนัที

 มิฉะน้ันช้ินส่วนท่ีเป็นพลาสติกหรือเหล็กของเคร่ืองซกัผา้อาจไดร้บัความเสียหาย
n หา้มวางอุปกรณท่ี์สรา้งความรอ้นไวใ้กลเ้คร่ืองซกัผา้

 เพราะอาจทาํใหเ้คร่ืองซกัผา้เสียรูปทรงได้

ตัววัดปริมาณสมดุล

สูงสุด
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วิธีตดิตัง้เครือ่งซกัผา้

• สญัลกัษณ ์  ใชต้รวจสอบวา่คุณติดตั้งเคร่ืองซกัผา้อยา่งถูกตอ้งหรือไม่

ขอ้ควรระวงัเพ่ือความปลอดภยั

 □ หา้มใชป้ลั๊กไฟท่ีชาํรุด ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของคุณเอง ติดต่อศนูยซ่์อมท่ีผ่านการรบัรองโดยผูผ้ลิตเพ่ือเปล่ียนปลั๊กใหม่
 □ หากเตา้รบัท่ีคุณใชเ้ป็นเตา้รบัแบบ 2 ขา ใหใ้ชอ้ะแดปเตอรเ์พ่ือเปล่ียนจากสามขาเป็นสองขา เม่ือทาํเชน่น้ี ตอ้งแน่ใจวา่ไดต่้อสายดิน
ดว้ย หากไมต่่อสายดินจะมีความเส่ียงต่อการเกิดไฟดูด และทาํใหแ้ผ่นรองวงจรอิเล็กทรอนิกสแ์ละช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกสเ์สียหายได้
 □ หา้มต่อสายดินเขา้กบัท่อแกส๊ สายโทรศพัท ์ท่อน้ํา หรือสายล่อฟ้า ถอดปลั๊กไฟออกจากเตา้รบัไฟฟ้าเม่ือจะต่อสายดิน
 □ คุณไมจ่าํเป็นตอ้งต่อสายดินหากเตา้รบัไฟฟ้าเป็นแบบ 3 ขาซ่ึงมีขั้วดินอยูด่ว้ย

บรเิวณท่ีจะตดิตัง้เครือ่งซกัผา้

 □ สายอาจเสียหายหากจบัตวัเป็นน้ําแข็ง อยา่ติดตั้งเคร่ืองซกัผา้ไวด้า้นนอกหรือบริเวณใดๆ ท่ีเส่ียงต่อการจบัตวัเป็นน้ําแข็ง
 □ ติดตั้งเคร่ืองซกัผา้บนพ้ืนราบท่ีมัน่คงเพ่ือหลีกเล่ียงการสัน่สะเทือนและเสียงดงัท่ีมากเกินไป
 □ หา้มติดตั้งเคร่ืองซกัผา้ในท่ีซ่ึงมีความช้ืนสูง เชน่ ในหอ้งน้ําหรือท่ีซ่ึงไมมี่ท่ีบงัฝน
 □ หา้มติดตั้งเคร่ืองซกัผา้ในบริเวณท่ีล่ืนหรือไมม่ัน่คง มิฉะน้ันอาจเกิดการสัน่สะเทือนผิดปกติ
 □ ติดตั้งเคร่ืองซกัผา้ใหห้า่งจากผนังดงัภาพดา้นล่างเพ่ือหลีกเล่ียงเสียงดงัและการสัน่สะเทือนผิดปกติ
 □ ท่อระบายน้ําท้ิงอาจจะเขยื้ อนได ้เน่ืองจากแรงดนัหรือการสัน่สะเทือนของน้ําท่ีระบาย ถา้ชอ่งระบายน้ํามีขนาดใหญ่หรือต้ืน 
กรุณายดึติดท่อเพ่ือไมใ่หห้ลุดออก

ดา้นหลงั

ดา้นซา้ย

ดา้นขวา

ไมมี่ส่ิงกีดขวางอยูด่า้นหนา้

พ้ืนท่ี ระยะหา่ง

ซา้ย อย่างน้อย 9 ซม.

ขวา อย่างน้อย 9 ซม.

หลงั ควรมีระยะหา่งอยา่งนอ้ย 
10 ซม. สาํหรบัดา้นหลงั
ท่ีมีสายจา่ยน้ํา

วิธีประกอบแผ่นป้องกนัหนู

ตวัไกด์ ตวัไกด์

แผ่นป้องกนัหนู
(งอ) (ดนั)

ปุ่ม ล็อกตะขอ

 □ 1. กอ่นจะสอด “แผ่นป้องกนัหนู” 
โปรดตรวจสญัลกัษณดู์วา่เป็น
เหมือนภาพดา้นบน

 □ 2. สอดช้ินส่วนน้ีเขา้ไปในตวัไกดจ์าก
ดา้นหนา้ของเคร่ืองและดนัเขา้ไป
จนสุด

 □ 3. ใชปุ่้มล็อกตะขอเพ่ืองอและดนั 
“แผ่นป้องกนัหนู” เขา้ไป
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วิธีตดิตัง้เครือ่งซกัผา้

วิธีตดิตัง้ทอ่นํ้าท้ิง

• สญัลกัษณ ์  ใชต้รวจสอบวา่คุณติดตั้งเคร่ืองซกัผา้อยา่งถูกตอ้งหรือไม่

1. ดนัท่อน้ําท้ิงเขา้ไปในพอรต์เช่ือมต่อและยดึใหแ้น่นดว้ยคลิปรดัท่อ (ใหม้าในบรรจุภณัฑ)์

ฐาน

ฐาน

คลิปรดัท่อท่อดา้นใน

จุดเช่ือมต่อ

จุดเช่ือมต่อ

ท่อน้ําท้ิง

ท่อน้ําท้ิง

 □ คลิปรดัท่อ (จดัตาํแหน่งตามทิศทางท่ีแสดงในภาพ)

2. เสียบปลายของท่อน้ําท้ิงเขา้ไปในชอ่งระบายน้ํา
 □ อยา่ทาํใหท่้อน้ําท้ิงงอ บิด ถูกดึงออกมาและไดร้บัความเสียหาย ถูกเหยยีบ หรือถูกหนีบ
 □ ปผูา้บนพ้ืนกอ่นวางเคร่ืองซกัผา้นอนลงเพ่ือป้องกนัเคร่ืองเสียหาย
 □ ใชมี้ดตดัปลายของท่อน้ําท้ิงใหท้าํมุม 45 องศา เน่ืองจากหากชอ่งระบายน้ําต้ืนและปลายของท่อน้ําท้ิงถูกกีดขวาง อาจเกิดการ
ทาํงานผิดปกติได้

 □ ชอ่งระบายน้ํา ขอ้ต่อท่องอ และท่อพกัน้ําติดตั้งอยา่งแน่น
หนาหรือไม่

 □ ปลายท่อน้ําท้ิงถูกปิดกั้นหรือไม่

 □ ติดตั้งขอ้ต่อท่ีปลายท่อน้ําท้ิงแลว้ใชห่รือไม่

 □ ท่อน้ําท้ิงงอหรือไม่

ท่อน้ําท้ิง

ปิดกั้น

ชอ่งระบายน้ํา

งอ

ขอ้ต่อท่อ

 □ ใหส่้วนบนของท่อน้ําท้ิงอยูเ่หนือพ้ืนไมเ่กิน 10 ซม. หากตอ้งวางท่อขา้มธรณีประตูหรือส่ิงอ่ืน เพราะหากสูงกวา่น้ี น้ําจะระบายออก
ไดย้ากและขอ้ผิดพลาด “C2” (น้ําไมร่ะบายออกมา) อาจเกิดข้ึนได้
 □ หา้มต่อความยาวท่อน้ําท้ิงเกิน 2 เมตรจากเคร่ืองซกัผา้
 □ การต่อความยาวของท่อระบายน้ํา กรุณาใชท่้อต่อความยาวท่ีจาํหน่ายแยกต่างหาก เพ่ือการระบายน้ําท่ีดีมีประสิทธิภาพ ควรทาํ
ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
กรณีท่ีใชท่้อต่อความยาวท่ีมีขายทัว่ไปตามทอ้งตลาด ถา้เสน้ผ่าศนูยก์ลางภายในท่อเล็กเกินไป จะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการ
ระบายน้ําไมดี่ ทาํใหเ้คร่ืองทาํงานผิดปกติได้

 □ ปลายท่อน้ําท้ิงหลุดออกมาเพราะแรงกระแทกหรือแรงสัน่
สะเทือนของน้ําท่ีระบายออกมาหรือไม่

 □ ความสูงของท่อน้ําท้ิงเกิน 10 ซม. และความยาวทั้งหมด
ของท่อน้ําท้ิงเกิน 2 ม. หรือไม่

2 ม. หรือตํา่กวา่

10 ซม. หรือตํา่กวา่
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วิธีตดิตัง้เครือ่งซกัผา้

การเช่ือมตอ่กบักอ๊กนํ้า

• สญัลกัษณ ์  ใชต้รวจสอบวา่คุณติดตั้งเคร่ืองซกัผา้อยา่งถูกตอ้งหรือไม่

 ● สายจา่ยน้ํา

 □ แรงดนัน้ําท่ีเหมาะสมคือ 0.03 ถึง 0.8 MPa

กอ๊กแนวนอน กอ๊กพว่งต่อ
สายจา่ยน้ํา

สายจา่ยน้ํา

 □ ต่อสายจา่ยน้ําเขา้กบัวาลว์น้ําขาเขา้บนเคร่ืองซกัผา้

ขอ้ต่อท่อ

ซีลยาง

 □ ตรวจเช็ควา่ซีลยางอยูใ่นขอ้ต่อท่อ

 □ ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ขนัน็อตยเูน่ียนระหวา่งสายจา่ยน้ํากบัเคร่ืองซกัผา้แน่นดี

 □ กอ่นใชง้านเคร่ืองซกัผา้ ใหเ้ปิดกอ๊กน้ําเพ่ือยนืยนัวา่ต่อสายจา่ยน้ําไดถู้กตอ้ง หากน็อตยเูน่ียนหลวมจะทาํใหน้ํ้ารัว่

 ● สายจา่ยน้ําแบบมีขอ้ต่อกอ๊กน้ํา  

1. คลายขอ้ต่อตวับน

ขอ้ต่อตวับน

ซีลยาง
สกรูยึด

ขอ้ต่อตวัล่าง
แหวนขอ้ต่อ

 ● หากเสน้ผ่านศนูยก์ลางของกอ๊กน้ํามีขนาดใหญ่กวา่

แหวนขอ้ต่อ ใหถ้อดแหวนออก

2. ดนัขอ้ต่อตวับนข้ึนเพ่ือใหซี้ลยางกบักอ๊กน้ําแนบกนัสนิท จากน้ันขนั

สกรูทั้ง 4 ตวั

ขอ้ต่อตวับน

ซีลยาง

ขอ้ต่อตวัล่าง

 ● หมุนขอ้ต่อตวัล่างเพ่ือไมใ่หน้ํ้ารัว่

 ● ปิดกอ๊กน้ําเพ่ือใหคุ้ณสามารถถอดสายจา่ยน้ําออกจากขอ้ต่อตวัล่าง

ได ้จากน้ันดึงสายออกและลดระดบัตวัหนีบ

3. ต่อสายจา่ยน้ําเขา้กบัขอ้ต่อตวัล่างและลดระดบัตวัหนีบ

ขอ้ต่อตวัล่าง
สไลดบุ์ชช่ิง

สายจา่ยน้ํา



เชือก (ดา้นหนา้หรือดา้นขา้ง)

ตุม้น้ําหนัก

9

วิธีการตดิตัง้เครือ่งซกัผา้

• สญัลกัษณ ์  ใชต้รวจสอบวา่คุณติดตั้งเคร่ืองซกัผา้อยา่งถูกตอ้งหรือไม่

1. การตดิตัง้เครือ่งซกัผา้
 □ วางเคร่ืองซกัผา้บริเวณท่ีจะติดตั้ง
 □ เช่ือมต่อเคร่ืองซกัผา้เขา้กบัแหล่งจา่ยไฟ AC ท่ีมีการต่อสายดินใหถู้กตอ้ง
 □ แรงดนัไฟฟ้าของแหล่งจา่ยไฟตอ้งตรงกบัอตัราแรงดนัไฟฟ้าของเคร่ืองซกัผา้
 □ หา้มใชส้ายไฟพว่งหรือทาํใหเ้ตา้รบัไฟฟ้ารบัโหลดมากเกินไปโดยใชป้ลั๊กพว่ง

2. ตรวจเช็คระดบัตามแนวราบ

 □ จากภาพดา้นขวา ตรวจเช็คระดบัโดยใชอุ้ปกรณง์า่ยๆ ซ่ึงสามารถทาํโดยใชเ้ชือก 

ปากกา และตวัถ่วงน้ําหนัก เชน่ เหรียญ

3. ตรวจเช็คระดบั
 □ หากเคร่ืองซกัผา้ไมม่ัน่คงหรือพ้ืนเองไมไ่ดร้ะดบั กรุณาปรบัขาตั้ง

น็อตล็อก

น็อตล็อก

คลายน็อตล็อก ปรบัความสูงของขาตั้ง
ขนัน็อตล็อก

ขาตั้งแบบปรบัได้

เพ่ิมระดบัขาตั้งน้ี ลดระดบัขาตั้งน้ี

ขาตั้งแบบปรบัได้

ตวัรอง
ขาตั้ง

n หมุนน็อตล็อกตามทิศทางของลกูศรเพ่ือคลาย

น็อต จากน้ันหมุนขาตั้งแบบปรบัไดเ้พ่ือปรบั

เคร่ืองซกัผา้ใหม้ัน่คง

n เม่ือปรบัเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ใหห้มุนน็อตล็อกตาม

ทิศทางของลกูศรเพ่ือขนัน็อต

4. ตรวจเช็คศนูยก์ลางของถงัซกั

 □ เม่ือเคร่ืองซกัผา้ไดร้ะดบัแลว้ กรุณาตรวจดูใหแ้น่ใจวา่

ถงัซกัอยูใ่นตาํแหน่งใกลเ้คียงกบัก่ึงกลาง

หมายเหตุ: มิฉะน้ันอาจทาํใหเ้กิดการสัน่สะเทือนหรือการทาํงานผิดปกติ

การตรวจสอบหลงัการตดิตัง้
หากเกิดปัญหาใดๆ ต่อไปน้ีหรือความผิดปกติอ่ืนๆ ใหถ้อดปลั๊กไฟออกทนัทีและติดต่อศนูยบ์ริการในพ้ืนท่ีของคุณ

 □ เคร่ืองซกัผา้ไมท่าํงานเม่ือเปิดเคร่ือง
 □ สายไฟชาํรุด
 □ มีอาการสัน่หรือเสียงผิดปกติในระหวา่งการทาํงาน
 □ มีกล่ินไหม้

หากแสดงระยะหา่งระหวา่ง A กบั

 เท่ากนั แสดงวา่เคร่ืองซกัผา้ไดร้ะดบัดีแลว้

 (± 5 มม.)

ตรวจเช็คความแตกต่าง
ระหวา่งดา้นซา้ยกบัดา้นขวา
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แผงควบคมุและจอแสดง

หมายเหตุ

 ● แตะปุ่มบนแผงควบคุมโดยตรงดว้ยมือเปล่า
 ● หากพบหยดน้ํา ผงซกัฟอก หรือส่ิงแปลกปลอมอ่ืนๆ บนฝากระจก กรุณาทาํความสะอาดดว้ยผา้แหง้

  ปุ่ม Power (เปิด/ปิด) กดปุ่มน้ีเพ่ือเปิดและปิดเคร่ือง (เม่ือเปิดเคร่ือง กรุณากดคา้งไว ้1 วนิาที และจอแสดง 

 จะสวา่งข้ึน) เคร่ืองซกัผา้จะปิดโดยอตัโนมติัเม่ือซกัผา้เสร็จส้ิน และหากไมมี่

การทาํงานใดๆ หรือไมไ่ดก้ดปุ่มใดเป็นเวลา 10 นาทีหลงัจากเปิดใชง้าน เคร่ืองซกัผา้จะปิดโดย

อตัโนมติั

 ปุ่ม Start / Pause
  (เร่ิม/หยุด)

กดปุ่มน้ีเพ่ือเร่ิมหรือหยุดการทาํงานชัว่คราว เม่ือเคร่ืองซกัผา้หยุดชัว่คราวเกิน 24 ชัว่โมงโดย

ไมมี่การทาํงานใดๆ เคร่ืองจะปิดโดยอตัโนมติั

 ปุ่ม Shower Plus
 (เพ่ิมปริมาณน้ํา)

หากตอ้งการเพ่ิมปริมาณน้ําในระหวา่งการทาํงาน ใหก้ดปุ่มน้ี ปริมาณน้ําท่ีจา่ยเพ่ิมจะข้ึนอยูก่บั

ปริมาณผา้หรือโปรแกรม หากคุณตอ้งการยกเลิกตวัเลือกน้ี ใหก้ดปุ่มซํ้าอีกครั้ง

ฟังกช์นัน้ีสามารถใชไ้ดใ้นระหวา่งกระบวนการซกัและลา้งปกติ 

ปุ่มน้ีจะไมท่าํงานหากระดบัน้ําถึงระดบัสูงสุดของแต่ละโปรแกรมแลว้

 ปุ่ม Water Power
 (ปรบัระดบัพลงัซกั)

ความแรงของการไหลของน้ําจะเปล่ียนในแต่ละครั้งท่ีกดปุ่มน้ี

ความแรงของการไหลของน้ําจะแสดงข้ึนบนตวัแสดง Water Level/Timer

(0: ปกติ, 1: แรง, 2: แรงมาก, -1: อ่อน, -2: อ่อนมาก)

ฟังกช์นัน้ีสามารถใชไ้ดใ้นระหวา่งกระบวนการซกัและลา้งปกติ

 ปุ่ม Program (โปรแกรม) กดปุ่มน้ีเพ่ือเลือกโปรแกรม

 ปุ่ม Memory 
 (จดจาํการซกั)

บนัทึกโปรแกรมการซกัท่ีคุณกาํหนดเองโดยกดปุ่มน้ีอยา่งนอ้ย 3 วนิาทีหลงัจากเลือกราย

ละเอียดแต่ละรายการ เชน่ ระดบัน้ํา เวลาในการซกั เวลาลา้ง และเวลาปัน่แหง้ ในการซกัครั้ง

ต่อไป คุณสามารถเรียกโปรแกรมท่ีจดจาํไวข้ึ้นมาโดยกดปุ่มน้ีหลงัจากเปิดใชง้านเคร่ืองซกัผา้

เฉพาะรุ่น: 
SF-250ZFVAD
SF-220ZFVAD
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 ปุ่ม Auto Self Clean 
  (ทาํความสะอาดถงัซกั
 อตัโนมติั)

ฟังกช์นั “Auto Self Clean” จะทาํความสะอาดดา้นในและดา้นนอกของถงัซกัเพ่ือใหร้กัษาความ

สะอาดของเคร่ืองซกัผา้ ฟังกช์นัน้ีจะถูกปิดไวเ้ม่ือขนส่งออกจากโรงงาน เม่ือเปิดใชง้านฟังกช์นั 

“Auto Self Clean” ฟังกช์นัจะทาํงานทุกครั้งท่ีซกัผา้

 ปุ่ม Spin (ปัน่แหง้) กดปุ่มน้ีเพ่ือเปล่ียนเวลาปัน่แหง้ เวลาปัน่แหง้สามารถตั้งไดร้ะหวา่ง 1 ถึง 9 นาที

 ปุ่ม Rinse (ลา้ง) กดปุ่มน้ีเพ่ือเปล่ียนจาํนวนครั้งในการลา้ง

 ปุ่ม Wash (ซกั) กดปุ่มน้ีเพ่ือเปล่ียนเวลาในการซกั เวลาในการซกัผา้สามารถตั้งไดร้ะหวา่ง 3 ถึง 24 นาที

 ปุ่ม Water Level (ระดบัน้ํา) คุณสามารถตั้งปริมาณน้ําไดใ้นแต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Water Level (ระดบัน้ํา)

 ปุ่ม Delay Timer 
 (ตั้งเวลาซกัล่วงหนา้)

เวลาซกัล่วงหนา้สามารถตั้งไดร้ะหวา่ง 3 ถึง 12 ชัว่โมง ไฟในโหมด Delay Timer (ตั้งเวลาซกั

ล่วงหนา้) เม่ือโหมดน้ีเปิดทาํงาน ปุ่ม Delay Timer (ตั้งเวลาซกัล่วงหนา้) จะสวา่ง

 ปุ่ม Liquid Detergent 
(น้ํายาซกัผา้)

 

เฉพาะรุ่น: 
SF-250ZFVAD
SF-220ZFVAD

กดปุ่มน้ีเม่ือตอ้งการใส่น้ํายาซกัผา้ลงในถงัซกัโดยอตัโนมติัในระหวา่งกระบวนการซกั

ฟังกช์นัน้ีจะไมท่าํงานในโปรแกรม Tub Clean, Tub Dry, Stain Care, Easy Refresh และ 

Hot Tub Clean

เม่ือคุณตอ้งการเปล่ียนปริมาณท่ีน้ํายาใส่ … ดูหนา้ 17

 ปุ่ม Softener 
(น้ํายาปรบัผา้นุ่ม)

 

เฉพาะรุ่น: 
SF-250ZFVAD
SF-220ZFVAD

กดปุ่มน้ีเม่ือตอ้งการใส่น้ํายาปรบัผา้นุ่มในถงัซกัโดยอตัโนมติัในระหวา่งกระบวนการซกั

ฟังกช์นัน้ีจะไมท่าํงานในโปรแกรม Water Save, Tub Clean, Tub Dry, Easy Refresh และ 

Hot Tub Clean

เม่ือคุณตอ้งการเปล่ียนปริมาณท่ีน้ํายาใส่ … ดูหนา้ 17

แสดงขอ้มูลรอบ เวลาท่ีเหลืออยู ่และรหสัขอ้ผิดพลาด

ล็อกฝาปิด  : ฝาปิดถูกล็อกเม่ือสญัลกัษณน้ี์สวา่ง

ปรบั “ระดบัน้ํา” ของโปรแกรม (แสดง ‘Water Level’)

เวลาท่ีเหลือของโปรแกรม (แสดง ‘Time Left’)

เวลาของการซกั

จาํนวนครั้งในการลา้ง

เวลาของการปัน่แหง้

แผงควบคมุและจอแสดง

ระหว่างการทาํงาน (ปิดฝาอยู)่
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ตรวจสอบป้าย นําผา้ท่ีอ่อนนุ่มใส่ใน

ตาขา่ยซกัผา้

นําส่ิงแปลกปลอมออก ผูกปมสายท่ียาว 

รูดซิป หรือติดกระดุม

แยกผา้สีและผา้ขาว

ออกจากกนั

การแยกชนิดผา้ท่ีซกั
n แยกชนิดผา้ท่ีซกัตามประเภทของผา้และสญัลกัษณป้์ายถนอมผา้ (ผา้ฝ้าย, ผา้ใยผสม, ผา้ใยสงัเคราะห,์ ผา้ขนสตัว,์ ผา้ซกัดว้ยมือ 

ฯลฯ)

n ไมค่วรซกัผา้ท่ีนอ้ยมาก เชน่ เพียงแคก่างเกงยนีส์
 เพราะอาจทาํใหเ้กิดการสัน่สะเทือนผิดปกติระหวา่งการปัน่แหง้

n แยกผา้สีและผา้ขาวออกจากกนั

 เส่ียงตอ่การบาดเจบ็!

หา้มซกัส่ิงต่อไปน้ีซ่ึงน้ําไมส่ามารถไหลผ่านไดง้า่ย เพราะจะทาํใหเ้กิดการสัน่สะเทือนท่ีผิดปกติระหวา่งการปัน่แหง้ และอาจทาํใหไ้ด้
รบับาดเจบ็หรือเกิดการทาํงานผิดปกติได้

 – ผา้ท่ีกนัน้ําได ้เชน่ ชุดดาํน้ํา, ชุดสกี, มา่นหอ้งอาบน้ํา, ถุงนอน, เส้ือกนัฝน, ผา้ออ้มสาํเร็จรูป, ผา้ออ้มแบบกนัน้ําได,้ ผา้คลุมรถ
จกัรยาน, ผา้คลุมรถมอเตอรไ์ซค,์ ผา้คลุมรถยนต,์ พรม, เบาะรองนัง่กนัน้ํา, ผา้ปรูองท่ีนอนกนัน้ํา, แผ่นแปะเทา้ และผา้อ่ืนๆ ท่ีมี
ความแข็งและหนา
(ถึงแมว้า่ “ฉลากระบุวธีิการดูแลรกัษาเส้ือผา้” จะระบุวา่สามารถซกัดว้ยเคร่ืองซกัผา้ได ้แต่โปรดอยา่ใส่ลงในเคร่ืองซกัผา้เพ่ือซกั)

 – รายการท่ีติดยางกนัล่ืนดา้นหลงั เชน่ พรมประตู
 – เบาะรองนัง่, หมอน, รองเทา้ ฯลฯ

ผงซกัฟอกและสารเตมิแตง่

n ในการใชฟั้งกช์นัจา่ยน้ํายาอตัโนมติั (Auto dosing) ของน้ํายาซกัผา้และน้ํายาปรบัผา้นุ่ม จาํเป็นตอ้งตั้งคา่มาตรฐานของน้ํายา 
สาํหรบัครั้งแรกกอ่นการใช ้เม่ือมีการเปล่ียนประเภทของน้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่ม การตั้งคา่มาตรฐานน้ํายา...ดูหนา้ 17

n ในการใชช้อ่งน้ํายาซกัผา้และน้ํายาปรบัผา้นุ่ม ควรใชผ้งซกัฟอกในปริมาณท่ีเหมาะสมไมเ่กินป้ายแสดงระดบัผงซกัฟอกบนเคร่ือง
ซกัผา้ ชนิดและปริมาณของผงซกัฟอกจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัชนิดของผา้, จาํนวน, ปริมาณผา้ท่ีจะซกั, ระดบัความสกปรก และ
ความกระดา้งของน้ําท่ีใช ้อยา่งไรก็ตาม หากรุ่น * มีฟังกช์นั Auto dosing และเปิดใชง้านฟังกช์นั Auto dosing อยู ่เคร่ืองจะเติม
ปริมาณท่ีเหมาะสมเองโดยอตัโนมติั
(*SF-250ZFVAD, SF-220ZFVAD)
ใชผ้งซกัฟอกในปริมาณท่ีนอ้ยลงหาก:
– ผา้ปริมาณนอ้ย
– ผา้ท่ีซกัไมส่กปรกมาก

n การใชผ้งซกัฟอกมากเกินไปอาจทาํใหเ้กิดฟองมากเกินไป ซ่ึงจะทาํใหป้ระสิทธิภาพในการลา้งลดลงหรืออาจทาํใหน้ํ้าลน้

n ผงซกัฟอกอาจไมล่ะลายทั้งหมดในถาดใส่ผงซกัฟอก หากแรงดนัน้ํามีนอ้ยหรือน้ําเยน็เกินไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัยีห่อ้ของผงซกัฟอก
หนา้ 34: การดูแลและการบาํรุงรกัษา

n เม่ือใชน้ํ้ายาปรบัผา้นุ่มหรือน้ํายาฟอกขาว ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนําบนบรรจุภณัฑ์

n หากแรงดนัน้ําไมค่งท่ีในระหวา่งการทาํงาน อาจทาํใหมี้น้ําเหลือคา้งอยูใ่นกล่องใส่ผงซกัฟอกและน้ํายาปรบัผา้นุ่ม

การเตรยีมก่อนใชง้าน

การเตรยีมผา้ท่ีจะซกั
n นําส่ิงแปลกปลอมออกถา้มี (เหรียญ, เข็ม ฯลฯ)

n นําผา้ท่ีตอ้งถนอมใส่ในตาขา่ยซกัผา้ (ไหมพรม, เส้ือผา้ชั้นใน ฯลฯ)

n นํากอ้นของใยผา้ โคลน ทราย ผม และขนสตัวอ์อกจากผา้ท่ีจะซกัถา้มี

n ผูกเชือก ติดตะขอ กระดุม ซิป และอ่ืนๆ
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วิธีใชง้านเครือ่งซกัผา้

1 แยกชนิดผา้ท่ีจะซกั

n แยกผา้ตามประเภทของผา้ สญัลกัษณป้์ายถนอมผา้ และระดบัความสกปรก

หนา้ 12: การเตรียมผา้ท่ีจะซกั

n หา้มซกัเกินความจุสูงสุด

n ไมค่วรใส่ผา้เกินกวา่ขีดน้ี มิฉะน้ันผา้อาจหลุดออกมาจากถงัซกัในขณะปัน่แหง้
และทาํใหเ้กิดความเสียหายได้

2 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการใชง้าน

n หากไมเ่ลือกโปรแกรมภายใน 10 นาที เคร่ืองซกัผา้จะปิดการทาํงานโดยอตัโนมติั 

กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) อีกครั้งเพ่ือเปิดการใชง้าน

3 เลือกและปรบัโปรแกรม

n เลือกโปรแกรมดว้ยปุ่ม Program (โปรแกรม)
หนา้ 18: ภาพรวมของโปรแกรม, หนา้ 25: รายการของโปรแกรม

n คุณสามารถเปล่ียนการจดัหรือการตั้งคา่การซกั ลา้ง และปัน่แหง้ไดด้ว้ยปุ่ม Wash, Rinse และ Spin

n คุณสามารถเปิดใชง้านฟังกช์นั “Auto Self Clean” ไดด้ว้ยปุ่ม Auto Self Clean
หนา้ 15: วธีิการใชฟั้งกช์นั “Auto Self Clean”
 เม่ือเปิดใชง้านงฟังกช์นั “Auto Self Clean” ฟังกช์นัจะทาํงานทุกครั้งท่ีซกัผา้ สามารถปิดการทาํงานไดโ้ดยกดปุ่ม
เดิมซํ้าอีกครั้งขณะท่ีเปิดเคร่ือง

n คุณสามารถเปิดใชง้าน “Auto dosing” โดยใชปุ่้ม “Detergent (น้ํายาซกัผา้)” และ “Softener (น้ํายาปรบัผา้นุ่ม)”
หนา้ 16 : วธีิการใชฟั้งกช์นั “Auto dosing”
 เม่ือเปิดใชง้านฟังกช์นั “Auto dosing” ฟังกช์นัจะทาํงานทุกครั้งท่ีซกัผา้
สามารถปิดการทาํงานไดโ้ดยกดปุ่มเดิมซํ้าอีกครั้งขณะท่ีเปิดเคร่ือง

ตัง้ค่าการทาํงาน

เลือกฟังกช์นั

เปล่ียนการตั้งคา่ของ Wash, Rinse 
และ Spin

เลือกโปรแกรม

4 กดปุ่ม Start/Pause (เริม่/หยุด)

n กอ่นจะเร่ิมทาํงาน เคร่ืองจะชัง่น้ําหนักผา้ท่ีจะซกั จากน้ันจงึแสดงปริมาณน้ําท่ีใช้

n หากไฟดบั
เคร่ืองซกัผา้รุ่นน้ีมีฟังกช์นัรีสตารท์
หากไฟดบัในขณะท่ีเคร่ืองซกัผา้กาํลงัทาํงาน การทาํงาน (ซกั, ลา้ง หรือปัน่แหง้) 
ในขณะน้ันจะถูกบนัทึกไว ้และเม่ือไฟกลบัคืนมา เคร่ืองจะรีสตารท์โดยอตัโนมติั
จากรอบท่ีขาดตอนไป
หากไฟดบัในขณะท่ีกาํลงัปัน่แหง้ ฝาจะถูกล็อกและไมส่ามารถเปิดได ้หลงัจาก
ไฟกลบัคืนมา ฝาจะถูกปลดล็อก

ความจุ
สูงสุด
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5 ใสผ่งซกัฟอกลงในช่องใสผ่งซกัฟอกและปิดฝาถงั
(เม่ือใชฟั้งกช์นั AUTO dosing ดูท่ีหนา้ 16)

n เปิดชอ่งใส่ผงซกัฟอก เติมผงซกัฟอกตามปริมาณท่ีระบุไวบ้นหีบหอ่ และปิดชอ่งใส่ผงซกัฟอก

n ปริมาณผงซกัฟอกยดึตามผงซกัฟอกท่ีตอ้งใชแ้บบ “20 กรมัต่อน้ํา 30 ลิตร”

เน่ืองจากปริมาณผงซกัฟอกท่ีตอ้งใชจ้ะแตกต่างกนัไปตามชนิดของผงซกัฟอก ใหท้าํตามคาํแนะนําบนบรรจุภณัฑข์อง

ผงซกัฟอก

n สาํหรบัผงซกัฟอกชนิดน้ํา ใหท้าํตามคาํแนะนําบนหีบหอ่และเติมลงในชอ่งใส่น้ํายาซกัผา้/น้ํายาฟอกขาว

n เติมน้ํายาปรบัผา้นุ่มลงในชอ่งใส่น้ํายาปรบัผา้นุ่มตามคาํแนะนําบนหอ่บรรจุ จากน้ันจะเติมน้ํายาปรบัผา้นุ่มลงในถงัซกั

โดยอตัโนมติัในน้ําลา้งสุดทา้ย

n สาํหรบัน้ํายาฟอกขาว ใหท้าํตามคาํแนะนําบนหีบหอ่และเติมลงในชอ่งใส่น้ํายาซกัผา้/น้ํายาฟอกขาว

n ความเร็วท่ีฝาปิดอาจแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ ซ่ึงไมใ่ชค่วามผิดปกติแต่อยา่งใด

การหยุดชัว่คราวของโปรแกรม: กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด) เคร่ืองซกัผา้จะปิดเองหากไมไ่ดรี้สตารท์

ภายใน 24 ชัว่โมง

การเพ่ิมผา้ขณะท่ีโปรแกรมกาํลงั

ทาํงาน:

กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด) เพ่ือหยุดการทาํงาน และเพ่ิมผา้ ฝาถงัจะถูก

ล็อกขณะถงัซกักาํลงัปัน่ ใหร้อจนกวา่ถงัซกัจะหยุดสนิท และล็อกฝาถงัจะปลด

ออกโดยอตัโนมติั หลงัจากเพ่ิมผา้ ปิดฝาถงัและกดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด) 

เพ่ือรีสตารท์การทาํงาน

* หมายเหตุ: ไมแ่นะนําใหเ้พ่ิมผา้ปริมาณมาก เน่ืองจากเคร่ืองซกัผา้ไดท้าํการ  

 ประเมินขนาดน้ําหนักผา้ในครั้งแรกแลว้เพ่ือการทาํงานท่ีเหมาะสม

การเติมน้ําขณะท่ีโปรแกรมกาํลงั

ทาํงาน:

กดปุ่ม Shower Plus เพ่ือเติมน้ํา หยุดเติมโดยกดปุ่มเดิมซํ้าอีกครั้ง หากระดบัน้ํา

ถึงระดบัสูงสุดแลว้ จะไมส่ามารถเติมน้ําไดอี้ก

* หมายเหตุ: ฟังกช์นัน้ีไมส่ามารถทาํงานไดใ้นโปรแกรม Tub Dry, Tub Clean, 
Easy Refresh, Blanket, Hot Tub Clean และ Water Save

การเปล่ียนความแรงของการไหล

ของน้ํา:

กดปุ่ม Water Power

สามารถกดปุ่มซํ้าๆ เพ่ือปรบัความแรงไดห้า้ระดบั

* หมายเหตุ: ฟังกช์นัน้ีไมส่ามารถทาํงานไดใ้นโปรแกรม Blanket, Energy Save, 

Heavy, Small Load และ Easy Refresh

ความแรงสูงสุด/ตํา่สุดของน้ําท่ีสามารถเปล่ียนไดด้ว้ยปุ่มน้ีจะแตกต่างกนัข้ึนอยู่

กบัโปรแกรม นอกจากน้ีเม่ือมีผา้ปริมาณมาก การเปล่ียนความแรงของน้ําอาจ

มองเห็นไดไ้มช่ดัเจน 

การส้ินสุดโปรแกรม: กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด) แลว้กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือปิดการใช้

งาน
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6 นาํผา้ออกมา (ส้ินสุดโปรแกรม)

n เสียงเตือนดงัข้ึนเม่ือส้ินสุดโปรแกรม

สามารถปิดเสียงเตือน หรือเปล่ียนเสียงได ้5 แบบ โดยกดปุ่ม Water Level (ระดบัน้ํา) อยา่งนอ้ย 3 วนิาที 
ทุกครั้งท่ีเปล่ียนเสียง

เสียงดนตรี 1
*การตั้งคา่
เร่ิมตน้

เสียงดนตรี 2 เสียงดนตรี 3 เสียง Mono 1 เสียง Mono 2
ไมมี่

เสียงเตือน

n เคร่ืองซกัผา้จะปิดโดยอตัโนมติัเม่ือซกัผา้เสร็จส้ิน เปิดฝาและนําผา้ออกมาตาก

วิธีใชฟั้งกช์นั “Auto Self Clean”

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการ

ใชง้าน

 เลือกโปรแกรม

 กดปุ่ม Auto Self Clean

 กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด)

n หากใชง้านฟังกช์นั “Auto Self Clean” จะตอ้งใชเ้วลาเพ่ิมข้ึนประมาณ 11 นาที และใชน้ํ้าเพ่ิมข้ึนประมาณ 15 ลิตร
n การตั้งคา่น้ีจะปิดไวเ้ม่ือขนส่งจากโรงงาน เม่ือเปิดใชง้าน ฟังกช์นั “Auto Self Clean” จะทาํงานทุกครั้งท่ีซกัผา้
n กอ่นรอบการปัน่แหง้สุดทา้ย ดา้นนอกของถงัซกั ดา้นหลงัของแกนซกั และดา้นในของถงัซกัดา้นนอกจะถูกลา้งเพ่ือขจดัส่ิงสกปรก

และเช้ือรา
n ปิดฟังกช์นั “Auto Self Clean” โดยกดปุ่ม Auto Self Clean อีกครั้งขณะท่ีเปิดเคร่ืองอยู่

 ● ฟังกช์นั “Auto Self Clean” จะทาํงานกอ่นเร่ิมรอบปัน่แหง้ในแต่ละโปรแกรมเท่าน้ัน
 ● ฟังกช์นั “Auto Self Clean” จะทาํงานแมว้า่เคร่ืองซกัผา้เร่ิมทาํงานจากการลา้ง
 ● ไมส่ามารถตั้งคา่หรือยกเลิกฟังกช์นั “Auto Self Clean” ในระหวา่งการทาํงานได้
 ● ฟังกช์นั “Auto Self Clean” จะถูกยกเลิกโดยอตัโนมติัเม่ือ:
– ตั้งเวลาการปัน่แหง้ดว้ยตวัเองเป็น 1 นาที
– ตั้งการทาํงานปัน่แหง้เท่าน้ัน
– ไมไ่ดต้ั้งการปัน่แหง้

 ● ความสกปรกบางอยา่งอาจไมส่ามารถลา้งโดยฟังกช์นั “Auto Self Clean” ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทและระดบัความสกปรก
 ● หากใชง้านเคร่ืองซกัผา้นานๆ ครั้ง ความสกปรกบางอยา่งอาจไมส่ามารถลา้งโดยฟังกช์นั “Auto Self Clean” ได้
 ● หากตอ้งการทาํความสะอาดถงัซกัใหห้มดจดยิง่ข้ึน ขอแนะนําใหใ้ชโ้ปรแกรม Tub Clean พรอ้มกนักบัฟังกช์นั “Auto Self Clean” 

n ฟังกช์นั “Auto Self Clean” จะปิดการทาํงานเม่ือเลือกหน่ึงในโปรแกรมต่อไปน้ี
– Blanket (ผา้หม่)
– Tub Dry (ทาํใหถ้งัซกัแหง้)
– Tub Clean (ทาํความสะอาดถงัซกั)
– Easy Refresh (ขจดักล่ินอบัดว้ยไอน้ํา)
– Hot Tub Clean (ทาํความสะอาดถงัซกัดว้ยความรอ้น)

n เม่ือฟังกช์นั “Auto Self Clean” ทาํงาน น้ําบางส่วนอาจไหลออกจากชอ่งใส่น้ํายาปรบัผา้นุ่ม ซ่ึงเป็นการทาํงานปกติของ
เคร่ืองซกัผา้ และไมไ่ดท้าํงานผิดปกติแต่อยา่งใด

1

2

3
4
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วิธีใชฟั้งกช์นั Auto dosing
วธีิเติมน้ํายาซกัผา้และน้ํายาปรบัผา้นุ่มเม่ือใชฟั้งกช์นั “Auto dosing”
n ของเหลวท่ีสามารถเติมโดยอตัโนมติัไดคื้อ น้ํายาซกัผา้และน้ํายาปรบัผา้นุ่มเท่าน้ัน

หา้มใส่ผงซกัฟอก ผงฟอกขาว หรือสารเติมแต่งอ่ืนๆ ลงในแท็งกเ์ก็บน้ํายา
เม่ือใชส้ารทาํความสะอาดหรือสารปรบัผา้นุ่มท่ีไมใ่ชข่องเหลว  หนา้ 14
ตรวจสอบสเกลปริมาณน้ํายาคงเหลือโดยท่ีแท็งกน้ํ์ายาซกัผา้และแท็งกน้ํ์ายาปรบัผา้นุ่มถูกประกอบกบัส่วนติดตั้งแท็งก ์แลว้เติม
โดยใหร้ะดบัน้ํายาไมเ่กินตาํแหน่งท่ีระบุวา่ “FULL”

เม่ือใชฟั้งกช์นั Auto dosing

ฝาปิด
ชอ่งเติม

แท็งกน้ํ์ายาซกัผา้
(ความจุ: 1.0 ลิตร)

ตวัแสดงปริมาณคงเหลือ

แท็งกน้ํ์ายาปรบัผา้นุ่ม
(ความจุ: 0.8 ลิตร)

 ● หากน้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่มติดกบัแท็งก ์ใหเ้ช็ด
ออกดว้ยผา้หมาด

 ● ความจุสาํหรบัเติมอาจไมพ่อดี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทน้ํายา
ซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่ม กรุณาตรวจสอบความจุท่ีเติม
กอ่นจะใส่กลบัเขา้ท่ี

ใสล่งในถงัซกัโดยตรง

 ● สบู่ผง (ไขมนัและน้ํามนัธรรมชาติ)
 ● เจลบอลซกัผา้
 ● สารทาํความสะอาดแบบเม็ด แผ่น หรือกอ้น ฯลฯ
 ● สารตกแต่งเน้ือผา้แบบเม็ด
 ● สารอดักลีบ

ไม่สามารถใชไ้ด้

 ● เบกก้ิงโซดา
 อาจทาํใหก้ารทาํงานผิดปกติได้

เม่ือใสน่ํ้ายาดว้ยตนเอง

หา้มนําน้ํายาซกัผา้และน้ํายาปรบัผา้นุ่มจากแท็งกเ์ก็บน้ํายา
มาเติมท่ีชอ่งจา่ยน้ํายา
 – ใหย้กเลิกการตั้งคา่ฟังกช์นั Auto dosing เม่ือตอ้งการใส่
น้ํายาดว้ยตนเอง

ชอ่งจา่ย

ส่ิงท่ีสามารถใส่ลงในชอ่งจา่ย
 ● น้ํายาซกัผา้/น้ํายาปรบัผา้นุ่ม
 ● ผงซกัฟอก
 ● น้ํายาซกัผา้ท่ีเป็นกลาง
 ● สบู่เหลว
 ● สารฟอกขาว

 ● เม่ือมีการจา่ยน้ํายาอตัโนมติัจากการใชง้านฟังกช์นั Auto dosing น้ําจะไหลเขา้ไปในชอ่งจา่ย
 ● อาจเกิดการควบแน่นบนตวัแสดงปริมาณคงเหลือเน่ืองจากความช้ืน ซ่ึงไมใ่ชก่ารทาํงานผิดปกติ

เม่ือเปล่ียนประเภทน้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่ม

n ทาํความสะอาดส่วนการจา่ยน้ํายาอตัโนมติัและส่วนติดตั้งแท็งกก์อ่น (หนา้ 35)
การผสมน้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่มต่างชนิดกนัอาจทาํใหส่้วนการจา่ยน้ํายาอตัโนมติัและเสน้ทางต่างๆ อุดตนัได้

n เปล่ียนการตั้งคา่ปริมาณมาตรฐานของน้ํายาซกัผา้และน้ํายาปรบัผา้นุ่ม (หนา้ 17)
หากคุณใชง้านโดยไมเ่ปล่ียนปริมาณมาตรฐาน ผา้อาจสกปรกไดง้า่ย และยงัอาจทาํใหผ้า้สีเขม้ข้ึนหรือกลายเป็นสีเหลือง นอกจาก
น้ียงัอาจมีฟองมากเกินไป ซ่ึงอาจส่งผลใหน้ํ้ารัว่หรือลน้จากชอ่งระบาย

ระยะเวลาในการเติมน้ํายาซกัผา้และน้ํายาปรบัผา้นุ่ม

จะแสดงเป็นสีเหลืองเม่ือน้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่มลดลง

ระดบัของเหลวของน้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่ม

ใช ้“E” เป็นตวับ่งช้ีใหเ้ติมน้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่ม

* หากน้ํายาเหลืออยูใ่นแท็งกน์อ้ย น้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่มอาจมีสภาพเหมือนเจล แข็งตวั หรือแยกตวั แลว้ส่วนท่ีไมล่ะลาย
อาจอุดตนัชอ่งทาง
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วิธีใชง้านเครือ่งซกัผา้

วิธีใชฟั้งกช์นั Auto dosing
การตั้งคา่ปริมาณมาตรฐาน

เม่ือใช ้Auto dosing เป็นครั้งแรก และเม่ือมีการเปล่ียนประเภทน้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่มใหต้รวจสอบหวัขอ้ต่อไปน้ี

n จาํเป็นตอ้งตั้งปริมาณมาตรฐาน (ปริมาณสาํหรบัใชก้บัน้ํา 30 ลิตร) ตามประเภทและยีห่อ้น้ํายาซกัผา้และน้ํายาปรบัผา้นุ่มท่ีจะใช้
n ไมส่ามารถตั้งน้ํายาซกัผา้และน้ํายาปรบัผา้นุ่มพรอ้มกนัได้
ขั้นตอน

 กดปุ่ม  เพ่ือเปิดเคร่ือง

 [เม่ือตอ้งการตั้งปริมาณมาตรฐานสาํหรบัน้ํายาซกัผา้]
 กดปุ่ม  อยา่งนอ้ย 5 วนิาที

[เม่ือตอ้งการตั้งปริมาณมาตรฐานสาํหรบัน้ํายาปรบัผา้นุ่ม]
กดปุ่ม  อยา่งนอ้ย 5 วนิาที

*ปริมาณมาตรฐานจะปรากฏตามท่ีแสดงในตวัอยา่งหนา้จอแสดงผล (ตามรูป)
เม่ือส่งจากโรงงาน ปริมาณมาตรฐานถูกตั้งไวส้าํหรบัน้ํา 30 ลิตร

 – น้ํายาซกัผา้ 18 มล.
 – น้ํายาปรบัผา้นุ่มสูตรเขม้ขน้ 14 มล.

ตวัอยา่ง)   

 ตั้งปริมาณมาตรฐานสาํหรบัน้ํายาซกัผา้และน้ํายาปรบัผา้นุ่มท่ีจะใช้

 กดปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ํายา

 กดปุ่ม  เพ่ือลดปริมาณน้ํายา

 (กดคา้งไวเ้พ่ือเปล่ียนปริมาณน้ํายาอยา่งต่อเน่ือง)

 กดปุ่ม  การตั้งคา่จะเสร็จส้ินตามขั้นตอนดา้นบน ระบบจะบนัทึกคา่ดงักล่าวไวจ้นกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงอีกครั้ง

 ● ปริมาณมาตรฐานสาํหรบัน้ํายาซกัผา้และน้ํายาปรบัผา้นุ่มทัว่ไป (ปริมาณท่ีใชต่้อน้ํา 30 ลิตร)

น้ํายาซกัผา้ในประเทศไทย (*) ปริมาณมาตรฐาน น้ํายาปรบัผา้นุ่มในประเทศไทย (***) ปริมาณมาตรฐาน

บรีส (**) 18 มล. คอมฟอรท์ 11 มล.

แอทเทค 18 มล. ไฮยนี 14 มล.

ไฮยนี 18 มล. ไฟน์ไลน์ 14 มล.

ดาวน์น่ี 18 มล. เอสเซน้ซ์ 14 มล.

เปา 18 มล.

โอโม 18 มล.

แนะนําใหใ้ชน้ํ้ายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่มสูตรเขม้ขน้
ไมส่ามารถใชผ้งซกัฟอกต่อไปน้ีได ้โปรดใส่น้ํายาดว้ยตนเอง
(หนา้ 16 “เม่ือใส่น้ํายาดว้ยตนเอง”)

* หลีกเล่ียงการใชใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีอุณหภูมิตํา่ ยกเวน้แอทเทค
** หลีกเล่ียงการใชเ้ม่ืออุณหภูมิตํา่กวา่ 20°C
*** หลีกเล่ียงการใชเ้อสเซน้ซใ์นสภาพแวดลอ้มท่ีหนาวเยน็

เม่ือตอ้งการเพ่ิมหรือลดปริมาณน้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่มจากคา่ปริมาณมาตรฐานดว้ยตนเอง

 กดปุ่ม  เพ่ือเปิดเคร่ือง

 [เม่ือตอ้งการตั้งระดบัปริมาณน้ํายาซกัผา้]
 กดปุ่ม 

[เม่ือตอ้งการตั้งระดบัปริมาณน้ํายาปรบัผา้นุ่ม]
กดปุ่ม 

 

ตวัอยา่ง) ปิดระบบ Auto dosing
ไฟปิด

ตั้งคา่
(ระดบัปริมาณปกติ)

(กดครั้งแรก)

ตั้งคา่
(ลดระดบัปริมาณ)

(กดครั้งท่ีสอง)

ตั้งคา่
(เพ่ิมระดบัปริมาณ)

(กดครั้งท่ีสาม)

 การแสดงผลจะเปล่ียนไปทุกครั้งท่ีกด
 ระบบอาจยกเลิกหรือไมย่อมรบัโดยอตัโนมติั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการตั้งคา่

 กดปุ่ม  การตั้งคา่จะเสร็จส้ินตามขั้นตอนดา้นบน

 *เม่ือกดปุ่ม Start (เร่ิม) การตั้งคา่จะถูกจดจาํไวแ้ละโปรแกรมท่ีกาํหนดจะเร่ิมทาํงาน

n เม่ือคุณตอ้งการใชน้ํ้ายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่ม 

ยีห่อ้อ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวมา

* หากบรรจุภณัฑไ์มไ่ดร้ะบุปริมาณมาตรฐานไว ้โปรด

ติดต่อผูผ้ลิตน้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่มน้ันๆ

ตรวจสอบ
ปริมาณสาํหรบั 
30 ลิตร
(ปริมาณ
มาตรฐาน)
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โปรแกรม ชนิดของผา้ท่ีซกั / หมายเหตุ

รุน่ / ความจสูุงสุด

SF-250ZFVAD/
SF-250ZFV

SF-220ZFVAD/
SF-220ZFV

Normal (ผา้ทัว่ไป)
(หนา้ 25)

สาํหรบัการซกัประจาํวนัของผา้ฝ้ายและลินิน เชน่ เส้ือเช้ิต 
ชุดชั้นใน ผา้เช็ดตวั ผา้ปท่ีูนอนลินินและผา้ปโูต๊ะลินิน

25 กก. 22 กก.

Prewash+
(ขจดัคราบหนัก+ซกัปกติ)

(หนา้ 21, 25)

คุณสามารถซกัผา้ท่ีสกปรกมากกอ่นได ้จากน้ันคอ่ยเติมผา้
ธรรมดาเพ่ือซกัท่ีเหลือพรอ้มกนั

14 กก. 14 กก.

Delicate (ถนอมผา้)
(หนา้ 25)

โปรแกรมซกัแบบอ่อนโยนสาํหรบัผา้ท่ีบอบบาง เชน่ ชุดชั้นใน
และมา่นผา้ลกูไมบ้างๆ

9 กก. 9 กก.

Speedy (เร็ว)
(หนา้ 26)

โปรแกรมน้ีชว่ยใหคุ้ณซกัเส้ือผา้ปริมาณนอ้ยท่ีสกปรกเพียง
เล็กนอ้ยและผา้ช้ินเล็ก เชน่ ชุดชั้นใน

8 กก. 8 กก.

Soak (แชผ่า้)
(หนา้ 26)

สาํหรบัซกัผา้ปริมาณมากและสกปรกมาก 20 กก. 17.6 กก.

Blanket (ผา้หม่)
(หนา้ 19, 26)

สาํหรบัซกัผา้ช้ินใหญ่เชน่ ผา้นวม ผา้หม่ ผา้ปท่ีูนอน ฯลฯ 4.5 กก. 4.5 กก.

Energy Save (ประหยดัไฟ)
(หนา้ 27)

โปรแกรมน้ีเป็นการทาํงานแบบ Eco ซ่ึงชว่ยประหยดัพลงังาน
โดยยงัคงประสิทธิภาพการซกัเหมือนโปรแกรม Normal

25 กก. 22 กก.

Water Save (ประหยดัน้ํา)
(หนา้ 27)

โปรแกรมน้ีเป็นการทาํงานแบบ Eco ซ่ึงชว่ยประหยดัน้ําโดย
ยงัคงประสิทธิภาพการซกัเหมือนโปรแกรม Normal

25 กก. 22 กก.

Heavy (ขจดัคราบหนัก)
(หนา้ 27)

เลือกโปรแกรมน้ีเพ่ือซกัเส้ือผา้เน้ือหนาท่ีสกปรกมาก (ยนีส ์
ชุดกีฬา ฯลฯ)

25 กก. 22 กก.

Small load (ผา้นอ้ย)
(หนา้ 28)

โปรแกรมน้ีชว่ยใหคุ้ณซกัเส้ือผา้ปริมาณนอ้ยท่ีสกปรกเพียง
เล็กนอ้ยและผา้ช้ินเล็ก เชน่ ชุดชั้นใน

1 กก. 1 กก.

40๐C Stain Care 
(ขจดัคราบฝังลึก)
(หนา้ 22, 28)

ใชโ้ปรแกรมน้ีเพ่ือขจดัคราบฝังลึกและคราบเป็นสีเหลืองจาก
ผา้ของคุณ

6 กก. 6 กก.

60๐C Allergy Care 
(กาํจดัแบคทีเรีย)
(หนา้ 23, 28)

ขจดัสารท่ีทาํใหเ้กิดโรคภูมิแพ ้เชน่ ฝุ่นในบา้น เช้ือรา 
แบคทีเรีย และไวรสั

6 กก. 5 กก.

Easy Refresh 
(ขจดักล่ินอบั)
(หนา้ 24, 28)

ขจดักล่ินบุหร่ีออกจากเส้ือผา้โดยใชไ้อรอ้น 1.5 กก. 1.5 กก.

Tub Dry (ทาํใหถ้งัซกัแหง้)
(หนา้ 20)

ใชโ้ปรแกรมน้ีเม่ือตอ้งการใหถ้งัซกัแหง้ - -

Tub Clean 
(ทาํความสะอาดถงัซกั)

(หนา้ 20)

ใชโ้ปรแกรมน้ีเม่ือกงัวลเร่ืองความสกปรกและกล่ินในถงัซกั
แนะนําใหใ้ชโ้ปรแกรมน้ีเป็นประจาํ และน้ํายาทาํความสะอาด
ถงัซกัจะชว่ยใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน

- -

Hot Tub Clean 
(ทาํความสะอาดถงัซกั

ดว้ยความรอ้น)
(หนา้ 20)

ใชโ้ปรแกรมน้ีเม่ือกงัวลเร่ืองกล่ินในถงัซกัหรือเม่ือตอ้งการฆา่
เช้ือบริเวณรอบๆ แกนซกัดว้ยน้ําอุ่น
[คาํเตือน] อยา่ใส่น้ํายาทาํความสะอาดถงัซกั เพราะอาจเกิด
แกส๊อนัตรายได ้

- -

วิธีใชง้านเครือ่งซกัผา้

ภาพรวมของโปรแกรม
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วิธีใชง้านเครือ่งซกัผา้

วิธีใชโ้ปรแกรม Blanket (ผา้ห่ม)
 เตรียมผา้

n พบัผา้ท่ีมีขนาดใหญ่ เชน่ ผา้นวมหรือผา้หม่ ดงัน้ี
หา้มสูงเกิน 30 ซม. หลงัจากพบัแลว้

หากเกิน 30 ซม. ควรใชต้าขา่ยใส่ผา้ ซ่ึงมีแยกจาํหน่ายต่างหาก
(ตาขา่ยใส่ผา้: หมายเลขช้ินส่วน PTSF-200XWV 014)

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการใชง้าน

 เลือกโปรแกรม Blanket

 กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด)

 เติมผงซกัฟอกและปิดฝาถงั

หมายเหตุ

 ● หากเป็นรุ่นท่ีมีฟังกช์นั “Auto dosing” และเปิดใชต้ั้งฟังกช์นัน้ีแลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้งเติมผงซกัฟอกดว้ยตนเอง

ส่ิงท่ีสามารถซกัดว้ยโปรแกรม Blanket ไดมี้ดงัน้ี:

 ● ผา้นวมท่ีสามารถซกัได้
สามารถซกัโดยไมต่อ้งใชต้าขา่ยใส่ผา้เม่ือมีขนาดเท่ากบั: 
ควรซกัโดยใชต้าขา่ยใส่ผา้เม่ือมีขนาดเท่ากบั:
150 ซม. x 200 ซม. หรือเล็กกวา่ และนอ้ยกวา่ 1.5 กก.
ใหญ่กวา่ 150 ซม. x 200 ซม. ถึง 174 ซม. x 225 ซม. และหนักกวา่ 1.5 กก. ถึง 2.0 กก.
(ตาขา่ยใส่ผา้: หมายเลขช้ินส่วน PTSF-200XWV 014)

 ● ผา้หม่ท่ีสามารถซกัได้
ผา้หม่ใยสงัเคราะหสู์งสุด 3 กก. ท่ีมีป้ายซกัดว้ยมือได้

 – สาํหรบัผา้หม่ไฟฟ้า ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนําสาํหรบัผา้หม่ไฟฟ้า

 ● ผา้มา่นท่ีสามารถซกัได้
ผา้มา่นสูงสุด 5 กก. ท่ีมีป้ายซกัดว้ยมือได้

 – อยา่ใชต้าขา่ยใส่ผา้เม่ือซกัผา้มา่น

 ● รายการท่ีซกัไดอ่ื้นๆ
แผ่นเบาะรองนอนท่ีติดป้ายซกัดว้ยมือได้

n หา้มพบัและซอ้นของช้ินใหญ่ไวด้ว้ยกนัเม่ือซกั (เชน่ ผา้ปท่ีูนอน)
ผา้อาจไมส่มดุล และทาํใหมี้การสัน่ผิดปกติระหวา่งรอบปัน่แหง้

ประมาณ 30 ซม.

30 ซม.

2
3

4



20

วิธีใชง้านเครือ่งซกัผา้

วิธีใชโ้ปรแกรม Tub Dry (ทาํใหถ้งัซกัแหง้)

n ใชโ้ปรแกรมน้ีแยกจากโปรแกรมการซกัผา้อ่ืนๆ (หา้มใส่ผา้ท่ีจะซกัลงในถงัซกั)

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการใชง้าน

 เลือกโปรแกรม Tub Dry (ทาํใหถ้งัซกัแหง้)

 ปิดฝาถงัและกดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด)

n ถงัซกัจะหมุนอยา่งรวดเร็วเหมือนการปัน่แหง้ปกติ เพ่ือขจดัน้ําออกจากถงัซกั

วิธีใชโ้ปรแกรม Tub Clean (ทาํความสะอาดถงัซกั)

n ใชโ้ปรแกรมน้ีแยกจากโปรแกรมการซกัผา้อ่ืนๆ (หา้มใส่ผา้ท่ีจะซกัลงในถงัซกั)

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการใชง้าน

 เลือกโปรแกรม Tub Clean (ทาํความสะอาดถงัซกั)

n โปรแกรม Tub Clean (ทาํความสะอาดถงัซกั) สามารถตั้งไดถึ้ง 3 หรือ 11 ชัว่โมง ครั้งแรกจะตั้งเป็น “11 ชัว่โมง” 
กดปุ่ม Tub Clean (ทาํความสะอาดถงัซกั) อีกครั้งเพ่ือตั้งเป็น “3 ชัว่โมง”

 ปิดฝาถงัและกดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด) (ปิดฝาถงัเม่ือ C3 แสดงข้ึน)

 เคร่ืองซกัผา้เร่ิมปล่อยน้ําลงในถงัซกั กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด) และเปิดฝา เติมน้ํายาทาํความสะอาดถงัซกัลงในถงัโดย
ปฏิบติัตามคาํแนะนําบนบรรจุภณัฑ ์(น้ํายาฟอกขาวท่ีผสมเปอรอ์อกไซดส์ามารถใชเ้ป็นน้ํายาทาํความสะอาดถงัซกัได ้เน่ืองจาก
ปริมาณน้ํายาฟอกขาวท่ีตอ้งใชจ้ะแตกต่างกนัไปตามชนิดของน้ํายาฟอกขาว ใหท้าํตามคาํแนะนําท่ีใหไ้วบ้นบรรจุภณัฑ)์ ปิดฝา 
กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด) อีกครั้งเพ่ือใชง้านโปรแกรม Tub Clean (ทาํความสะอาดถงัซกั)

n เติมน้ําถึงระดบัสูงสุดเพ่ือลา้งส่ิงสกปรกท่ีมองไมเ่ห็นทั้งดา้นนอกและดา้นในถงัซกั จากน้ันจะทาํการลา้งปกติ 2 ครั้งเพ่ือชะลา้งส่ิง
สกปรกและน้ํายาทาํความสะอาดถงัซกัท่ีหลงเหลืออยู่

วิธีใช ้Hot Tub Clean (ทาํความสะอาดถงัซกัดว้ยความรอ้น)

 ขอ้ควรระวงั
อยา่ใส่น้ํายาทาํความสะอาดถงัซกั เพราะอาจเกิดแกส๊อนัตรายได้

n ใชโ้ปรแกรมน้ีแยกจากโปรแกรมการซกัผา้อ่ืนๆ (หา้มใส่ผา้ท่ีจะซกัและน้ํายาทาํความสะอาดถงัซกัลงในถงัซกั)

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการใชง้าน

 เลือกโปรแกรม Hot Tub Clean (ทาํความสะอาดถงัซกัดว้ยความรอ้น)

 ปิดฝาถงัและกดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด) เคร่ืองซกัผา้เร่ิมปล่อยน้ําลงในถงัซกั (ปิดฝาถงัเม่ือ C3 แสดงข้ึน)

 กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด) เพ่ือใชง้านโปรแกรม Hot Tub Clean (ทาํความสะอาดถงัซกัดว้ยน้ํารอ้น)

n เติมน้ําถึงระดบั 55 ลิตรเพ่ือลา้งส่ิงสกปรกท่ีมองไมเ่ห็นทั้งดา้นนอกและดา้นในถงัซกั จากน้ันจะทาํการลา้งปกติ 2 ครั้งเพ่ือชะลา้ง
ส่ิงสกปรกและน้ํายาทาํความสะอาดถงัซกัท่ีหลงเหลืออยู่
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วิธีใชง้านเครือ่งซกัผา้

วิธีใชโ้ปรแกรม Prewash+ (ขจดัคราบหนกั+ซกัปกต)ิ

n คุณสามารถซกัผา้ท่ีสกปรกมากกอ่นได ้จากน้ันคอ่ยเติมผา้ทัว่ไปเพ่ือลา้งน้ําพรอ้มกนัทีละนอ้ย เม่ือมีเสียงบ๊ีปดงัข้ึนหลงัจากเร่ิมการ

ทาํงานประมาณ 20 นาที ใหเ้ติมผา้ท่ีจะซกัและผงซกัฟอก

*  ปริมาณของผา้สกปรกมากท่ีแนะนําควรนอ้ยกวา่ 4 กก.

ปริมาณผา้ทัว่ไปควรนอ้ยกวา่ 10 กก.

+
  

ผ้าที�
สกปรกทั �วไป

การใชง้าน:

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการ

ใชง้าน

 เลือกโปรแกรม Prewash+

(ขจดัคราบหนัก + ซกัปกติ)

 กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด)

 ใส่ผงซกัฟอกและปิดฝาถงั (โปรดดูขอ้

ควรระวงัดา้นล่าง)

 เม่ือ  เสียงบ๊ีปดงัข้ึน ใหเ้ปิดฝาถงัและเติม  ผา้และ  ผงซกัฟอกลงไปจากน้ันปิดฝาถงั (โปรดดูขอ้ควรระวงัดา้นล่าง)

อ่ืนๆ:

n กรุณาเติมผา้และผงซกัฟอกภายใน 15 นาทีหลงัจากเสียงบ๊ีปดงัข้ึน

หากเวลาผ่านไป 15 นาทีหลงัจากเสียงบ๊ีป การทาํงานจะรีสตารท์โดยอตัโนมติั

n ในกรณีน้ี การลา้งน้ําจะเร่ิมโดยไมเ่พ่ิมรอบการซกั

วิธีใช ้Delay Timer (ตัง้เวลาซกัลว่งหนา้)
 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการใชง้าน

 เลือกโปรแกรม

 กดปุ่ม Delay Timer (ตั้งเวลาซกัล่วงหนา้) และเลือกเวลาท่ีซกัผา้เสร็จ แต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม เร่ิมตน้จาก 3 ชัว่โมง ถึง 12 ชัว่โมง

ภายหลงั

 กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด)

 เติมผงซกัฟอกและปิดฝาถงั เคร่ืองจะปิดหลงัระยะเวลาอนัสั้น (โปรดดูขอ้ควรระวงัดา้นล่าง)

 การทาํงานเสร็จส้ินท่ีเวลาท่ีตั้งคา่ไว ้

n Delay Timer ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัโปรแกรม Blanket, Tub Dry, Hot Tub Clean และ Tub Clean 

n การเปล่ียนการตั้งคา่ กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) และทาํการตั้งคา่อีกครั้ง

n หากไฟดบัขณะตั้งเวลาไว ้การตั้งคา่น้ีจะถูกยกเลิก หากเกิดเชน่น้ีข้ึน กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) และรีเซ็ตการตั้งเวลาอีกครั้ง

n เพ่ือป้องกนัผา้ยบั ใหนํ้าออกจากเคร่ืองซกัผา้เพ่ือตากใหแ้หง้เม่ือการทาํงานส้ินสุดลง

หมายเหตุ

 ● หากเป็นรุ่นท่ีมีฟังกช์นั “Auto dosing” และเปิดใชฟั้งกช์นัน้ีแลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้งเติมผงซกัฟอกดว้ยตนเอง

1
2

3

นอ้ยกว่า

4กก.

นอ้ยกว่า

10กก.

ผา้ท่ี
สกปรกมาก

หากเวลาผ่านไป 15 นาทีหลงัจากเสียงบ๊ีป 
การทาํงานจะรสีตารท์โดยอตัโนมตัิ

เปิดฝา ปิดฝา

เสียง
บ๊ีป

เติมผา้
และ

ผงซกัฟอก
ชอ่ง
น้ําเขา้

การ
ลา้งน้ํา

การ
ปัน่แหง้การซกัเพ่ิม

Prewash / Drain / Spin
ขจดัคราบหนัก/ระบายน้ํา/ปัน่แหง้
ประมาณ 20 นาที

Sensing
Dissolving
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วิธีใชง้านเครือ่งซกัผา้

วิธีใชโ้ปรแกรม 40๐C ขจดัคราบฝังลึก

n ใชโ้ปรแกรมน้ีเพ่ือขจดัคราบฝังลึกและคราบเป็นสีเหลืองจากผา้ของคุณ

แชผ่า้ในน้ําละลายผงซกัฟอกท่ีอุณหภูมิ 40๐C (ไดถึ้ง 6 กก.)

 เวลาในการทาํงานรวมประมาณ 3 ชัว่โมง

 เพ่ือขจดัคราบฝังลึกและคราบเป็นสีเหลืองของผา้ ขอแนะนําใหใ้ส่ปริมาณผงซกัฟอกแบบมาตรฐานสองครั้ง

คราบเหลืองท่ีติดแน่นมากอาจไมส่ามารถขจดัออกได้

การใชง้าน:

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิด

การใชง้าน

 เลือกโปรแกรม 40๐C ขจดัคราบฝังลึก

 กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด)

 ใส่ผงซกัฟอกในปริมาณมาตรฐาน 

หรือปริมาณมาตรฐานสองครั้งตาม

ปริมาณน้ําท่ีบ่งช้ี และปิดฝาถงั

 ขอ้ควรระวงั

 ● หา้มซกัรวมกบัผา้ท่ีอาจสีตก

 ● หา้มซกัผา้ท่ีหดไดง้า่ย เชน่ ผา้ขนสตัว์

 ● หา้มซกัผา้ท่ีเสียหายไดง้า่ย เชน่ ผา้ไหมสงัเคราะห ์หรือผา้ไหม

 ● เม่ือเปิดฝาถงัขณะหยุดการทาํงานชัว่คราว ระมดัระวงัการถูกลวก เน่ืองจากน้ําซกัผา้และอุปกรณด์า้นในอาจยงัรอ้นอยู่

หมายเหตุ

 ● หากเป็นรุ่นท่ีมีฟังกช์นั “Auto dosing” และเปิดใชฟั้งกช์นัน้ีแลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้งเติมผงซกัฟอกดว้ยตนเอง

 ● หยดน้ําอาจติดอยูด่า้นในฝาถงั กรุณาเช็ดดว้ยผา้แหง้หลงัจากใชง้านเคร่ืองซกัผา้

 ● เม่ืออุณหภูมิของน้ําไมถึ่งองศาท่ีกาํหนดไว ้เวลาในการทาํงานอาจยดืออกไป เพ่ือใหก้ารเพ่ิมความรอ้นสมบรูณ์

 ● อาจเร็วกวา่เวลาท่ีแสดงในเบ้ืองตน้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิของน้ําประปา

 ● เม่ืออุณหภูมิน้ําประปาตํา่ เวลาในการทาํงานอาจยดืออกไปสูงสุด 4 ชัว่โมงโดยประมาณ

 ● ฝากระจกและจอแสดงผลอาจเป็นฝ้าเน่ืองจากโปรแกรมน้ี แต่ไมใ่ชค่วามผิดปกติ

ฝ้าจะหายไปภายใน 24 ชัว่โมงโดยประมาณและไมส่่งผลกระทบต่อการทาํงาน

1
2

3

ไดถึ้ง
6กก.

แชผ่า้ท่ีอุณหภูมิ 40๐C 

ประมาณ 2 ชัว่โมง
Sensing
Dissolving การซกัผา้ การลา้งน้ํา การปัน่แหง้
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วิธีใชง้านเครือ่งซกัผา้

วิธีใชโ้ปรแกรม 60๐C กาํจดัแบคทีเรยี

n คุณสามารถซกัลา้งแบคทีเรียซ่ึงเป็นสาเหตุของกล่ินไมพึ่งประสงคอ์อกจากผา้ท่ีซกัได ้โดยใชน้ํ้ารอ้น 60๐C (ไดถึ้ง 6 กก.)

 เวลาในการทาํงานรวมประมาณ 5 ชัว่โมง

การใชง้าน:

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิด

การใชง้าน

 เลือกโปรแกรม 60๐C กาํจดัแบคทีเรีย

 กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด)

 ใส่น้ํายาซกัผา้ในปริมาณมาตรฐานตาม

ปริมาณน้ําท่ีบ่งช้ี และปิดฝาถงั 

 ขอ้ควรระวงั

 ● หา้มซกัรวมกบัผา้ท่ีอาจสีตก

 ● หา้มซกัผา้ท่ีหดไดง้า่ย เชน่ ผา้ขนสตัว์

 ● หา้มซกัผา้ท่ีเสียหายไดง้า่ย เชน่ ผา้ไหมสงัเคราะห ์หรือผา้ไหม

 ● เม่ือเปิดฝาถงัขณะหยุดการทาํงานชัว่คราว ระมดัระวงัการถูกลวก เน่ืองจากน้ําซกัผา้และอุปกรณด์า้นในอาจยงัรอ้นอยู่

หมายเหตุ

 ● หากเป็นรุ่นท่ีมีฟังกช์นั “Auto dosing” และเปิดใชฟั้งกช์นัน้ีแลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้งเติมผงซกัฟอกดว้ยตนเอง

 ● หยดน้ําอาจติดอยูด่า้นในฝาถงั กรุณาเช็ดดว้ยผา้แหง้หลงัจากใชง้านเคร่ืองซกัผา้

 ● เม่ืออุณหภูมิของน้ําไมถึ่งองศาท่ีกาํหนดไว ้เวลาในการทาํงานอาจยดืออกไป เพ่ือใหก้ารเพ่ิมความรอ้นสมบรูณ์

 ● ระมดัระวงัการถูกลวก เน่ืองจากอุณหภูมิน้ําสูงเกินกวา่ 60๐C

 ● ระมดัระวงัการถูกลวก เน่ืองจากน้ํารอ้นมากกวา่ 60๐C อาจถ่ายออกมา

 ● หลงัจากรอบการซกั น้ําจะถูกจา่ยออกมาเพ่ือทาํความเยน็

 ● อาจเร็วกวา่เวลาท่ีแสดงในเบ้ืองตน้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิของน้ําประปา

 ● เม่ืออุณหภูมิน้ําประปาตํา่ เวลาในการทาํงานอาจยดืออกไปสูงสุด 6 ชัว่โมงโดยประมาณ

 ● หา้มแชผ่า้ในน้ํารอ้น 60๐C เป็นเวลานาน

 ● ฝากระจกและจอแสดงผลอาจเป็นฝ้าเน่ืองจากโปรแกรมน้ี แต่ไมใ่ชค่วามผิดปกติ

ฝ้าจะหายไปภายใน 24 ชัว่โมงโดยประมาณและไมส่่งผลกระทบต่อการทาํงาน

1

23

ไดถึ้ง
6กก.

แชผ่า้ท่ีอุณหภูมิ 60๐C 

ประมาณ 4 ชัว่โมง
Sensing
Dissolving การซกัผา้ การลา้งน้ํา การปัน่แหง้
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วิธีใชง้านเครือ่งซกัผา้

วิธีใชโ้ปรแกรม Easy Refresh (ขจดักล่ินอบั)

n คุณสามารถขจดักล่ินบุหร่ีออกจากเส้ือผา้ได้

*  ไมส่ามารถขจดักล่ินไดทุ้กชนิด

ประเภทของเส้ือผา้และการเตรยีมซกั:

n ชุดสูท (ใยสงัเคราะห ์/ ขนสตัว)์

หา้มใชโ้ปรแกรมน้ีกบั ผา้ท่ีทาํจากขนแคชเมียร,์ ขนอลัปากา้ หรือขนอฐู เน่ืองจากผา้เหล่าน้ีอาจหดได้

หา้มใชโ้ปรแกรมน้ีกบัผา้ไหม, ขนสตัว,์ หนังสตัว,์ เส้ือกนัหนาว (ขนสตัว)์ หรือผา้ถกัทอ (ขนสตัว)์

วิธีการใสผ่า้:

n กรุณาใส่ผา้ลงในถงัซกัโดยไมต่อ้งพบั

ระมดัระวงัไมใ่หซ้บัในของชุดสูทเก่ียวกบัถงัซกั

ถงัซกัถงัซกั

การใชง้าน:

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิด
การใชง้าน

 เลือกโปรแกรม Easy Refresh
(ขจดักล่ินอบัดว้ยไอน้ํา)

  (หากกดสองครั้ง สามารถเปล่ียนเวลา
ในการทาํงานได)้

 กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด)

 ขอ้ควรระวงั

 ● นําชุดสูทออกอยา่งรวดเร็วหลงัจากซกัเสร็จแลว้ โดยตากใหแ้หง้ในท่ีร่มและมีลมพดัเบาๆ

 ● หากท้ิงชุดสูทไวใ้นถงัซกัเป็นเวลานาน อาจทาํใหเ้กิดกล่ินได้

 ● ระมดัระวงัการถูกลวก เน่ืองจากน้ํารอ้นมากกวา่ 60๐C อาจถ่ายออกมา

 ● เม่ือเปิดฝาถงัขณะหยุดการทาํงานชัว่คราว ระมดัระวงัการถูกลวก เน่ืองจากน้ําซกัผา้และอุปกรณด์า้นในอาจยงัรอ้นอยู่

หมายเหตุ

 ● หา้มใส่ผงซกัฟอก น้ํายาฟอกขาว หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่ม

 ● หยดน้ําอาจติดอยูด่า้นในฝาถงั กรุณาเช็ดดว้ยผา้แหง้หลงัจากใชง้านเคร่ืองซกัผา้

 ● เลือกโปรแกรม Easy Refresh (ขจดักล่ินอบั) จอแสดงเวลาปัน่แหง้จะกะพริบ “1 นาที” สกัครู่หน่ึง แต่ไมใ่ชก่ารทาํงานผิดปกติ 

การระบายน้ําจะเร่ิมข้ึนเม่ือน้ํารอ้นในถงัซกัเยน็ลง

นํ�า ทาํความรอ้น การปั�นแหง้

1

2

3
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โปรแกรม
Normal 

(ผา้ทัว่ไป)

Prewash+
(ขจดัคราบหนกั + ซกัปกต)ิ Delicate 

(ถนอมผา้)
Pre Add

ความจสูุงสุด

250ZFVAD/
250ZFV

25 กก. 4 กก. 10 กก. 9 กก.

220ZFVAD/
220ZFV

22 กก. 4 กก. 10 กก. 9 กก.

ปรมิาณนํ้า

250ZFVAD/
250ZFV

65 ถึง 165 ลิตร
(ปรบัโดยอตัโนมติั)

55 ถึง 
105 ลิตร

145 ลิตร 95 ลิตร

55 ถึง 165 ลิตร - - 70 ถึง 145 ลิตร

220ZFVAD/
220ZFV

65 ถึง 155 ลิตร
(ปรบัโดยอตัโนมติั)

55 ถึง 
105 ลิตร

140 ลิตร 95 ลิตร

55 ถึง 155 ลิตร - - 70 ถึง 140 ลิตร

Wash (ซกั)

15 นาที 49 นาที 6 นาที

3, 9, 12, 15, 18, 
24 นาที หรือไมมี่

- - -

Rinse (ลา้ง)

ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 2 ครั้ง + 
ลา้งปกติ 1 ครั้ง (ในกรณี
ท่ีปริมาณผา้เกิน 80% 
กระบวนการคือ ลา้งน้ํา
พรอ้มปัน่ 1 ครั้ง และลา้ง

ปกติ 1 ครั้ง)

ลา้งปกติ 2 ครั้ง ลา้งปกติ 1 ครั้ง

แต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Rinse 
(ลา้ง) การตั้งคา่จะเปล่ียน
ตามลาํดบัจาก ลา้งปกติ 
2 ครั้ง, ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 
2 ครั้ง, ลา้งปกติ  3 ครั้ง, 
ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 3 ครั้ง,
ไมล่า้ง, ลา้งปกติ 1 ครั้ง 
หรือ ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 

1 ครั้ง

แต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Rinse (ลา้ง) 

การตั้งคา่จะเปล่ียนตามลาํดบัจาก

ลา้งปกติ 1 ครั้ง, ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 1 ครั้ง, 

ลา้งปกติ 2 ครั้ง, ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 2 ครั้ง, 

ลา้งปกติ 3 ครั้ง, ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 3 ครั้ง 

หรือไมล่า้ง

Spin 
(ปัน่แหง้)

เวลา
6 นาที 3 นาที

1, 3, 6, 9 นาที หรือไมมี่ 1, 3, 6, 9 นาที หรือไมมี่

เวลาท่ี
ตอ้งการ
(แนวทาง)

250ZFVAD/
250ZFV

48 ถึง 75 นาทีี 65 ถึง 83 นาที 32 นาที

220ZFVAD/
220ZFV

48 ถึง 75 นาที 64 ถึง 83 นาที 32 นาที

รายการของโปรแกรม

 : การตั้งคา่เร่ิมตน้                : การตั้งคา่ท่ีเปล่ียนได ้(โดยปุ่มท่ีสอดคลอ้งกนั)
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โปรแกรม
Speedy
(เรว็)

Soak (แช่ผา้) Blanket
(ผา้ห่ม)30 นาที 1 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง 5 ชัว่โมง

ความจสูุงสุด

250ZFVAD/
250ZFV

8 กก. 20 กก. 4.5 กก.

220ZFVAD/
220ZFV

8 กก. 17.6 กก. 4.5 กก.

ปรมิาณนํ้า

250ZFVAD/
250ZFV

83 ลิตร 65 ถึง 165 ลิตร (ปรบัโดยอตัโนมติั) 165 ลิตร

55 ถึง 115 ลิตร 55 ถึง 165 ลิตร
135 ถึง 

165 ลิตร

220ZFVAD/
220ZFV

83 ลิตร 65 ถึง 155 ลิตร (ปรบัโดยอตัโนมติั) 165 ลิตร

55 ถึง 115 ลิตร 55 ถึง 155 ลิตร
135 ถึง 

165 ลิตร

Wash (ซกั)

3 นาที 30 นาที 60 นาที 180 นาที 300 นาที 25 นาที

3, 9, 12, 15, 18, 
24 นาที หรือไมมี่

- - - - -

Rinse (ลา้ง)

ลา้งปกติ 1 ครั้ง ลา้งปกติ 2 ครั้ง ลา้งปกติ 2 ครั้ง

แต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Rinse 
(ลา้ง)การตั้งคา่จะเปล่ียน
ตามลาํดบัจาก ลา้งปกติ 
1 ครั้ง, ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 
1 ครั้ง, ลา้งปกติ 2 ครั้ง, 
ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 2 ครั้ง, 
ลา้งปกติ 3 ครั้ง, ลา้งน้ํา
พรอ้มปัน่ 3 ครั้ง หรือไมล่า้ง

แต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Rinse (ลา้ง) 

การตั้งคา่จะเปล่ียนตามลาํดบัจาก

ลา้งปกติ 2 ครั้ง, ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 2 ครั้ง, 

ลา้งปกติ 3 ครั้ง, ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 3 ครั้ง, 

หรือไมล่า้ง, ลา้งปกติ 1 ครั้ง หรือ ลา้งน้ํา

พรอ้มปัน่ 1 ครั้ง

-

Spin 
(ปัน่แหง้)

เวลา

3 นาที 6 นาที 9 นาที

1, 3, 6, 9 นาที หรือไมมี่ 1, 3, 6, 9 นาที หรือไมมี่

เวลาท่ี
ตอ้งการ
(แนวทาง)

250ZFVAD/
250ZFV

31 นาที
70 ถึง 

83 นาที
100 ถึง 

113 นาที
220 ถึง 

233 นาที
340 ถึง 

353 นาที
77 นาที

220ZFVAD/
220ZFV

31 นาที
70 ถึง 

83 นาที
100 ถึง 

113 นาที
220 ถึง 

233 นาที
340 ถึง 

353 นาที
77 นาที

รายการของโปรแกรม

 : การตั้งคา่เร่ิมตน้                : การตั้งคา่ท่ีเปล่ียนได ้(โดยปุ่มท่ีสอดคลอ้งกนั)
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โปรแกรม
Energy Save

(ประหยดัไฟ)
Water Save

(ประหยดันํ้า)
Heavy

(ขจดัคราบหนกั)

ความจสูุงสุด

250ZFVAD/
250ZFV

25 กก. 25 กก. 25 กก.

220ZFVAD/
220ZFV

22 กก. 22 กก. 22 กก.

ปรมิาณนํ้า

250ZFVAD/
250ZFV

65 ถึง 165 ลิตร 
(ปรบัโดยอตัโนมติั)

65 ถึง 155 ลิตร 
(ปรบัโดยอตัโนมติั)

65 ถึง 165 ลิตร 
(ปรบัโดยอตัโนมติั)

55 ถึง 165 ลิตร 65 ถึง 155 ลิตร 55 ถึง 165 ลิตร

220ZFVAD/
220ZFV

65 ถึง 155 ลิตร 
(ปรบัโดยอตัโนมติั)

65 ถึง 150 ลิตร 
(ปรบัโดยอตัโนมติั)

65 ถึง 155 ลิตร 
(ปรบัโดยอตัโนมติั)

55 ถึง 155 ลิตร 65 ถึง 150 ลิตร 55 ถึง 155 ลิตร

Wash (ซกั)

48 นาที 15 นาที 18 นาที

-
3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที 

หรือไมมี่
12, 15, 18, 21, 24, 
31, 38 นาที หรือไมมี่

Rinse (ลา้ง)

ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 2 ครั้ง + ลา้ง
ปกติ 1 ครั้ง (ในกรณีท่ีปริมาณ
ผา้เกิน 80% กระบวนการคือ 
ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 1 ครั้ง และ
ลา้งปกติ 1 ครั้ง)

ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 4 ครั้ง ลา้งปกติ 2 ครั้ง

-

แต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Rinse (ลา้ง) 

การตั้งคา่จะเปล่ียนตามลาํดบัจาก

ลา้งปกติ 2 ครั้ง, ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 2 ครั้ง, 

ลา้งปกติ 3 ครั้ง, ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 3 ครั้ง, ไมล่า้ง, 

ลา้งปกติ 1 ครั้ง หรือ ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 1 ครั้ง

Spin 
(ปัน่แหง้)

เวลา
5 นาที 6 นาที 6 นาที

- 1, 3, 6, 9 นาที หรือไมมี่

เวลาท่ี
ตอ้งการ
(แนวทาง)

250ZFVAD/
250ZFV

87 ถึง 107 นาที 48 ถึง 68 นาที 56 ถึง 78 นาที

220ZFVAD/
220ZFV

87 ถึง 107 นาที 48 ถึง 68 นาที 56 ถึง 78 นาที

รายการของโปรแกรม

 : การตั้งคา่เร่ิมตน้                : การตั้งคา่ท่ีเปล่ียนได ้(โดยปุ่มท่ีสอดคลอ้งกนั)
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โปรแกรม
40๐C Stain Care
(ขจดัคราบฝังลึก)

60๐C Allergy Care
(กาํจดัแบคทีเรยี)

Small Load
(ผา้นอ้ย)

Easy Refresh
(ขจดักล่ินอบัดว้ยไอนํ้า)

24 นาที 45 นาที

ความจสูุงสุด

250ZFVAD/
250ZFV

6 กก. 6 กก. 1 กก. 1.5 กก.

220ZFVAD/
220ZFV

6 กก. 6 กก. 1 กก. 1.5 กก.

ปรมิาณนํ้า

250ZFVAD/
250ZFV

65 ถึง 70 ลิตร 
(ปรบัโดยอตัโนมติั)

55 ลิตร 
(ปรบัโดยอตัโนมติั)

-

55 to 70 ลิตร 55 to 70 ลิตร 55 to 70 ลิตร -

250ZFVAD/
250ZFV

65 ถึง 70 ลิตร 
(ปรบัโดยอตัโนมติั)

65 ถึง 70 ลิตร 
(ปรบัโดยอตัโนมติั)

55 ลิตร 
(ปรบัโดยอตัโนมติั)

-

55 ถึง 70 ลิตร  55 ถึง 70 ลิตร  55 ถึง 70 ลิตร  -

Wash (ซกั)
150 นาที 140 นาที 9 นาที 24 นาที 45 นาที

- - - -

Rinse (ลา้ง)

ลา้งปกติ 2 ครั้ง

ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 2 
ครั้ง + ลา้งปกติ 1 ครั้ง 
(ในกรณีท่ีปริมาณ
ผา้เกิน 80% 
กระบวนการคือ ลา้ง
น้ําพรอ้มปัน่ 1 ครั้ง 
และลา้งปกติ 1 ครั้ง)

ลา้งปกติ 1 ครั้ง -

แต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Rinse (ลา้ง) 
การตั้งคา่จะเปล่ียนตามลาํดบัจาก
ลา้งปกติ 2 ครั้ง, ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 2 ครั้ง, 
ลา้งปกติ 3 ครั้ง, ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 3 ครั้ง, ไมล่า้ง, 
ลา้งปกติ 1 ครั้ง หรือ ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 1 ครั้ง

-

Spin 
(ปัน่แหง้)

เวลา
3 นาที 3 นาที 3 นาที 1 นาที

1, 3, 6, 9 นาที หรือไมมี่ -

เวลาท่ี
ตอ้งการ
(แนวทาง)

250ZFVAD/
250ZFV

188 ถึง 190 นาที 217 ถึง 260 นาที 31 นาที 40 นาที 61 นาที

220ZFVAD/
220ZFV

188 ถึง 190 นาที 217 ถึง 260 นาที 31 นาที 40 นาที 61 นาที

รายการของโปรแกรม

 : การตั้งคา่เร่ิมตน้                : การตั้งคา่ท่ีเปล่ียนได ้(โดยปุ่มท่ีสอดคลอ้งกนั)
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 รายการของโปรแกรม

n เวลาในการซกัและเวลาในการปัน่แหง้อาจเปล่ียนแปลงขณะท่ีโปรแกรมกาํลงัทาํงาน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัน้ําหนักและชนิดของผา้ท่ีกาํลงั

ซกั

n เวลาท่ีปรากฏเป็นเวลาโดยประมาณเท่าน้ัน อาจตอ้งใชเ้วลามากกวา่น้ัน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแรงดนัน้ําและชนิดของผา้ท่ีซกั

n ไมส่ามารถเปล่ียนโปรแกรมไดห้ลงัจากท่ีเร่ิมตน้โปรแกรมไปแลว้ หากตอ้งการเปล่ียนโปรแกรม ใหปิ้ดเคร่ืองแลว้เปิดใหมอี่กครั้ง 

จากน้ันจงึเลือกโปรแกรมใหม่

n หากใชง้านฟังกช์นั “Auto Self Clean” จะตอ้งใชเ้วลาเพ่ิมข้ึนประมาณ 11 นาที และใชน้ํ้าเพ่ิมข้ึนประมาณ 15 ลิตร

n ไมแ่นะนําใหใ้ชน้ํ้ายาปรบัผา้นุ่มหากเลือกโปรแกรม Water Save (ประหยดัน้ํา)

n โปรแกรม Water Save (ประหยดัน้ํา) เป็นโปรแกรมท่ีแนะนําสาํหรบัผา้ท่ีสกปรกในระดบัปกติตามความจุท่ีกาํหนด

n Spin Shower Rinse* เป็นคุณลกัษณะท่ีใชใ้นโปรแกรม Normal และ Energy Save เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการประหยดัน้ําโดยไมล่ด

ประสิทธิภาพการลา้ง

* Spin Shower Rinse: พลงัน้ําและแรงเหวีย่งท่ีชว่ยใหล้า้งผงซกัฟอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน

n ช้ินส่วนท่ีใสของฝาถงัและแผงควบคุมอาจเกิดฝ้าหรืออาจมีหยดน้ํากอ่ตวับริเวณขอบฝา หากคุณใชน้ํ้ารอ้นในการซกัผา้ ซ่ึงไมใ่ช่

ความผิดปกติแต่อยา่งใด ใหเ้ช็ดออกหลงัจากท่ีซกัผา้เสร็จแลว้

n ปริมาณโหลดสูงสุดอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ข้ึนอยูก่บัชนิดของผา้

n แมว้า่คุณจะตั้งเวลาซกัล่วงหนา้ แต่เคร่ืองก็อาจเร่ิมทาํงานทนัที ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลาท่ีตอ้งใชข้องโปรแกรมน้ัน

n การไหลของน้ําจะถูกปรบัโดยอตัโนมติัตามปริมาณของผา้ท่ีซกัและระดบัน้ํา หากมีผา้มากและระดบัน้ําสูง การไหลของน้ําจะถูก

ปรบัใหช้า้ลงเพ่ือรกัษาสมรรถนะของเคร่ืองซกัผา้

n ปริมาณผงซกัฟอกท่ีแนะนําใหใ้ชร้ะบุไวใ้นตารางต่อไปน้ี

นํ้าหนกัผา้ (โดยประมาณ) ระดบันํ้า ปรมิาณผงซกัฟอก

SF-250ZFVAD/
SF-250ZFV

10~25 กก. 125~165 ลิตร 80~95 ก.

SF-220ZFVAD/
SF-220ZFV 

10~22 กก. 125~155 ลิตร 80~90 ก.

4~10 กก. 83~115 ลิตร 55~72 ก.

0~3 กก. 60~70 ลิตร 41~50 ก.

* ปริมาณผงซกัฟอกยดึตามผงซกัฟอกชนิดท่ีตอ้งใชแ้บบ “20 กรมัต่อน้ํา 30 ลิตร”

 เน่ืองจากปริมาณผงซกัฟอกท่ีตอ้งใชจ้ะแตกต่างกนัไปตามชนิดของผงซกัฟอก ใหท้าํตามคาํแนะนําบนบรรจุภณัฑข์องผงซกัฟอก



30

หากคณุตอ้งการท่ีจะ... กาํหนดโปรแกรมการซกัเอง
ใชน้ํ้าซกัผา้ซํ้าและ

แยกผา้ท่ีซกั
ไม่ปัน่แหง้เน่ืองจากกงัวล

เรือ่งรอยยบั

การใชง้าน ซกั  ลา้ง  ปัน่แหง้ ซกัอยา่งเดียว ซกั  ลา้ง

วธีิการตั้งคา่

1. เปิดเคร่ือง

2. เลือกโปรแกรม Normal

3.
กาํหนดปริมาณน้ํา

หากคุณไมก่าํหนดปริมาณน้ํา เคร่ืองจะกาํหนดใหโ้ดยอตัโนมติัตามน้ําหนักของผา้ท่ีจะซกั

4.

ตั้งคา่การทาํงาน

 ตั้งเวลาในการซกัดว้ยปุ่ม 
Wash (ซกั)

 กาํหนดจาํนวนครั้งและรูป
แบบการลา้งดว้ยปุ่ม Rinse 
(ลา้ง)

 ตั้งเวลาในการปัน่แหง้ดว้ย
ปุ่ม Spin (ปัน่แหง้)

 ตั้งเวลาในการซกัดว้ยปุ่ม 
Wash (ซกั)

 ตั้งเวลาในการซกัดว้ยปุ่ม 
Wash (ซกั)

 กาํหนดจาํนวนครั้งและรูป
แบบการลา้งดว้ยปุ่ม Rinse 
(ลา้ง)

5. กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด) เพ่ือเร่ิม

หมายเหตุ
ทาํงานตามการตั้งคา่ซกั ลา้ง 
และปัน่แหง้

หยุดขณะท่ีน้ําซกัผา้ยงัอยูใ่น
ถงัซกั

หลงัจากจบขั้นตอนการลา้งแลว้ 
น้ําลา้งยงัคงอยูใ่นถงัซกั

วิธีกาํหนดโปรแกรม



31

หากคณุตอ้งการท่ีจะ... ลา้งอยา่งเดียว ลา้งและปัน่แหง้ ถ่ายนํ้าและปัน่แหง้

การใชง้าน ลา้งอยา่งเดียว ลา้ง  ปัน่แหง้ ถ่ายนํ้า   ปัน่แหง้

วธีิการตั้งคา่

1. เปิดเคร่ือง

2. เลือกโปรแกรม Normal

3.
กาํหนดปริมาณน้ํา

หากไมก่าํหนดปริมาณน้ํา เคร่ืองจะใชร้ะดบัน้ําสูงสุด
ไมส่ามารถใชไ้ด้

4.

ตั้งคา่การทาํงาน

1

 กาํหนดจาํนวนครั้งและรูป
แบบการลา้งดว้ยปุ่ม Rinse 
(ลา้ง)

 กาํหนดจาํนวนครั้งและรูป
แบบการลา้งดว้ยปุ่ม Rinse 
(ลา้ง)

 ตั้งเวลาในการปัน่แหง้ดว้ย
ปุ่ม Spin (ปัน่แหง้)

1

 ตั้งเวลาในการปัน่แหง้ดว้ย
ปุ่ม Spin (ปัน่แหง้)

5. กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด) เพ่ือเร่ิม

หมายเหตุ
ถ่ายน้ําและปัน่แหง้กอ่นลา้ง
หลงัจากจบขั้นตอนการลา้งแลว้ 
น้ําลา้งยงัคงอยูใ่นถงัซกั

ถ่ายน้ําและปัน่แหง้กอ่นลา้ง ถ่ายน้ําและปัน่แหง้

วิธีกาํหนดโปรแกรม
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SF-250ZFVAD
SF-250ZFV

n คุณสามารถกาํหนดปริมาณน้ําได้
ในแต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Water Level 
(ระดบัน้ํา) ตั้งแต่ชว่งระหวา่ง 55 ถึง 

165 ลิตร

55 ลิตร

65 ลิตร

70 ลิตร

83 ลิตร

95 ลิตร

105 ลิตร 115 ลิตร

125 ลิตร

135 ลิตร

145 ลิตร

155 ลิตร

165 ลิตร

SF-220ZFVAD
SF-220ZFV

n คุณสามารถกาํหนดปริมาณน้ําได้
ในแต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Water Level 
(ระดบัน้ํา) ตั้งแต่ชว่งระหวา่ง 55 ถึง 

155 ลิตร

55 ลิตร

65 ลิตร

70 ลิตร

83 ลิตร

95 ลิตร

105 ลิตร 115 ลิตร

125 ลิตร

135 ลิตร

140 ลิตร

145 ลิตร

155 ลิตร

n กดปุ่ม Water Level (ระดบัน้ํา) จนกระทัง่การตั้งคา่การซกั ลา้ง และปัน่แหง้ท่ีตอ้งการปรากฏข้ึน
หากตวัแสดงไมส่วา่ง จะไมมี่การทาํงานน้ัน

วิธีกาํหนดโปรแกรม
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วิธีกาํหนดโปรแกรม

n คุณสามารถตั้งเวลาในการซกัไดใ้น

แต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Wash (ซกั) ตั้งแต่

ชว่งระหวา่ง 3 ถึง 24 นาทีหรือ ไมซ่กั

24 นาที

18 นาที

15 นาที

12 นาที

9 นาที

3 นาที

ไมซ่กั

n คุณสามารถตั้งเวลาในการปัน่แหง้ได้

ในแต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Spin (ปัน่แหง้) 

ตั้งแต่ชว่งระหวา่ง 1 ถึง 9 นาทีหรือ

ไมปั่น่แหง้

ไมปั่น่แหง้

9 นาที

6 นาที

3 นาที

1 นาที

n คุณสามารถกาํหนดจาํนวนครั้งและ

รูปแบบการลา้งไดโ้ดยการกดปุ่ม 

Rinse (ลา้ง) แต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Rinse 

(ลา้ง) การตั้งคา่จะเปล่ียนตามลาํดบั

โดยเร่ิมจากลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 2 ครั้ง, 

ลา้งปกติ 2 ครั้ง, ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 

1 ครั้ง, ลา้งปกติ 1 ครั้ง, ไมล่า้ง, 

ลา้งน้ําพรอ้มปัน่ 3 ครั้ง, ลา้งปกติ 

3 ครั้ง

3

Ex 2

Ex 3

1

2

ไมล่า้ง

Ex 1
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การดแูลและการบาํรุงรกัษา

การทาํความสะอาดแผ่นกรองใยผา้ (แบบตลบั)

 กดปุ่มท่ีดา้นบนของแผ่นกรองใยผา้ (แบบตลบั) และดึงแผ่นกรองเขา้หาตวัคุณ

 เปิดแผ่นกรองใยผา้ (แบบตลบั) กางออกและนําใยผา้ท่ีอยูภ่ายในออกมา

 ทาํยอ้นขั้นตอนเพ่ือใส่แผ่นกรองใยผา้ (แบบตลบั) กลบัเขา้ท่ี

แผ่นกรอง

ใยผา้ นําใยผา้ออก

การทาํความสะอาดช่องใสผ่งซกัฟอก

 ดึงชอ่งใส่ผงซกัฟอกออกมาและเอียงข้ึนดา้นบนเพ่ือถอดออก

 ดึงฝาจุกและตวัตีผงซกัฟอกออก

 ทาํความสะอาดดว้ยอุปกรณ ์เชน่ แปรง

 ในการใส่กลบัเขา้ท่ี ใหเ้อียงชอ่งใส่ผงซกัฟอก จดัใหส้นักบัร่องอยูต่รงกนัและใส่เขา้ไป

n ในการใส่ฝาจุกกลบัเขา้ท่ี ใหก้ดลงจนสุด หากไมก่ดลงจนสุด น้ํายาปรบัผา้นุ่ม น้ํายาซกัผา้ และน้ํายาฟอกขาวจะถูกเติมลงในถงัซกั

ไมห่มด และจะมีบางส่วนตกคา้งอยูใ่นชอ่งใส่

การทาํความสะอาดช่องจา่ยนํ้า

1 ปิดกอ๊กน้ํา

2 ถอดสายจา่ยน้ําออกจากดา้นบนของเคร่ืองซกัผา้

(น้ําในสายอาจไหลออกมาเม่ือคุณถอดสาย)

3 ใชแ้ปรงหรืออุปกรณอ่ื์นทาํความสะอาดชอ่งจา่ยน้ําของเคร่ืองซกัผา้

4 เม่ือทาํความสะอาดเรียบรอ้ยแลว้ ประกอบสายจา่ยน้ําเขา้ท่ีเดิม

การดแูลและการบาํรุงรกัษาเครือ่งซกัผา้

n ทาํความสะอาดตวัเคร่ือง

n เช็ดภายนอกของเคร่ืองซกัผา้ดว้ยผา้นุ่ม หา้มใชต้วัทาํละลาย เชน่ แอลกอฮอลห์รือน้ํามนัเบนซิน

n หากคุณใชผ้า้ท่ีเคลือบน้ํายาหรือสารเคมีสาํหรบัทาํความสะอาด ใหท้าํตามคาํแนะนําของผลิตภณัฑน้ั์น

n หากผงซกัฟอกหรือน้ํายาปรบัผา้นุ่มเป้ือนเคร่ืองซกัผา้ ใหเ้ช็ดออกโดยเร็ว มิฉะน้ันอาจทาํใหพ้ื้นผิวเสียหาย

วาลว์น้ําขาเขา้

สายจา่ยน้ํา

ฝาจุก ตัวตีผงซักฟอก
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การดแูลและการบาํรุงรกัษา

การทาํความสะอาดสว่นฟังกช์นั Auto dosing (แท็งกน์ํ้ายาซกัผา้/นํ้ายาปรบัผา้นุ่ม) และสว่นตดิตัง้แท็งก์

n ทาํความสะอาดส่วนจา่ยน้ํายาอตัโนมติัในกรณีต่อไปน้ี
– ในกรณีท่ีไมมี่การบาํรุงรกัษาเป็นเวลา 2-3 เดือน
– เม่ือเปล่ียนประเภทน้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่ม
– เม่ือไมไ่ดใ้ชฟั้งกช์นัจา่ยน้ํายาอตัโนมติัเป็นเวลานานกวา่หน่ึงเดือน
– เม่ือมีส่ิงสกปรกตกคา้งในส่วนติดตั้งแท็งก์
– เม่ือเปิดฝาของส่วนจา่ยน้ํายาอตัโนมติัท้ิงไวห้รือเม่ือปริมาณคงเหลือตํา่
– เม่ือน้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่มในแท็งกเ์ก็บน้ํายามีสภาพเหมือนเจล

* โปรดระวงัน้ิวหรือมือถูกหนีบเม่ือเปิดหรือปิดฝาแท็งก์

1 จบัท่ีจบัแท็งกน์ํ้ายาซกัผา้หรอืแท็งกน์ํ้ายา

ปรบัผา้นุ่ม แลว้ดึงข้ึนเพ่ือถอดออก

เม่ือดึงแท็งกน้ํ์ายาซกัผา้หรือแท็งกน้ํ์ายาปรบัผา้นุ่มข้ึนมา 

น้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่มอาจหยดท่ีส่วนติดตั้งดา้น

ล่างของแท็งก ์เช็ดออกดว้ยผา้นุ่ม

ตวัอยา่ง) ในกรณีของแท็งกน้ํ์ายาซกัผา้

แท็งกน้ํ์ายาปรบัผา้นุ่ม ท่ีจบั

ส่วนติดตั้งแท็งก์
แท็งกน้ํ์ายาซกัผา้

ส่วนติดตั้งแท็งก์

2 ทาํความสะอาดฝาครอบแท็งกแ์ละตวัแสดง

ปรมิาณ

(1) จบัแท็งกแ์ละถอดฝาครอบแท็งกอ์อกโดยคอ่ยๆ เปิด

ปุ่มบนฝาครอบแท็งก์

(2) ดนัตวัแสดงปริมาณจากดา้นหลงัของฝาครอบแท็งก์

เพ่ือถอดออก

(3) ทาํความสะอาดฝาครอบแท็งกแ์ละตวัแสดงปริมาณ

– ลา้งใหส้ะอาดจนไมเ่หลือฟองและคราบน้ํายา

– หากสกปรกมาก ใหแ้ชน้ํ่ารอ้น (ประมาณ 40°C) 

อยา่งนอ้ย 10 นาทีโดยประมาณ แลว้ลา้งออก

– หลงัจากลา้งสะอาดแลว้ ใหเ้ช็ดดว้ยผา้แหง้หรือ

ตากลมจนแหง้

* หากดา้นในตวัแสดงปริมาณสกปรก

– ดนัปุ่มเพ่ือถอดเคสและฝาครอบ

โปรดระมดัระวงัอยา่ใหบ้าดเจบ็ เน่ืองจากแข็งและ

แกะออกยาก

– เช็ดหยดน้ําบนเคสออกเบาๆ ดว้ยผา้หมาด

– อยา่ถูแรงๆ เน่ืองจากสติกเกอรแ์สดงปริมาณสี

เหลืองอาจหลุดออกมา

(1)

ฝาครอบแท็งก์

ปุ่ม

(2)
ตวัแสดงปริมาณ

ดนั

(3)

ฝาครอบ

เคส
ดนัปุ่มจากดา้นล่าง (แข็งและ
แกะออกยาก)
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การดแูลและการบาํรุงรกัษา

การทาํความสะอาดสว่นฟังกช์นั Auto dosing (แท็งกน์ํ้ายาซกัผา้/นํ้ายาปรบัผา้นุ่ม) และสว่นตดิตัง้แท็งก์

3
ทาํความสะอาดแท็งก์

 – ลา้งใหส้ะอาดจนไมเ่หลือฟองและคราบน้ํายา
 – หากสกปรกมาก ใหแ้ชน้ํ่ารอ้น (ประมาณ 40°C) อยา่งนอ้ย 10 นาทีโดย
ประมาณ แลว้ลา้งออก

 – หลงัจากลา้งสะอาดแลว้ ใหเ้ช็ดดว้ยผา้แหง้หรือตากลมจนแหง้

4 ทาํความสะอาดสว่นตดิตัง้แท็งก์
เช็ดรอบๆ ส่วนติดตั้งดว้ยผา้หมาด

 – หากน้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่มท่ีเหลือยูห่รือส่ิงสกปรกติดอยูร่อบๆ 

ส่วนติดตั้งแท็งก ์อาจทาํใหช้อ่งทางน้ํายาซกัผา้ / น้ํายาปรบัผา้นุ่มอุดตนั

หรือข้ึนราได ้หลงัจากทาํความสะอาด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมมี่น้ําหรือส่ิง

สกปรกหลงเหลืออยู่

 – สีอาจติดท่ียางกนัซึม ข้ึนอยูก่บัประเภทน้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่มท่ีใช้

 – อยา่ขดัถูส่วนยางกนัซึมโดยแรงดว้ยแปรง ยางกนัซึมอาจเสียหายและ

ทาํใหน้ํ้ารัว่

 – มีรูระบายสองรู ซ่ึงสามารถลา้งไดโ้ดยใหน้ํ้าไหลผ่าน อยา่งไรก็ตาม อยา่

เทน้ําใส่แรงเกินไป น้ําจะไหลลงไปในถงัซกั ถา้มีน้ํา ใหข้จดัน้ําออกดว้ย

รูระบาย

ส่วนติดตั้ง

ยางกนัซึม

5 ใสแ่ท็งกน์ํ้ายาซกัผา้หรอืแท็งกน์ํ้ายาปรบัผา้นุ่มกลบัเขา้ท่ี

(1) ติดตวัแสดงปริมาณเขา้กบัฝาครอบแท็งก์

 – สอดตวัแสดงปริมาณจากขอบฝาครอบแท็งกจ์นไดย้นิเสียงคลิก

(2) ติดฝาครอบแท็งกเ์ขา้กบัแท็งก์

 – ใส่บนปุ่มทั้งสอง

 – ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ฝาครอบแท็งกเ์ขา้ท่ีแน่นหนา

(3) ใส่แท็งกเ์ขา้กบัส่วนติดตั้งแท็งก์

 – หมุนท่ีจบัตามรูปจนกวา่จะอยูใ่นตาํแหน่งล็อก

 – ดนัแท็งกใ์หส้อดเขา้ไปจนสุดในส่วนติดตั้ง

 – หากแท็งกเ์ผยอ จะไมส่ามารถทาํงาน Auto dosing ไดแ้ละอาจทาํใหน้ํ้ายา

ซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่มรัว่ออกจากแท็งก์

ตั้งคา่

(1)

ปุ่ม

(2)

ส่วนติดตั้งแท็งก์

แท็งกน้ํ์ายาซกัผา้

แท็งกน้ํ์ายาปรบัผา้นุ่ม

หมุนท่ีจบั

ตาํแหน่งท่ีจบัล็อก

ส่วนติดตั้งแท็งก์

(3)

*  แท็งกน้ํ์ายาซกัผา้ แท็งกน้ํ์ายาปรบัผา้นุ่ม และตวัแสดงปริมาณมีอายุการใชง้านจาํกดั หากเสียหาย โปรดติดต่อตวัแทนจาํหน่าย
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การดแูลและการบาํรุงรกัษา

การความสะอาดทอ่นํ้ายาซกัผา้และนํ้ายาปรบัผา้นุ่มของฟังกช์นั Auto dosing
n หลงัจากทาํความสะอาดแท็งกน้ํ์ายาซกัผา้ แท็งกน้ํ์ายาปรบัผา้นุ่ม และส่วนติดตั้งแท็งกแ์ลว้ แนะนําใหท้าํความสะอาดท่อน้ํายา

ซกัผา้และน้ํายาปรบัผา้นุ่มดว้ย

* อยา่ใส่ผา้ในถงัซกั เน่ืองจากน้ําจะไหลลงไปในถงัซกั

วธีิทาํความสะอาดท่อน้ํายาซกัผา้

 เปิดกอ๊กนํ้าไว้

1 ใสน่ํ้ารอ้น (ประมาณ 40°C) ลงในแท็งกน์ํ้ายาซกัผา้ท่ีทาํความสะอาดแลว้

โดยไม่เกินตาํแหน่ง FULL

2
เริม่ทาํงานตามขั้นตอนตอ่ไปน้ี
*ไมส่ามารถทาํความสะอาดท่อน้ํายาซกัผา้ไดด้ว้ยการทาํงานน้ี

(1) กดปุ่ม  เพ่ือเปิดเคร่ือง

(2) กดปุ่ม  อยา่งนอ้ย 5 วนิาที

(3) กดปุ่ม  และเลือกเวลา

 – แต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม ไฟ “เพ่ิม” หรือ “ลด” จะสวา่ง และบนจอจะแสดงเวลาท่ีเหลือ

หากใช ้Auto dosing เป็นประจาํ

ตั้ง “โปรแกรม 4 นาที”
ตวัอยา่ง)   

หากไมค่อ่ยไดใ้ช ้Auto dosing เป็นประจาํ

ตั้ง “โปรแกรม 9 ชัว่โมง”
ตวัอยา่ง)   

(4) กดปุ่ม  เพ่ือเร่ิมทาํงาน

หลงัจากเวลาท่ีตั้งไวผ่้านไป จะมีเสียงบ๊ีปและเคร่ืองปิดโดยอตัโนมติั

วธีิทาํความสะอาดท่อน้ํายาปรบัผา้นุ่ม

 เปิดกอ๊กนํ้าไว้

1 ใสน่ํ้ารอ้น (ประมาณ 40°C) ลงในแท็งกน์ํ้ายาปรบัผา้นุ่มท่ีทาํความสะอาดแลว้

โดยไม่เกินตาํแหน่ง FULL

2
เริม่ทาํงานตามขั้นตอนตอ่ไปน้ี
*ไมส่ามารถทาํความสะอาดท่อน้ํายาปรบัผา้นุ่มไดด้ว้ยการทาํงานน้ี

(1) กดปุ่ม  เพ่ือเปิดเคร่ือง

(2) กดปุ่ม  อยา่งนอ้ย 5 วนิาที

(3) กดปุ่ม  และเลือกเวลา

 – แต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม ไฟ “เพ่ิม” หรือ “ลด” จะสวา่ง และบนจอจะแสดงเวลาท่ีเหลือ

หากใช ้Auto dosing เป็นประจาํ

ตั้ง “โปรแกรม 4 นาที”
ตวัอยา่ง)   

หากไมค่อ่ยไดใ้ช ้Auto dosing เป็นประจาํ

ตั้ง “โปรแกรม 9 ชัว่โมง”
ตวัอยา่ง)   

(4) กดปุ่ม  เพ่ือเร่ิมทาํงาน

หลงัจากเวลาท่ีตั้งไวผ่้านไป จะมีเสียงบ๊ีปและเคร่ืองปิดโดยอตัโนมติั

*  หลงัจากทาํความสะอาด ใหถ้อดแท็งกน้ํ์ายาซกัผา้หรือแท็งกน้ํ์ายาปรบัผา้นุ่ม ระบายน้ําท่ีเหลือออกและเช็ดดว้ยผา้นุ่ม
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ปัญหา ส่ิงท่ีตอ้งตรวจเช็ค คาํแนะนาํ

เครือ่งซกัผา้ไม่ทาํงาน ไมไ่ดเ้สียบปลั๊กไฟเขา้กบัเตา้รบัใชห่รือไม่ เสียบปลั๊กไฟ

ไฟดบัหรือไม่ ตรวจเช็คผลิตภณัฑอ่ื์นภายในบา้นของคุณ

ตั้งเวลาซกัล่วงหนา้ไวห้รือไม่ กรุณาตรวจเช็คฟังกช์นัน้ี

เครือ่งซกัผา้เปียกแมว่้า

จะใชง้านเป็นครั้งแรก 

(ทอ่นํ้าท้ิง, ถงัซกั ฯลฯ)

เราไดต้รวจสอบประสิทธิภาพจริงของผลิตภณัฑ์

ท่ีโรงงานกอ่นจะส่งมอบ อาจมีหยดน้ําตกคา้ง

อยูใ่นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงไมใ่ชก่ารทาํงานผิดปกติ 

กรุณาเขา้ใจลกัษณะของผลิตภณัฑน้ี์

กรุณาทาํความสะอาดดว้ยผา้นุ่มและใชฟั้งกช์นั 

“Tub Dry” (ทาํถงัซกัใหแ้หง้) เพ่ือทาํใหถ้งั

ซกัแหง้

เวลาคงเหลือเพ่ิมข้ึนใน

ระหว่างการทาํงาน

เวลาคงเหลือถูกปรบัเพ่ือชดเชยความเร็วของน้ํา

ท่ีจา่ยเขา้เคร่ืองหรือไม่

ปรบัแรงน้ําใหเ้ป็นความเร็วสูง

มีการเพ่ิมนํ้าอีกครั้งใน

ระหว่างกระบวนการซกั

น้ําถูกเติมโดยอตัโนมติัใหถึ้งระดบัน้ําท่ีกาํหนด

ไว ้เพราะระดบัน้ําลดลงเน่ืองจากผา้ท่ีจะซกัดูด

ซบัน้ําไปใชห่รือไม่

เพ่ือรกัษาระดบัน้ําท่ีกาํหนดไว ้อาจมีการเติมน้ํา

ในระหวา่งการทาํงาน

เวลาในการซกันานกว่า

เวลาท่ีตัง้ไวด้ว้ยตวัเอง

แรงดนัน้ําตํา่หรือไม่ เวลาในการทาํงานอาจเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากใชเ้วลา

ในการจา่ยน้ํานานข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัแรง

ดนัน้ําประปา

เครือ่งซกัผา้หยุดทาํงาน

ในระหว่างปัน่แหง้และ

เริม่เตมินํ้า

ผา้ท่ีใส่ลงไปไมส่มดุลใชห่รือไม่ หากผา้ท่ีซกัเสียสมดุลเป็นอยา่งมากขณะเร่ิม

ปัน่แหง้ การปัน่แหง้จะหยุดและการลา้งจะเร่ิม

ทาํงานเพ่ือปรบัสมดุลผา้ท่ีซกั เม่ือปรบัสมดุลผา้

ท่ีซกัแลว้ การปัน่แหง้จะเร่ิมตน้อีกครั้ง

ฝาไม่เปิด ฝาล็อกอยูห่รือไม่ เม่ือตวัแสดงล็อกฝาปิดสวา่ง ฝาปิดจะถูกล็อก

เพ่ือความปลอดภยัของคุณ

ใหท้าํการเปิดเคร่ืองและรอใหไ้ฟแสดงล็อกฝา

ดบัลง

จอแสดงผลอาจเป็นฝ้า น่ีไมใ่ชค่วามผิดปกติ ฝ้าจะหายไปภายใน 24 ชัว่โมงโดยประมาณ

และไมส่่งผลกระทบต่อการทาํงาน

การแกไ้ขปัญหา
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การแกไ้ขปัญหา

ปัญหา ส่ิงท่ีตอ้งตรวจเช็ค คาํแนะนาํ

ฟังกช์นั Auto dosing 
ไม่ทาํงาน

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดใชฟั้งกช์นั Auto dosing แลว้
เม่ือเลือกใชง้านโปรแกรมต่อไปน้ี ฟังกช์นั Auto dosing 
น้ํายาซกัผา้จะไมท่าํงาน
Tub Clean, Tub Dry, Stain Care, Easy Refresh และ 
Hot Tub Clean
เม่ือเลือกใชง้านโปรแกรมต่อไปน้ี ฟังกช์นั Auto dosing 
น้ํายาปรบัผา้นุ่มจะไมท่าํงาน
Water Save, Tub Clean, Tub Dry, Easy Refresh และ 
Hot Tub Clean

โปรดเปิดใชฟั้งกช์นั Auto dosing (หนา้ 16)

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดติ้ดตั้งแท็งกน้ํ์ายาซกัผา้และ
แท็งกน้ํ์ายาปรบัผา้นุ่มอยา่งถูกตอ้ง

ติดตั้งแท็งกน้ํ์ายาซกัผา้และแท็งกน้ํ์ายาปรบัผา้นุ่มให้
ถูกตอ้ง (หนา้ 16)

แท็งกน้ํ์ายาซกัผา้
 ● ตรวจดูปริมาณน้ํายาซกัผา้และน้ํายาปรบัผา้นุ่มท่ี
เหลืออยูใ่นแท็งกน้ํ์ายาปรบัผา้นุ่ม

เติมน้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่ม (หนา้ 16)

ในกรณีต่อไปน้ี อาจมีส่ิงตกคา้งในแท็งกน้ํ์ายาซกัผา้และ
แท็งกน้ํ์ายาปรบัผา้นุ่ม

 ● เม่ือเปิดฝาชอ่งเติมของแท็งกท้ิ์งไวห้รือเม่ือปริมาณ
คงเหลือในแท็งกต์ํา่มาก

 ● เม่ือน้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่มในแท็งกเ์ปล่ียน
สภาพเป็นเหมือนเจล

 ● เม่ือใชผ้ลิตภณัฑท่ี์หนืดมาก จบัตวัแข็ง หรือแยกตวั
 ● เม่ือไมไ่ดใ้ชฟั้งกช์นั Auto dosing นานกวา่หน่ึงเดือน

ทาํความสะอาดแท็งก ์แท็งกน้ํ์ายาซกัผา้ แท็งกน้ํ์ายา
ปรบัผา้นุ่ม และเสน้ทางน้ํายา
เลือก 9 ชัว่โมงเม่ือทาํความสะอาดเสน้ทาง 
(หนา้ 35-37)

เน่ืองจากแต่ละครั้งใชใ้นปริมาณนอ้ย อาจมองไมเ่ห็น
อยา่งชดัเจนวา่ระบบโหลดอตัโนมติัอยา่งถูกตอ้งหรือไม่

เพ่ิมปริมาณผา้และตรวจดูวา่ปริมาณคงเหลือในแท็งก์
เปล่ียนแปลงหรือไม่

เม่ือใสน่ํ้ายาซกัผา้หรอื
นํ้ายาปรบัผา้นุ่มลง
ในช่องจา่ยโดยเปิดใช้
ฟังกช์นั "Auto dosing" ไว้

น้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่มจะมีปริมาณมากเกินไป แนะนําใหซ้กัอีกครั้ง

เม่ือตอ้งการใชน้ํ้ายาฟอก
ขาวโดยเปิดใชฟั้งกช์นั 
"Auto dosing"

หลงัจากเร่ิมทาํงาน ใหใ้ส่น้ํายาฟอกขาวลงในชอ่งจา่ย
ตามตวัแสดงปริมาณผงซกัฟอก (โดยประมาณ)

ระมดัระวงัเม่ือใส่น้ํายาฟอกขาว (หนา้ 16)

ภายในฝาปิดแท็งกแ์ละ
ตวัแสดงปรมิาณเปียก

อาจเกิดการควบแน่นเน่ืองจากความช้ืน ซ่ึงไมใ่ชก่าร
ทาํงานผิดปกติ

เช็ดออกดว้ยผา้นุ่ม

เม่ือนํ้ายาซกัผา้หรอืนํ้ายา
ปรบัผา้นุ่มถูกจา่ยโดย
อตัโนมตัแิละเกิดเสียงดงั
ผิดปกติ

โปรดตรวจสอบส่ิงต่อไปน้ี:
 ● ตรวจสอบวา่แท็งกน้ํ์ายาหมดหรือไม่
 ● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตวักรองแท็งกน้ํ์ายาไมอุ่ดตนั

เสียงดงัผิดปกติคือเสียงลกูสูบ
แนะนําใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี

 ● เติมน้ํายาซกัผา้หรือน้ํายาปรบัผา้นุ่มใหเ้ต็มแท็งก ์
หากยงัมีเสียงดงัผิดปกติอยู ่โปรดทาํการบาํรุงรกัษา 
(หนา้ 35)

ไฟดบั

-

เคร่ืองซกัผา้รุ่นน้ีมีฟังกช์นัรีสตารท์อตัโนมติั
หากไฟดบัในขณะท่ีเคร่ืองซกัผา้กาํลงัทาํงาน 
การทาํงาน (ซกั, ลา้ง หรือปัน่แหง้) ในขณะน้ันจะถูก
บนัทึกไว ้และเม่ือไฟกลบัคืนมา เคร่ืองจะทาํงานต่อจาก
ขั้นตอนท่ีหยุดไป
หากไฟดบัในขณะท่ีกาํลงัปัน่แหง้ ฝาจะถูกล็อกและ
ไมส่ามารถเปิดได ้หลงัจากไฟกลบัคืนมา ฝาจะถูก
ปลดล็อก
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รหสัขอ้ผิดพลาด

รหสั
ขอ้ผิด
พลาด

อาการ ส่ิงท่ีตอ้งตรวจเช็ค วิธีแกไ้ข

ใส่ผา้มากเกินไป ตรวจเช็ควา่ใส่ผา้มากเกินไปหรือไม่ ลดปริมาณผา้ท่ีจะซกัตามคาํ
แนะนําในหนา้ 18

ไมมี่การจา่ยน้ํา เปิดกอ๊กน้ําหรือไม่ ตรวจเช็คกอ๊กน้ํา ตวักรองในชอ่ง
น้ําเขา้ ท่อน้ํา และสายจา่ยน้ํา

มีส่ิงสกปรกสะสมท่ีตวักรองในชอ่งน้ําเขา้หรือไม่

ท่อน้ําหรือสายจา่ยน้ําจบัตวัเป็นน้ําแข็งหรือไม่

น้ําหยุดไหลหรือไม่

น้ําไมร่ะบายออกมา ท่อน้ําท้ิงอุดตนัหรือไม่ ตรวจเช็คท่อน้ําท้ิงและชอ่ง
ระบายน้ํา

ท่อน้ําท้ิงบิด ถูกบีบใหแ้บน หรือจบัตวัเป็นน้ําแข็งหรือไม่

ต่อท่อน้ําท้ิงอยา่งถูกตอ้งหรือไม่

ชอ่งระบายน้ําอยูสู่งเกินไปหรือไม่

ถงัซกัไมห่มุน ฝาเปิดอยูห่รือไม่ ปิดฝา

ผา้ทั้งหมดกองอยูด่า้นเดียวของถงัหรือไม่ ใส่ผา้ลงไปซกัเพ่ิมอีกสองสามช้ิน
(หากมีผา้เพียงช้ินเดียวในถงัซกั 
ผา้มีแนวโนม้ท่ีจะเสียสมดุล)ผา้ท่ีซกัมีผา้เน้ือหนา เชน่ ผา้หม่ผา้ฝ้ายหรือยนีส ์หรือผา้

ช้ินใหญ่ เชน่ ผา้ปท่ีูนอน รวมอยูม่ากเกินไปหรือไม่

เคร่ืองซกัผา้โคลงเคลง หรือพ้ืนใตเ้คร่ืองซกัผา้ลาดเอียง
หรือไม่

มีส่ิงท่ีซกัไมไ่ดอ้ยูใ่นถงัซกัหรือไม ่→ หนา้ 12: การ
เตรียมผา้ท่ีจะซกั (การแยกชนิดผา้ท่ีจะซกั)

ล็อกฝาปิดไมไ่ด้ ฝาปิดอยูห่รือไม่ ตรวจเช็ควา่ฝาปิดสนิทหรือไม่
ตรวจเช็ควา่ไมมี่ส่ิงแปลกปลอม
อยูใ่นสวทิชล็์อกมีส่ิงแปลกปลอมอยูใ่นสวทิชล็์อกหรือไม่

 
ปลดล็อกฝาปิดไมไ่ด้ มีส่ิงแปลกปลอมอยูใ่นสวทิชล็์อกหรือไม่ ปิดเคร่ืองแลว้เปิดใหมอี่กครั้งและ

รอสกัครู่หน่ึง
หากฝายงัคงล็อกอยู ่กรุณาติดต่อ
ศนูยบ์ริการเพ่ือรบัการแกไ้ข

ความเร็วในการ
ปัน่แหง้ไมถึ่งคา่ท่ี
กาํหนดไว ้

ตรวจเช็ควา่มีผงซกัฟอกอยูม่ากเกินไปหรือไม่ ตรวจเช็คปริมาณผงซกัฟอกท่ีใช้

ตรวจเช็คท่อน้ําท้ิงและการติดตั้ง
ท่อ

ตรวจเช็ควา่ท่อน้ําท้ิงอุดตนัหรือไม่

ตรวจเช็ควา่ติดตั้งท่อน้ําท้ิงอยา่งถูกตอ้งหรือไม่

n หากสญัลกัษณเ์ตือน เชน่ “F0”, “F9” ฯลฯ แสดงข้ึนบนมาบนหนา้จอ ใหห้ยุดใชง้านเคร่ืองซกัผา้ทนัทีและติดต่อตวัแทนจาํหน่ายท่ี

ไดร้บัอนุญาตหรือตวัแทนบริการเพ่ือตรวจสอบเพ่ิมเติมและ/หรือซ่อมแซม
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การบรกิารลกูคา้

หากเคร่ืองซกัผา้ทาํงานผิดปกติ ใหต้รวจเช็คคูมื่อการใชง้านโดยละเอียดกอ่นแจง้ซ่อม

หากคุณไมส่ามารถระบุหรือแกไ้ขปัญหาได ้ใหติ้ดต่อศนูยบ์ริการในพ้ืนท่ีของคุณ

ในการติดต่อศนูยบ์ริการ คุณจะตอ้งแจง้รุ่นของเคร่ืองซกัผา้ อธิบายการทาํงานผิดปกติ พรอ้มทั้งแจง้ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์

ของคุณ

ขอ้มูลจาํเพาะ

รุน่ SF-250ZFVAD

กาํลงัไฟฟ้า ดูป้ายระบุอตัรากาํลงัท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองซกัผา้

ระดบันํ้ามาตรฐาน 165 ลิตร (ระดบัน้ําสูงสุด)

ปรมิาณมาตรฐานของนํ้าท่ีใช้ 268 ลิตร (โปรแกรม Normal)

แรงดนันํ้า 0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kgf/cm2)

ขนาด กวา้ง 724 มม. x ลึก 777 มม. x สูง 1145 มม.

นํ้าหนกั 68 กก.

รุน่ SF-220ZFVAD

กาํลงัไฟฟ้า ดูป้ายระบุอตัรากาํลงัท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองซกัผา้

ระดบันํ้ามาตรฐาน 155 ลิตร (ระดบัน้ําสูงสุด)

ปรมิาณมาตรฐานของนํ้าท่ีใช้ 262 ลิตร (โปรแกรม Normal)

แรงดนันํ้า 0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kgf/cm2)

ขนาด กวา้ง 724 มม. x ลึก 777 มม. x สูง 1145 มม.

นํ้าหนกั 68 กก.

รุน่ SF-250ZFV

กาํลงัไฟฟ้า ดูป้ายระบุอตัรากาํลงัท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองซกัผา้

ระดบันํ้ามาตรฐาน 165 ลิตร (ระดบัน้ําสูงสุด)

ปรมิาณมาตรฐานของนํ้าท่ีใช้ 268 ลิตร (โปรแกรม Normal)

แรงดนันํ้า 0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kgf/cm2)

ขนาด กวา้ง 724 มม. x ลึก 777 มม. x สูง 1124 มม.

นํ้าหนกั 66 กก.

รุน่ SF-220ZFV

กาํลงัไฟฟ้า ดูป้ายระบุอตัรากาํลงัท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองซกัผา้

ระดบันํ้ามาตรฐาน 155 ลิตร (ระดบัน้ําสูงสุด)

ปรมิาณมาตรฐานของนํ้าท่ีใช้ 262 ลิตร (โปรแกรม Normal)

แรงดนันํ้า 0.03 ถึง 0.8 MPa (0.3 ถึง 8 Kgf/cm2)

ขนาด กวา้ง 724 มม. x ลึก 777 มม. x สูง 1124 มม.

นํ้าหนกั 66 กก.
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