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คำแนะนำด้านความปลอดภัย
คำแนะนำด้านความปลอดภัย

เพื�อความปลอดภยัของท่าน ตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนําในคูมื่อเล่มนี� เพื�อลดความเสี�ยง
ในการเกิดไฟไหมห้รือการระเบิด ไฟดูด หรือเพื�อป้องกนัความเสียหายต่อทรพัยสิ์น 
การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการเสียชีวติ 
คาํอธิบายของสญัลกัษณต่์างๆ:

คาํเตอืน！

ชุดสญัลกัษณแ์ละคาํชุดนี� แสดงถึงสถานการณที์�อาจเป็นอนัตราย ซึ�ง
หากไมห่ลีกเลี�ยงอาจส่งผลใหเ้สียชีวติหรือบาดเจ็บสาหสั

ชุดสญัลกัษณแ์ละคาํชุดนี� แสดงถึงสถานการณที์�อาจเป็นอนัตราย ซึ�ง
อาจส่งผลใหเ้กิดการบาดเจ็บเล็กนอ้ยหรือเกิดความเสียหายต่อ
ทรพัยสิ์นและสิ�งแวดลอ้ม

 

ชุดสญัลกัษณแ์ละคาํชุดนี� แสดงถึงสถานการณที์�อาจเป็นอนัตราย ซึ�ง
อาจส่งผลใหเ้กิดการบาดเจ็บเล็กนอ้ย

หมายเหตุ

คาํเตอืน！

ไฟดดู!  

●     หากสายไฟชาํรุด จะตอ้งเปลี�ยนสายไฟใหมโ่ดยผูผ้ลิต ตวัแทนบริการ 
หรือบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อหลีกเลี�ยงการเกิดอนัตราย

ขอ้ควรระวงั！
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อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก!

คําแนะนําดานความปลอดภัย

●    เด็กควรไดรับการดูแลเพื่อใหมั่นใจวาเด็กจะไมเลนกับเครื่องใชไฟฟา

●    สัตวและเด็กอาจปนเขาไปในเครื่อง ตรวจสอบเครื่องกอนใชงานทุกครั้ง

●    เด็กควรไดรับการดูแลไมใหเลนกับเครื่องใชไฟฟา

●    หามถอดแยก ซอม หรือดัดแปลงเครื่องซักผานี้ เพราะอาจทําให
เกิดการทํางานผิดปกติ ไฟไหม ไฟดูด หรือการบาดเจ็บ หากตอง
การซอม กรุณาติดตอศูนยบริการในพื้นที่ของทาน

●    ตองใชชุดสายยางใหมที่ใหมาพรอมกับเครื่องและไมควรนําชุดสายยาง
เกากลับมาใชใหม

●    กอนทําการบํารุงรักษาใดๆ ที่ตัวเครื่อง ใหถอดปลั๊กไฟของเครื่องออก

●    ถอดปลั๊กเครื่องและปดนํ้าทุกครั้งหลังใชงาน 

●    หามเทนํ้าลงบนเครื่องขณะที่เครื่องกําลังทํางาน เพราะอาจทําใหเกิด
ไฟดูด

●    เพื่อความปลอดภัยของทาน ตองเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับสามขาที่มี
การตอสายดิน ตรวจสอบอยางละเอียดเพื่อใหแนใจวาเตารับของทาน
ไดรับการตอสายดินอยางถูกตองและปลอดภัยแลว

●    ตองใหชางเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูเชื่อมตอเครื่องกับแหลง
จายนํ้าตามคําแนะนําของผูผลิตและขอบังคับดานความปลอดภัย

●    หามเสียบปลั๊กขณะมือเปยก

●    ใชแรงดันไฟฟาที่กําหนดและไมเชื่อมตอปลั๊กอื่นเขากับเตารับตัว
เดียวกัน

●    หามใชหัวแปลงปลั๊กไฟหรือสายไฟพวง

●    อุปกรณนี้ไมไดมีใหใชโดยเด็ก, บุคคลที่ไมแข็งแรง หรือสุขภาพจิตไมปกติ 
ยกเวนจะไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ
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เสี�ยงตอ่การระเบิด!

การตดิตั�งผลิตภณัฑ!์

คาํแนะนาํดา้นความปลอดภยั

●      ฝากระจกอาจรอ้นจดัในระหวา่งการทาํงาน ดูแลใหเ้ด็กและสตัวเ์ลี� ยงอยูห่า่งจาก
เครื�องในระหวา่งการใชง้าน 

●      นําบรรจุภณัฑแ์ละโบลทย์ดึสาํหรบัการขนยา้ยออกใหห้มดกอ่นใชง้านเครื�อง 
มิฉะนั�นอาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหายที�รา้ยแรง

●      หลงัจากติดตั�งเครื�องแลว้จะตอ้งสามารถเสียบปลั�กไดส้ะดวก

●     หา้มซกัหรือปั�นแหง้ผา้ที�ผ่านการทาํความสะอาด, ซกั, แช ่หรือแตม้ดว้ยสสารที�
ติดไฟไดห้รือระเบิดได ้(เชน่ ขี� ผึ� ง, นํ�ามนั, สี, นํ�ามนัเบนซิน, นํ�ายาขจดัคราบมนั, 
นํ�ายาซกัแหง้, นํ�ามนักา๊ด ฯลฯ) เพราะอาจส่งผลใหเ้กิดไฟไหมห้รือการระเบิด

●     ลา้งผา้ที�ซกัดว้ยมือใหส้ะอาดกอ่น

ข้อควรระวัง！

●     การติดตั�งเครื�องควรดาํเนินการโดยตวัแทนจาํหน่ายหรือตวัแทนบริการของผูผ้ลิต

●     เครื�องซกัผา้นี� สาํหรบัใชภ้ายในอาคารเท่านั�น

●     ไมไ่ดอ้อกแบบมาสาํหรบัการใชง้านแบบบิลตอิ์น

●     เครื�องตอ้งไมถู่กพรมกีดขวาง

●     ตอ้งไมติ่ดตั�งเครื�องซกัผา้ในหอ้งนํ�าหรือหอ้งที�มีความชื� นสูง รวมถึงหอ้งที�มีกา๊ซที�ระเบิด
หรือติดไฟได้

●     เครื�องซกัผา้แบบมีวาลว์นํ�าขาเขา้วาลว์เดียวสามารถเชื�อมต่อไดเ้ฉพาะนํ�าเยน็ ส่วน
เครื�องที�มีวาลว์นํ�าขาเขา้แบบคูค่วรเชื�อมต่อกบันํ�ารอ้นและนํ�าเยน็อยา่งถูกตอ้ง

●     หลงัจากติดตั�งเครื�องแลว้จะตอ้งสามารถเสียบปลั�กไดส้ะดวก

●     หากนํ�าไมไ่หลหรือหากท่านถอดสายจา่ยนํ�าออกแลว้ต่อเขา้ไปใหม ่ใหปิ้ดกอ๊กนํ�า
และกดปุ่ม Start/Pause (เริ�ม/หยุด) จากนั�นคอ่ยๆ เปิดกอ๊กหลงัจากผ่านไป 
40 วนิาที
แรงดนัอากาศอาจทาํใหเ้ครื�องซกัผา้เสียหายไดห้ากมีอากาศอยูใ่นท่อนํ�าปริมาณมาก
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เสี�ยงตอ่การทาํใหเ้ครื�องเสียหาย!

การใชเ้ครื�อง!

คาํแนะนาํดา้นความปลอดภยั

●    นําบรรจุภณัฑแ์ละโบลทย์ดึสาํหรบัการขนยา้ยออกใหห้มดกอ่นใชง้านเครื�อง 
มิฉะนั�นอาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหายที�รา้ยแรง

●    ผลิตภณัฑข์องท่านเหมาะสาํหรบัการใชง้านในครวัเรือนเท่านั�น และ
ออกแบบมาเฉพาะสาํหรบัสิ�งทอที�เหมาะกบัการซกัดว้ยเครื�องเท่านั�น

●    หา้มปีนขึ� นไปและนั�งบนเครื�องซกัผา้

●    หา้มพิงฝาเครื�อง

●    หา้มวางของหนักบนเครื�องซกัผา้

●    ขอ้ควรระวงัขณะจดัการกบัเครื�อง:

1. ตอ้งติดตั�งโบลทย์ดึสาํหรบัการขนยา้ยเขา้กบัเครื�องอีกครั�งโดยชา่งผูเ้ชี�ยวชาญ

2. ตอ้งระบายนํ�าที�สะสมอยูอ่อกจากเครื�อง

3. จดัการกบัเครื�องอยา่งระมดัระวงั หา้มจบัที�ชิ� นส่วนที�ยื�นออกมาบนตวัเครื�อง
 ทุกชิ� นขณะยก ฝาเครื�องไมส่ามารถใชเ้ป็นที�จบัในระหวา่งการขนส่งได้

4. เครื�องซกัผา้นี� มีนํ�าหนักมาก โปรดขนยา้ยดว้ยความระมดัระวงั

●    กรุณาอยา่ปิดฝาเครื�องแรงเกินไป หากปิดฝาเครื�องไดย้าก กรุณาตรวจสอบวา่
ใส่เสื� อผา้เขา้ไปในเครื�องและกระจายผา้ดีแลว้หรือไม่

●    หา้มซกัพรม

●    กอ่นการซกัผา้เป็นครั�งแรก จะตอ้งใชง้านเครื�องหนึ�งรอบการทาํงานครบ
ทุกขั�นตอนโดยที�ไมมี่เสื� อผา้อยูใ่นเครื�อง

●    หา้มใชส้ารตวัทาํละลายที�ติดไฟไดแ้ละระเบิดไดห้รือเป็นพิษ หา้มใชนํ้�ามนั
เบนซินและแอลกอฮอล ์ฯลฯ เป็นสารซกัฟอก กรุณาเลือกเฉพาะผงซกัฟอก
ที�เหมาะสาํหรบัซกัเครื�องเท่านั�น โดยเฉพาะสาํหรบัถงัซกั



บรรจภุณัฑ/์เครื�องซกัผา้เก่า
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คาํแนะนาํดา้นความปลอดภยั

             
เครื�องหมายนี� บ่งชี� วา่ไมค่วรกาํจดัผลิตภณัฑนี์� ร่วมกบัของเสียในครวัเรือน
อื�นๆ ทุกประเทศในสหภาพยุโรป เพื�อป้องกนัอนัตรายที�อาจเกิดขึ� นต่อ
สิ�งแวดลอ้มหรือสุขภาพของมนุษยอ์นัเนื�องมาจากการกาํจดัของเสียโดยไมมี่
การควบคุม ใหท้าํการรีไซเคิลดว้ยความรบัผิดชอบเพื�อส่งเสริมการนํา
ทรพัยากรวสัดุกลบัมาใชใ้หมอ่ยา่งยั �งยนื หากตอ้งการคืนเครื�องที�ใชแ้ลว้
ของท่าน กรุณาใชร้ะบบการเก็บขยะหรือติดต่อผูค้า้ปลีกที�ท่านซื� อผลิตภณัฑ์
นี�  ซึ�งจะทาํการส่งคืนและสามารถนําผลิตภณัฑไ์ปรีไซเคิลดว้ยวธีิการที�
ปลอดภยัต่อสิ�งแวดลอ้ม

          
           

●    หา้มซกัผา้ที�กนันํ�าได ้เชน่ เสื� อกนัฝน, ชุดดาํนํ�า, ชุดสกี, ถุงนอน, เบาะรองนั�ง, 
หมอน, รองเทา้ ฯลฯ เครื�องซกัผา้อาจทาํงานไมถู่กตอ้ง หรือผา้ดงักล่าวอาจ
ทาํใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือทาํใหเ้ครื�องเสียหาย

●    หากผงซกัฟอก นํ�ายาปรบัผา้นุ่ม หรือนํ�ายาฟอกขาวหกลงบนพื� นผิวเครื�อง 
ใหท้าํความสะอาดดว้ยผา้หมาดทนัที มิฉะนั�นชิ� นส่วนที�เป็นพลาสติกหรือเหล็ก
ของเครื�องซกัผา้อาจไดร้บัความเสียหาย

●    อยา่ใหแ้หล่งกาํเนิดความรอ้นอยูใ่กลก้บัเครื�องซกัผา้ เพราะอาจทาํใหเ้ครื�อง
เสียรูปทรงได้

●    ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่กระเป๋าทุกชอ่งไมมี่สิ�งของอยูภ่ายใน สิ�งของที�แหลมคมและ
แข็ง เชน่ เหรียญ, เข็มกลดั, ตะป,ู สกรู หรือกอ้นหิน ฯลฯ อาจสรา้งความ
เสียหายอยา่งรุนแรงแกเ่ครื�องได้

●    กรุณาตรวจสอบวา่ไดถ่้ายนํ�าในถงัซกัออกไปแลว้กอ่นที�จะเปิดฝาเครื�อง 
กรุณาอยา่เปิดฝาเครื�องหากยงัมองเห็นนํ�าอยูใ่นถงั

●    ระวงันํ�ารอ้นลวกขณะที�เครื�องถ่ายนํ�าลา้งที�เป็นนํ�ารอ้น

●    หา้มเติมนํ�าดว้ยมือในระหวา่งการซกัผา้

●    หลงัจากโปรแกรมเสร็จสมบรูณ ์กรุณารอสองนาทีกอ่นเปิดฝาเครื�อง



ถงัซกั

สายไฟ

แผงควบคมุ

ช่องใสผ่งซกัฟอก

ตวักรองนํ�าทิ� ง
ฝาหนา้

สายจา่ยนํ�า

ฝาครอบดา้นบน

ทอ่นํ�าทิ� ง

การตดิตั�ง

หมายเหตุ
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คาํอธิบายผลิตภณัฑ์

แผนภาพผลิตภณัฑนี์� ใชส้าํหรบัอา้งอิงเท่านั�น กรุณาดูที�ผลิตภณัฑจ์ริง
เป็นมาตรฐาน

อปุกรณเ์สรมิ

จุกปิดรูสาํหรบั
การขนยา้ย 

(4 ชิ� น)

สายจา่ยนํ�า ตวัยดึท่อนํ�าทิ� ง
(ตวัเลือกเพิ�มเตมิ)

คูมื่อการใชง้าน



บรเิวณที�ตดิตั�ง

คาํเตอืน！

การนาํเครื�องซกัผา้ออกจากบรรจภุณัฑ์

คาํเตอืน！

การถอดโบลทย์ดึสาํหรบัการขนยา้ย

คาํเตอืน！
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การตดิตั�ง

   ติดตั�งเครื�องบริเวณที�มั �นคงเพื�อไมใ่หเ้ครื�องขยบัออกจากที� 

● ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เครื�องไมท่บัสายไฟ

●

กวา้ง

กวา้งกวา้ง

20 มม.> 

ก่อนตดิตั�งเครื�อง ควรเลือกบรเิวณที�มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี� :

1.  พื� นผิวที�มั �นคง แหง้ และไดร้ะดบั
2.  หลีกเลี�ยงแสงแดดโดยตรง
3.  มีการระบายอากาศอยา่งเพียงพอ
4.  อุณหภูมิหอ้งสูงกวา่ 0°C
5.  ตั�งอยูห่า่งจากแหล่งกาํเนิดความรอ้น เชน่ ถ่านหินหรือกา๊ซ

●

●  วสัดุบรรจุภณัฑ ์(เชน่ ฟิลม์, สไตโรโฟม) อาจเป็นอนัตรายต่อเด็กได้

มีความเสี�ยงต่อการหายใจไมอ่อก! เก็บบรรจุภณัฑท์ั�งหมดใหห้า่งจากเด็ก

1.  นํากล่องกระดาษและโฟมอดัออก
2.  ยกเครื�องซกัผา้ขึ� นและนําวสัดุอดัฐานออก ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่โฟมสามเหลี�ยมชิ� นเล็กๆ 
 หลุดออกมาพรอ้มกบัฐานดว้ย หากโฟมไมห่ลุดออกมาดว้ย ใหว้างเครื�องลงในแนวตะแคง 
 จากนั�นนําโฟมออกมาจากฐานเครื�องดว้ยมือ
3.  แกะเทปที�ยดึสายไฟและท่อนํ�าทิ� งเอาไวอ้อก
4.  นําท่อนํ�าเขา้ออกมาจากถงัซกั

●
● ท่านตอ้งนําโบลทย์ดึสาํหรบัการขนยา้ยออกมาจากดา้นหลงักอ่นใชง้านเครื�อง

   ท่านจะตอ้งใชโ้บลทย์ดึสาํหรบัการขนยา้ยอีกครั�งหากจะเคลื�อนยา้ยเครื�อง ดงันั�นใหเ้ก็บโบลท์
   ไวใ้นสถานที�ที�ปลอดภยั

กรุณาทาํตามขั�นตอนตอ่ไปนี� เพื�อถอดโบลทอ์อก:

1.  คลายโบลทท์ั�ง 4 ตวัดว้ยประแจ จากนั�นถอดโบลทอ์อก
2.  อุดรูโบลทด์ว้ยจุกปิดรูสาํหรบัการขนยา้ย

3.  เก็บโบลทย์ดึสาํหรบัการขนยา้ยไวส้าํหรบัใชใ้นอนาคต



การปรบัระดบัเครื�องซกัผา้

คาํเตอืน！

1 2 3 4

การตอ่สายจา่ยนํ�า

คาํเตอืน！

1 2 3 4
1

2
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การตดิตั�ง

●   ตอ้งขนัน็อตล็อกบนขาตั�งทั�งสี�ขาเขา้กบัตวัเครื�องใหแ้น่น 

1.  ตรวจสอบวา่ขาตั�งแนบติดกบัตวัเครื�องหรือไม ่หากไม ่กรุณาหมุนขาตั�งไปยงัตาํแหน่งเดิม
 และขนัน็อต
2.  คลายน็อตล็อก หมุนฐานขาตั�งจนกระทั �งสมัผสัแนบกบัพื� น

3.  ปรบัขาตั�งและล็อกไวด้ว้ยประแจ ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เครื�องมั �นคงแลว้

ยกสูงขึ� น ลดตํ �าลง

น็อตล็อก 

ฐานขาตั�ง

 ●   เพื�อป้องกนันํ�ารั �วหรือความเสียหายจากนํ�า ใหท้าํตามคาํแนะนําในบทนี� 
  หา้มงอ, บีบ, ดดัแปลง หรือแยกส่วนท่อนํ�าเขา้●

สาํหรบัเครื�องรุ่นที�มีวาลว์นํ�ารอ้น ใหต่้อวาลว์เขา้กบักอ๊กนํ�ารอ้นดว้ยสายจา่ยนํ�ารอ้น การใชพ้ลงังาน
จะลดลงโดยอตัโนมติัในบางโปรแกรม

●

ตอ่ทอ่นํ�าเขา้ตามวิธีการที�กาํหนด ซึ�งสามารถทาํไดส้องวิธี

การเชื�อมต่อระหวา่งกอ๊กนํ�าแบบธรรมดากบัท่อนํ�าเขา้

คลายแคลมป์น็อตและ
โบลทท์ั�งสี� ขนัแคลมป์น็อตใหแ้น่น

บีบสไลดบุ์ชชิ�ง สอดท่อ
นํ�าเขา้ไปในฐานเชื�อมต่อ

สไลดบุ์ชชิ�ง

เชื�อมต่อเสร็จเรียบรอ้ย

การเชื�อมต่อระหวา่งกอ๊กนํ�าแบบสลกัเกลียวกบัท่อนํ�าเขา้

กอ๊กนํ�าแบบมีเกลียวและท่อนํ�าเขา้

สไลดบุ์ชชิ�ง

กอ๊กนํ�าพิเศษสาํหรบัเครื�องซกัผา้

●   ตรวจสอบการจดัวางของเครื�องซกัผา้ดว้ยเครื�องมือวดัระดบั และปรบัฐานขาตั�งหากไมไ่ดร้ะดบั

แคลมป์น็อต

5 มม.



ทอ่นํ�าทิ� ง

คาํเตอืน！

คาํเตอืน！
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การตดิตั�ง

สายจา่ยนํ�าวาลว์นํ�าขาเขา้

 ●  หา้มงอหรือยดืท่อนํ�าทิ� ง 

จดัตาํแหน่งของท่อนํ�าทิ� งใหเ้หมาะสม มิฉะนั�นอาจเกิดความเสียหายเนื�องจากนํ�ารั �ว ●  

สามารถจดัวางปลายทอ่นํ�าทิ� งไดส้องวิธี:

รางระบายนํ�า

ตํ�า
สุด

 60
 ซม

.

สูง
สุด

 1
00

 ซ
ม.

1. ใส่ลงไปในรางระบายนํ�า 2. ต่อเขา้กบัท่อระบายแยกของอ่างนํ�า

 หมายเหตุ

หากเครื�องมีตวัยดึท่อนํ�าทิ� ง กรุณาติดตั�งดงันี� ●  
อ่างนํ�า

ตวัยดึท่อ

มดัไว ้

สูงสุด 100 ซม.
ตํ �าสุด 60 ซม.

สูง
สุด

 1
00

 ซ
ม.

ตํ
�าสุ

ด 
60

 ซ
ม.

 ●  

 ●  

ในการติดตั�งท่อนํ�าทิ� ง ใหย้ดึท่อไว้ ใหแ้น่นดว้ยเชือก

หากท่อนํ�าทิ� งยาวเกินไป อยา่ฝืนดนัท่อเขา้ไปในเครื�องซกัผา้เพราะจะทาํใหเ้กิดเสียงผิดปกติ

ขอ้ต่อท่อ

ซีลยาง

●   ต่อปลายอีกดา้นหนึ�งของท่อนํ�าเขา้เขา้กบัวาลว์นํ�าขาเขา้ที�ดา้นหลงัของเครื�อง และยดึท่อไวใ้ห้
 แน่นตามเข็มนาฬกิา
●   แรงดนันํ�าที�เหมาะสมคือ 0.05~1.0 MPa
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การตดิตั�ง
การตรวจสอบการทาํงาน

1

การตรวจสอบหลงัการตดิตั�ง

เปิดกอ๊กนํ�าและปิดฝาเครื�องซกัผา้

กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื�อเปิดเครื�อง

เลือกโปรแกรม Cotton (ผา้ฝ้าย) และกดปุ่ม Start/Pause (เริ�ม/หยุด)

หลงัจากผ่านไป 5 นาที ใหต้รวจสอบวา่ไมมี่นํ�ารั �วออกมาจากส่วนใดๆ

กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื�อปิดเครื�อง

กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) อีกครั�งเพื�อเปิดเครื�อง

เลือกโปรแกรม Spin (ปั�นแหง้) และกดปุ่ม Start/Pause (เริ�ม/หยุด)

ตรวจสอบวา่ไมมี่อาการสั �นหรือเสียงผิดปกติ และมีการระบายนํ�าอยา่งถูกตอ้ง

2

3

4

5

6

7

8

หากเกิดสภาวะใดๆ ต่อไปนี� หรือความผิดปกติอื�นๆ ใหดึ้งปลั�กไฟออกทนัทีเพื�อป้องกนัอุบติัเหตุ 
และติดต่อศนูยบ์ริการในพื� นที�ของท่าน

●  เครื�องซกัผา้ไม่ทาํงานเมื�อทา่นเปิดเครื�อง

●   สายไฟมีรอยแตก

●  มีอาการสั �นและเสียงผิดปกตใินระหว่างการทาํงาน

●   มีกลิ�นไหม้
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การใชง้าน
การใชง้านเบื� องตน้

กอ่นซกัผา้ กรุณาตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ติดตั�งเครื�องอยา่งถูกตอ้งแลว้● 

กอ่นการซกัผา้เป็นครั�งแรก จะตอ้งใชง้านเครื�องซกัผา้หนึ�งรอบการทาํงานครบทุกขั�นตอน
ดงัต่อไปนี� โดยที�ไมมี่เสื� อผา้อยูใ่นเครื�อง

 ●  
 

1

2

กอ่นซกัผา้ 

1 2 3 4 5

เสียบปลั�ก เปิดกอ๊ก ใส่ผา้ ปิดฝา 

ซกั
ปกติ            
                 
       

ขจดัคราบหนัก  

นํ�ายาปรบัผา้นุ่ม

ใส่ผงซกัฟอก

● ตอ้งใส่ผงซกัฟอกใน “ชอ่ง I” หลงัจากที�เลือกการขจดัคราบหนักสาํหรบัเครื�องรุ่นที�มี
 ฟังกช์นันี�

  

หมายเหตุ

การซกัผา้

1 2 3

เลือกโปรแกรม เลือกฟังกช์นัหรือคา่เริ�มตน้  เริ�มทาํงาน

● หากเลือกคา่เริ�มตน้ สามารถขา้มขั�นตอนที� 2 ได้

3 หลงัซกัผา้
“End” (สิ� นสุด) บนหนา้จอแสดงผล 

ขอ้ควรระวงั！

หมายเหตุ



การใชง้าน
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ก่อนการซกัผา้แตล่ะครั�ง
          ● สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของเครื�องซกัผา้ควรอยูที่� 0-40°C หากใชง้านที�อุณหภูมิตํ �ากวา่ 

0°C วาลว์นํ�าขาเขา้และระบบการระบายนํ�าทิ� งอาจไดร้บัความเสียหาย หากเครื�องตั�งอยูใ่น
บริเวณที�มีอุณหภูมิ 0°C หรือตํ �ากวา่ ควรยา้ยเครื�องไปยงับริเวณที�มีอุณหภูมิโดยรอบปกติเพื�อ
ใหม้ั �นใจวา่สายจา่ยนํ�าและท่อนํ�าทิ� งไมจ่บัตวัเป็นนํ�าแข็งกอ่นใชง้าน

          

          
         ● กรุณาตรวจสอบป้ายต่างๆ และคาํอธิบายการใชผ้งซกัฟอกกอ่นซกัผา้ ใชผ้งซกัฟอกชนิดไมมี่ฟอง

หรือฟองนอ้ยซึ�งเหมาะสาํหรบัการซกัดว้ยเครื�อง
   

ตรวจสอบป้าย นําสิ�งของออกมาจากกระเป๋า ผูกปมสายที�ยาว รูดซิป 
หรือติดกระดุม

   

ใส่เสื� อผา้ชิ� นเล็กๆ 
ลงในปลอกหมอน

กลบัดา้นผา้ที�เป็นขุยไดง้า่ยและ
ผา้ถกัขนยาว

แยกเสื� อผา้ที�มีเนื� อผา้ต่างกนั   
 

คาํเตอืน！

●  หากซกัผา้ชิ� นเดียว เครื�องอาจเกิดการเยื� องศนูยไ์ดง้า่ยและจะแจง้เตือนเนื�องจากมีการ
เสียสมดุลเป็นอยา่งมาก ดงันั�นแนะนําให ้ใส่ผา้เพิ�มลงไปซกัร่วมกนัอีกหนึ�งหรือสองชิ� นเพื�อ
ใหส้ามารถปั�นแหง้ไดอ้ยา่งราบรื�น

●  หา้มซกัผา้ที�สมัผสัถูกนํ�ามนักา๊ด, นํ�ามนัเบนซิน, แอลกอฮอล ์และสสารที�ติดไฟไดอื้�นๆ

●  การซกัผา้ต่อไปนี� อาจทาํใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือการทาํงานผิดปกติอนัเนื�องมาจากการสั �น
สะเทือนผิดปกติ

  – ผา้ที�กนันํ�าได ้เชน่ ชุดดาํนํ�า, ชุดสกี ฯลฯ
  – ผา้ที�มีคุณสมบติักนัลื�นซึ�งดา้นหนึ�งทาํจากยาง เชน่ พรมเช็ดเทา้
  – เบาะรองนั�ง, หมอน, รองเทา้ ฯลฯ
  – อยา่ใส่ผา้ที�สามารถอุม้นํ�าไดดี้ (ผา้ขนหนู, ผา้ยนีส ์ฯลฯ) ในถุงซกัผา้เมื�อจะซกั



การใชง้าน
ช่องใสผ่งซกัฟอก

-

-
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ผงซกัฟอกสาํหรบัขจดัคราบหนัก
ผงซกัฟอกสาํหรบัซกัปกติ
นํ�ายาปรบัผา้นุ่ม

II

I

แผ่นกั�น

แผ่นกั�น

นํ�ายาซกัผา้  

ผงซกัฟอก    

●   ตอ้งใส่ผงซกัฟอกใน “ชอ่ง I” เฉพาะหลงัจากที�เลือกการขจดัคราบหนักสาํหรบัเครื�องรุ่นที�มี
ฟังกช์นันี� เท่านั�น

●   ใชผ้งซกัฟอกตามปริมาณที�แนะนําบนบรรจุภณัฑข์องผงซกัฟอก ชนิดและปริมาณของผงซกัฟอก
ขึ� นอยูก่บัชนิดของผา้, ปริมาณผา้ที�จะซกั, ระดบัความสกปรก และความกระดา้งของนํ�าที�ใช ้
ใชผ้งซกัฟอกในปริมาณที�นอ้ยลงหาก : ซกัผา้ในปริมาณนอ้ยและผา้สกปรกไมม่าก

●   การใชผ้งซกัฟอกมากเกินไปอาจทาํใหเ้กิดฟองมากเกินพอดี ซึ�งจะทาํใหป้ระสิทธิภาพใน
การลา้งลดลงหรืออาจทาํใหนํ้�ารั �ว

โปรแกรม
Cotton Eco (ผา้ฝ้ายแบบประหยดั)
Cotton (ผา้ฝ้าย)

Rinse & Spin (ลา้งและปั�นแหง้)
Spin (ปั�นแหง้)

Duvet (ผา้นวม)

  หมายถึงตอ้งใส่ ○　หมายถึงใส่หรือไมก็่ได้ 

โปรแกรม

Wool (ผา้ขนสตัว)์
Delicate (ถนอมผา้)
Mix (ผา้ทั �วไป)

Synthetic (ผา้ใยสงัเคราะห)์

หมายเหตุ

ขอ้ควรระวงั

●   สาํหรบัผงซกัฟอกหรือสารเติมแต่งที�จบัตวัเป็นกอ้นหรือเหนียว แนะนําใหล้ะลายดว้ยนํ�ากอ่น
ที�จะเทลงในกล่องใส่ผงซกัฟอก เพื�อป้องกนัไมใ่หอุ้ดตนัทางเขา้ของกล่องใส่ผงซกัฟอกและ
ลน้ในขณะเติมนํ�า

●   โปรดเลือกผงซกัฟอกชนิดที�เหมาะสมกบัอุณหภูมิในการซกัผา้ที�หลากหลาย เพื�อใหไ้ด้
สมรรถนะการซกัสูงสุดโดยใชนํ้�าและพลงังานนอ้ยลง

Rapid 15 (ซกัด่วน 15 นาที)
Daily 45 (ซกัทุกวนั 45)
Daily 60 (ซกัทุกวนั 60)

Tub Clean (ทาํความสะอาดถงัซกั)

Outdoor (ขจดัคราบหนัก)

Baby Care (เสื� อผา้เด็ก)

！



การใชง้าน
แผงควบคมุ
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รุ่น: BD-60CE /BD-70CE /BD-80CE

โปรแกรม
สามารถใชไ้ด้
ตามชนิดเสื� อผา้ที�จะซกั

เปิด/ปิด
เปิด/ปิดเครื�อง

เริ�ม/หยุด
กดปุ่มเพื�อเริ�มหรือ
หยุดวงจรการซกัผา้

ตวัเลือก
สามารถเลือกฟังกช์นั
เพิ�มเติมไดแ้ละจะสวา่ง
เมื�อเลือกแลว้

หนา้จอแสดงผล
หนา้จอแสดงผลจะแสดงการตั�งคา่, เวลาคงเหลือโดยประมาณ, 
ตวัเลือกต่างๆ และขอ้ความสถานะของเครื�องซกัผา้ของท่าน 
หนา้จอแสดงผลจะสวา่งตลอดวงจรการทาํงาน

หมายเหตุ

แผนภาพนี� ใชส้าํหรบัอา้งอิงเท่านั�น กรุณาดูที�ผลิตภณัฑจ์ริงเป็นมาตรฐาน●   

ล็อกป้องกนัเด็ก

เพิ�มผา้ระหวา่งซกั

หนา้จอแสดงผล

 

สิ� นสุด อุณหภูมิ (°C)

ทาํความสะอาดฝา

ล็อกฝาหนา้ 

เวลาในการซกั (ชั �วโมง : นาที) เวลาซกัล่วงหนา้

ความเร็ว (รอบ/นาที) ขอ้ผิดพลาด

หนา้จอแสดงผล

*สาํหรบัความเร็วรอบ 1,000 (รอบ/นาที) 
 ตวัเลขจะโชวเ์ฉพาะ 2 หลกัจากหนา้



การใชง้าน
ตวัเลือก
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ขจดัคราบหนกั 
Prewash

ขจดัคราบหนกั: กดปุ่มฟังกช์นันี� เพื�อเลือก 
ฟังกช์นัขจดัคราบหนักจะเพิ�มการซกัพิเศษกอ่นการซกัปกติ เหมาะสาํหรบัการขจดัฝุ่นที�ติดอยูบ่นพื� นผิว
ของเสื� อผา้; ท่านตอ้งใส่ผงซกัฟอกลงในชอ่ง (I) เมื�อเลือกฟังกช์นันี�

เพิ�มนํ�าการลา้ง 
Extra Rinse

เพิ�มนํ�าการลา้ง: กดปุ่มฟังกช์นันี� เพื�อเลือก 
เสื� อผา้ที�ซกัจะถูกลา้งเพิ�มหนึ�งครั�งหลงัจากเลือกฟังกช์นันี�

เวลาซกั
ลว่งหนา้ 

Timer

เวลาซกัลว่งหนา้: ตั�งค่าฟังกช์นัเวลาซกัลว่งหนา้
1. เลือกโปรแกรม
2. กดปุ่ม Timer (เวลาซกัล่วงหนา้) เพื�อเลือกเวลา (ตั�งเวลาล่วงหนา้ได ้0-24 ชม.)
3. กด [Start/Pause] (เริ�ม/หยุด) เพื�อเริ�มการทาํงานแบบตั�งเวลาล่วงหนา้

Timer

ยกเลิกฟังกช์นัเวลาซกัลว่งหนา้  
กดปุ่ม [Timer] (เวลาซกัล่วงหนา้) และปุ่ม [Start/Pause] (เริ�ม/หยุด) จนกระทั �งหนา้จอแสดงผล
เป็น 0h ควรกดปุ่มกอ่นเริ�มตน้ โปรแกรมหากโปรแกรมเริ�มตน้แลว้ ควรปิดโปรแกรมเพื�อรีเซ็ตใหม่

 

 
พลงัซกั
Stain 
Level

พลงัซกั
เวลาในการซกัจะเพิ�มขึ� นหรือลดลงหลงัจากที�เลือก

●  หากมีการหยุดจา่ยไฟขณะที�เครื�องกาํลงัทาํงาน หน่วยความจาํพิเศษจะจดัเก็บโปรแกรม
 ที�เลือกไว ้และเมื�อพลงังานเริ�มตน้อีกครั�ง โปรแกรมนั�นจะดาํเนินการต่อ

         หมายถึงสามารถเลือกได ้(เครื�องบางรุ่นมีฟังกช์นัการชั �งนํ�าหนักอจัฉริยะ กรุณาอา้งอิงผลิตภณัฑจ์ริง)○　

ขอ้ควรระวงั！

       

ตวัเลือก โปรแกรม ตวัเลือก
เพิ�มนํ�าการลา้ง ขจดัคราบหนักเวลาซกัล่วงหนา้ เพิ�มนํ�าการลา้ง ขจดัคราบหนักเวลาซกัล่วงหนา้

โปรแกรม

Cotton Eco (ผา้ฝ้ายแบบประหยดั)
Cotton (ผา้ฝ้าย)
Rapid 15 (ซกัด่วน 15 นาที)
Daily 45 (ซกัทุกวนั 45)
Daily 60 (ซกัทุกวนั 60)
Rinse & Spin (ลา้งและปั�นแหง้)

Spin (ปั�นแหง้)
Duvet (ผา้นวม)

Tub Clean (ทาํความสะอาดถงัซกั)
Wool (ผา้ขนสตัว)์
Delicate (ถนอมผา้)

Mix (ผา้ทั �วไป)
Outdoor (ขจดัคราบหนัก)
Baby Care (เสื� อผา้เด็ก)

Synthetic (ผา้ใยสงัเคราะห)์



Timer Spin
Speed

การใชง้าน
ฟังกช์นัอื�นๆ

อณุหภมิู: กดปุ่ม Temp (อณุหภมิู) เพื�อเลือก

ปั �นแหง้: กดปุ่ม Spin Speed (ปั �นแหง้) เพื�อเลือก

อณุหภมิู
Temp

ปั �นแหง้
Spin 
Speed

ล็อกป้องกนัเด็ก: สาํหรบัป้องกนัเด็กกดปุ่มเล่น

ปิดเสียงเตอืน:

จดจาํการซกั: สาํหรบัจดจาํโปรแกรมที�ใชบ่้อย
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จดจาํการซกั 

Memory

ทาํความสะอาดฝา: ฉีดนํ�าที�กระจกฝากอ่นกระบวนการปั�นแหง้ในขั�นตอนสุดทา้ยและกอ่นเริ�มทาํงาน

เพิ�มผา้ระหว่างซกั: ท่านสามารถเพิ�มผา้ไดเ้มื�อกดปุ่ม [Start/Pause] (เริ�ม/หยุด) เป็นเวลา 3 วนิาที

 กอ่นที�นํ�าจะอยูที่�ระดบัสูงและมีอุณหภูมิถึง 60°C

กดปุ่มเพื�อควบคุมอุณหภูมิ (เยน็, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)

กดปุ่มเพื�อเปลี�ยนความเร็ว
1200: 0-400-600-800-1000-1200

Rapid 15

Daily 60 

โปรแกรม ความเร็วเริ�มตน้ (รอบ/นาที) โปรแกรม ความเร็วเริ�มตน้ (รอบ/นาที)

800

1000

800

1200

1000

1200

800

1000

1200

800

1000

400

600

1200

1000

400

800

         *สาํหรบัความเร็วรอบ 1,000 (รอบ/นาที) ตวัเลขจะโชวเ์ฉพาะ 2 หลกัจากหนา้

●  กดปุ่มทั�งสอง 3 วนิาทีจะเป็นการปลดฟังกช์นั
●  “ล็อกป้องกนัเด็ก” จะล็อกปุ่มทั�งหมดยกเวน้ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
●  หากตดัการจา่ยไฟ การป้องกนัเด็กจะถูกยกเลิก
●  ในบางรุ่น ล็อกป้องกนัเด็กจะยงัคงทาํงานหากพลงังานกลบัคืนมา

 Temp.
เลือกโปรแกรม

 กดปุ่ม [Temp.] (อุณหภูมิ) เป็นเวลา 
3 วนิาที จะเป็นการปิดเสียงเตือน

หากตอ้งการใชฟั้งกช์นัเสียงเตือน ใหก้ดปุ่มอีกครั�งเป็นเวลา 3 วนิาที การตั�งคา่นี� จะถูกเก็บไวจ้นกวา่จะรีเซ็ตครั�งต่อไป

 

เลือกโปรแกรม
 

 เริ�ม
กด [Delay] 
(เวลาซกัล่วงหนา้) 
และ [Speed] (ความเร็ว)

 

●  หลงัจากปิดเสียงฟังกช์นัเสียงเตือน เสียงต่างๆ จะไมท่าํงานอีก

หลงัจากเลือกโปรแกรมและตั�งคา่ตวัเลือกแลว้ ใหก้ด [Spin Speed] (ปั�นแหง้) 
3 วนิาทีกอ่นเริ�มตน้ซกัผา้ โปรแกรมการตั�งคา่เริ�มตน้คือ Cotton Eco (ผา้ฝ้ายแบบประหยดั)

ขอ้ควรระวงั！

ขอ้ควรระวงั！

ทาํความสะอาดฝา
Door Clean

เพิ�มผา้ระหว่างซกั 
Reload

Daily 45 (ซกัทุกวนั 45)

Cotton Eco (ผา้ฝ้ายแบบประหยดั)

Cotton (ผา้ฝ้าย)

Rinse & Spin (ลา้งและปั�นแหง้)

Spin (ปั�นแหง้)

Duvet (ผา้นวม)

Wool (ผา้ขนสตัว)์

Delicate (ถนอมผา้)

Mix (ผา้ทั �วไป)

Synthetic (ผา้ใยสงัเคราะห)์

Tub Clean (ทาํความสะอาดถงัซกั)

Outdoor (ขจดัคราบหนัก)

Baby Care (เสื� อผา้เด็ก)

Rapid 15 (ซกัด่วน 15 นาที)

Daily 60 (ซกัทุกวนั 60)



Cotton (ผา้ฝ้าย)

การใชง้าน
โปรแกรม

Synthetic
(ผา้

ใยสงัเคราะห)์

เสื� อผา้เด็ก

(ซกัทุกวนั 45)

(ซกัทุกวนั 60)

(ขจดัคราบหนกั)

(ซกัดว่น 15 นาที)

(ผา้ขนสตัว)์

(ผา้ฝ้ายแบบประหยดั)

(ทาํความ
สะอาดถงัซกั)

(ผา้นวม)

Baby Care

Daily 45

Mix (ผา้ทั �วไป)

Daily 60

Outdoor

Rapid 15

Wool

Spin (ปั �นแหง้)

Cotton Eco

Tub Clean

Duvet

(ถนอมผา้)
Delicate
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โปรแกรมตา่งๆ สามารถใชไ้ดต้ามชนิดเสื� อผา้ที�จะซกั

สิ�งทอที�มีความทนทาน ทนความรอ้น ทาํจากฝ้ายหรือลินิน

ซกัผา้ใยสงัเคราะห ์เชน่ เสื� อเชิ� ต, เสื� อโคต้, ผา้เนื� อผสม
ในการซกัผา้ถกั ควรลดปริมาณผงซกัฟอกลงเนื�องจากโครงสรา้งเสน้ใยที�ไมแ่น่น
ของผา้จะทาํใหเ้กิดฟองไดง้า่ย

ซกัเสื� อผา้เด็ก ชว่ยใหเ้สื� อผา้เด็กสะอาดขึ� นและมีสมรรถนะการลา้งที�ดีขึ� นเพื�อปกป้องผิวเด็ก

ซกัเสื� อผา้จาํนวนไมม่ากและไมส่กปรกมากอยา่งรวดเร็ว

ซกัผา้ฝ้ายและผา้ใยสงัเคราะหร์วมกนั

เหมาะสาํหรบัซกัเสื� อผา้จาํนวนไมม่ากและไมส่กปรกมากอยา่งรวดเร็ว

สาํหรบัขจดัคราบหนักโดยเฉพาะ

โปรแกรมการซกัผา้ดว้ยเวลาที�สั�นมาก เหมาะสาํหรบัการซกัผา้จาํนวนนอ้ยชิ� นที�สกปรก
เพียงเล็กนอ้ย

ผา้ขนสตัวที์�ตอ้งซกัดว้ยมือหรือสามารถซกัเครื�องได ้เป็นโปรแกรมการซกัที�อ่อนโยนเป็น
พิเศษเพื�อป้องกนัการหด มีการหยุดพกัของโปรแกรมนานขึ� น (แชผ่า้ในนํ�ายาซกัผา้)

ปั�นแหง้พิเศษที�สามารถเลือกความเร็วในการปั�นได้

เพิ�มประสิทธิภาพในการซกัโดยการเพิ�มเวลาในการซกั

ติดตั�งเป็นพิเศษในเครื�องรุ่นนี� เพื�อทาํความสะอาดถงัซกัและท่อ ใชก้ารฆา่เชื� อที�อุณหภูมิสูง 
90°C เพื�อใหก้ารซกัผา้สะอาดยิ�งขึ� น เมื�อใชโ้ปรแกรมนี�  จะไมส่ามารถใส่เสื� อผา้หรือสิ�งที�จะ
ซกัอื�นๆ ได ้หากใส่สารฟอกขาวชนิดมีคลอรีนในปริมาณที�เหมาะสม ประสิทธิภาพใน
การทาํความสะอาดถงัซกัจะดียิ�งขึ� น ลกูคา้สามารถใชโ้ปรแกรมนี� ไดบ่้อยครั�งตามตอ้งการ

โปรแกรมนี� ออกแบบมาสาํหรบัการซกัผา้นวมโดยเฉพาะ

สาํหรบัผา้บอบบางที�สามารถซกัได ้เชน่ ผา้ไหม, ผา้ซาติน, ผา้ใยสงัเคราะห ์และผา้ใยผสม 



การใชง้าน
ตารางโปรแกรมการซกัผา้

หมายเหตุ
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       โปรแกรม นํ�าหนักผา้ (กก.) เวลาเริ�มตน้

คา่เริ�มตน้

เยน็

เยน็

40

30

เยน็

40

40

30

40

อุณหภูมิ (°C)

30

6.0 7.0 8.08.0

2.0

4.0 

2.0

8.0

4.0

2.0

2.5

8.0

8.0

7.0

2.0

3.5 

2.0

7.0

3.5

2.0

2.5

7.0

7.0

6.0

2.0

3.0 

2.0

6.0

3.0

2.0

2.5

6.0

6.0

2.02.02.0

8.07.06.0

8.07.06.0

-

8.07.06.0

90

40

0:45

2:20

1:20

1:00

0:12

1:21

1:06

0:31

1:23

1:00

1:13

0:58

2:40

0:15

- -

-

-

รุ่น: BD-60CE /BD-70CE /BD-80CE

402.52.5 1:202.5

โปรแกรมทดสอบพลงังาน: Cotton Eco (ผา้ฝ้ายแบบประหยดั)   60/40°C
ความเร็ว: ความเร็วสูงสุด; คา่อื�นๆ ใชต้ามคา่เริ�มตน้
ใส่ผา้ครึ�งหนึ�งของเครื�องขนาด 6.0/7.0/8.0 กก. : 3.0/3.5/4.0 กก.

●   ระดบัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานตามมาตรฐาน EU : A+++   

●  “ผา้ฝ้ายแบบประหยดั 60/40°C” คือโปรแกรมการซกัผา้มาตรฐานที�ซึ�งขอ้มลูในฉลากและ
เอกสารขอ้มลูการใชพ้ลงังานมีความสอดคลอ้งกนั เหมาะสาํหรบัการทาํความสะอาดผา้ฝ้ายที�สกปรก
ตามปกติ และเป็นโปรแกรมที�มีประสิทธิภาพที�สุดในแงข่องการใชพ้ลงังานและนํ�ารวมกนัเพื�อซกัผา้ฝ้าย 
โดยอุณหภูมินํ�าตามจริงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิวงจรการซกัผา้ที�แจง้ไว ้

●  โปรแกรมผา้ฝ้ายแบบประหยดัเป็นโปรแกรมที�แนะนําสาํหรบัผา้ที�สกปรกในระดบัปกติตามความจุที�กาํหนด

●   ตวัแปรในตารางนี� มีไวส้าํหรบัการอา้งอิงของผูใ้ชเ้ท่านั�น ตวัแปรจริงอาจแตกต่างจากตวัแปร
    ในตารางขา้งตน้

Synthetic (ผา้ใยสงัเคราะห)์

Cotton (ผา้ฝ้าย)

Spin (ปั�นแหง้)

Wool (ผา้ขนสตัว)์

Rinse & Spin (ลา้งและปั�นแหง้)

Delicate (ถนอมผา้)

Mix (ผา้ทั �วไป)

Cotton Eco (ผา้ฝ้ายแบบประหยดั)

Rapid 15 (ซกัด่วน 15 นาที)

Daily 45 (ซกัทุกวนั 45)

Daily 60 (ซกัทุกวนั 60)

Tub Clean (ทาํความสะอาดถงัซกั)

Outdoor (ขจดัคราบหนัก)

Baby Care (เสื� อผา้เด็ก)

Duvet (ผา้นวม)



หมายเหตุ

การใชง้าน
โปรแกรมซกัผา้นวม

●    หา้มใชถุ้งตาขา่ยใส่ผา้หม่ เพราะอาจทาํใหเ้ครื�องสั �นอยา่งรุนแรงขณะปั�นแหง้

1 ใสผ่า้ที�จะซกั

1 2 3
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1

2

3

พบัผา้ที�มีขนาดใหญ่ เชน่ ผา้นวมหรือผา้หม่ ดงันี�

ใส่ผา้ลงในถงัซกัโดยใหด้า้นปลายทั�งสองหนัไปทางดา้นหลงัของถงัซกั

ถงัซกั

ปลายทั�งสองของผา้หนัไป
ทางดา้นหลงัของถงัซกั

ดนัผา้เขา้ไปในถงัซกั
ไมใ่หเ้กินเสน้นี�

กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื�อเปิดเครื�อง

4
5

เลือกโปรแกรม Duvet (ผา้นวม)

ใสผ่งซกัฟอกลงในช่องใสผ่งซกัฟอก

กดปุ่ม Start/Pause (เริ�ม/หยุด)



การบาํรุงรกัษา
การทาํความสะอาดและการดแูลรกัษา
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●  กอ่นเริ�มตน้การบาํรุงรกัษา กรุณาถอดปลั�กเครื�องและปิดกอ๊กนํ�า

1

2

3

การทาํความสะอาดตวัเครื�อง
การบาํรุงรกัษาเครื�องซกัผา้อยา่งเหมาะสมสามารถยดือายุการใชง้าน
ของเครื�องได ้พื� นผิวเครื�องสามารถทาํความสะอาดไดต้ามความเหมาะสม
โดยใชนํ้�ายาทาํความสะอาดเจือจางที�เป็นกลางและไมมี่ฤทธิ�กดักร่อน
หากมีนํ�าไหลลน้ ใหใ้ชผ้า้เปียกเช็ดออกทนัที หา้มใชเ้ครื�องมือที�แหลมคม

หมายเหตุ

หา้มใชก้รดฟอรมิ์กและตวัทาํละลายเจือจางของกรดฟอรมิ์กหรือสิ�งที�เทียบเท่า เชน่ 
แอลกอฮอล ์ตวัทาํละลาย หรือเคมีภณัฑ ์ฯลฯ

●  

การทาํความสะอาดถงัซกั

ตอ้งขจดัสนิมที�ตกคา้งอยูใ่นถงัซกัซึ�งเกิดจากอนุภาคโลหะออกทนัทีโดยใชนํ้�ายาทาํความสะอาด
ที�ไมมี่คลอรีน
หา้มใชใ้ยเหล็กสาํหรบัขดั

หา้มใชก้รดฟอรมิ์กและตวัทาํละลายเจือจางของกรดฟอรมิ์กหรือสิ�งที�เทียบเท่า เชน่ 
แอลกอฮอล ์ตวัทาํละลาย หรือเคมีภณัฑ ์ฯลฯ

●  

การทาํความสะอาดขอบยางและกระจกฝาหนา้

เช็ดกระจกและขอบยางหลงัการซกัผา้แต่ละครั�งเพื�อขจดั
ขุยผา้และคราบต่างๆ หากขุยผา้กอ่ตวัสะสม อาจทาํให้
เกิดการรั �วได้
นําเหรียญ กระดุม และวตัถุอื�นๆ ออกจากขอบยางหลงั
การซกัผา้แต่ละครั�ง

คาํเตอืน！

หมายเหตุ

หา้มใชแ้รงในการทาํความสะอาดยางขอบฝามากเกินไป เพราะอาจทาํใหย้างหลุดออกมา
และเกิดปัญหานํ�ารั �ว

●  

ขอ้ควรระวงั！



การทาํความสะอาดและการดแูลรกัษา

4 การทาํความสะอาดตวักรองในช่องนํ�าเขา้

หมายเหตุ

5 การทาํความสะอาดช่องใสผ่งซกัฟอก

1 2 3 4
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หมายเหตุ

หมายเหตุ

การบาํรุงรกัษา

●  ตอ้งทาํความสะอาดตวักรองในชอ่งนํ�าเขา้หากมีนํ�าไหลออกมานอ้ย

การลา้งตวักรองในกอ๊กนํ�า

1. ปิดกอ๊กนํ�า
2. ถอดสายจา่ยนํ�าออกจากกอ๊กนํ�า
3. ทาํความสะอาดตวักรอง
4. ต่อสายจา่ยนํ�าอีกครั�ง

การลา้งตวักรองในเครื�องซกัผา้:

1. คลายท่อนํ�าเขา้ออกจากดา้นหลงัของเครื�อง
2. ดึงตวักรองออกมาดว้ยคีมปากแหลมและ
 ติดตั�งกลบัเขา้ไปอีกครั�งหลงัจากที�ลา้งแลว้
3. ใชแ้ปรงในการทาํความสะอาดตวักรอง
4. ต่อท่อนํ�าเขา้อีกครั�ง

●   หากแปรงไมส่ะอาด สามารถดึงตวักรองออกมาลา้งแยกได;้

●   ต่อท่ออีกครั�ง และเปิดกอ๊กนํ�า

1. กดลงที�ตาํแหน่งลกูศรบนฝาปิดชอ่งใส่นํ�ายาปรบัผา้นุ่มในลิ� นชกัชอ่งใส่ผงซกัฟอก
2. ยกคลิปขึ� นและนําฝาปิดชอ่งใส่นํ�ายาปรบัผา้นุ่มออกมา และลา้งร่องทั�งหมดดว้ยนํ�า
3. ใส่ฝาปิดชอ่งใส่นํ�ายาปรบัผา้นุ่มกลบัเขา้ไปและดนัลิ� นชกักลบัเขา้ที�

หา้มใชแ้อลกอฮอล ์ตวัทาํละลาย หรือเคมีภณัฑใ์นการทาํความสะอาดเครื�อง●  

ดึงลิ� นชกัชอ่งใส่ผงซกัฟอก
ออกมาขณะกด A

ทาํความสะอาด
ลิ� นชกัชอ่งใส่ผงซกัฟอกใตนํ้�า

ฝาปิดชอ่งใส่
นํ�ายาปรบั
ผา้นุ่ม

ทาํความสะอาดภายใน
ชอ่งเวา้ดว้ยแปรงสีฟันเกา่

ใส่ลิ� นชกัชอ่งใส่ผง
ซกัฟอกเขา้ไป

A

ตวักรอง



การทาํความสะอาดและการดแูลรกัษา

6 การทาํความสะอาดตวักรองนํ�าทิ� ง

1

3 4 5
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2

การบาํรุงรกัษา

●  ระวงันํ�ารอ้น!
●  รอใหนํ้�ายาซกัผา้เยน็ลงกอ่น
●  ถอดปลั�กเครื�องเพื�อหลีกเลี�ยงการเกิดไฟดูดกอ่นทาํความสะอาด
●  ตวักรองปั�มถ่ายนํ�าสามารถกรองเศษดา้ยและสิ�งแปลกปลอมชิ� นเล็กๆ ออกจากผา้ที�ซกัได้
●  ทาํความสะอาดตวักรองเป็นระยะเพื�อใหม้ั �นใจวา่เครื�องซกัผา้ทาํงานไดเ้ป็นปกติ
●  หา้มเปิดตวักรองนํ�าทิ� งขณะที�โปรแกรมกาํลงัทาํงาน
●  หา้มใชเ้ครื�องซกัผา้ที�ไมไ่ดติ้ดตั�งตวักรองนํ�าทิ� ง

เปิดตวักรองโดยการหมุน
ทวนเข็มนาฬกิา

นําสิ�งแปลกปลอมออก ปิดฝาที�ครอบดา้นล่าง

          ●  ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดติ้ดตั�งฝาปิดวาลว์และท่อนํ�าทิ� งฉุกเฉินเขา้ไปใหมอ่ยา่งถูกตอ้ง โดยควรใส่แผ่น
ฝาปิดเขา้ไปใหต้รงกบัแผ่นชอ่ง มิฉะนั�นอาจทาํใหนํ้�ารั �ว

●  เครื�องบางรุ่นไมมี่ท่อนํ�าทิ� งฉุกเฉิน จึงสามารถขา้มขั�นตอนที� 2 และขั�นตอนที� 3 ได้
 หมุนฝาที�ครอบดา้นล่างโดยตรงเพื�อใหนํ้�าไหลลงในอ่างนํ�า

●  ขณะที�เครื�องกาํลงัทาํงานและขึ� นอยูก่บัโปรแกรมที�เลือก อาจมีนํ�ารอ้นอยูใ่นปั�มได้
 หา้มถอดฝาครอบปั�มในระหวา่งที�กาํลงัซกัผา้ ใหร้อจนกวา่เครื�องจะทาํงานเสร็จเรียบรอ้ยและ

ถ่ายนํ�าแลว้ทุกครั�งและเมื�อจะใส่ฝากลบัเขา้ที� ตอ้งตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ปิดฝาแน่นดี

          

 
 

เปิดฝาที�ครอบดา้นล่าง

เลือกโปรแกรม Spin เพื�อทาํการถ่ายนํ�า
ที�เหลืออยูใ่นถงัซกัออกใหห้มด

ตอ้งแน่ใจวา่ไดถ่้ายนํ�าออกเรียบรอ้ยแลว้ มิฉะนั�น
นํ�ารอ้นปริมาณมากอาจไหลออกมา

● 

● 

คาํเตอืน！

ขอ้ควรระวงั！



การแกไ้ขปัญหา

รหสัขอ้ผิดพลาด

หมายเหตุ

●  
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การบาํรุงรกัษา

เครื�องไม่เริ�มทาํงานหรอืเครื�องหยุดขณะทาํงาน
อนัดบัแรกใหล้องหาวิธีการแกไ้ขปัญหาก่อน หากไม่สามารถแกไ้ด ้ใหต้ดิตอ่ศนูยบ์รกิาร

อาการ สาเหตุ วิธีแกไ้ข

เริ�มใชง้านใหมห่ลงัจากปิดฝาหนา้ 
ตรวจสอบวา่มีเสื� อผา้ติดอยูห่รือไม่

ปิดฝาหนา้ไมส่นิท

เปิดฝาหนา้ไมไ่ด้ การออกแบบการป้องกนัเพื�อความปลอดภยั
ของเครื�องซกัผา้กาํลงัทาํงาน

ปิดเครื�อง เริ�มใชง้าน
เครื�องอีกครั�ง

นํ�ารั �ว
การเชื�อมต่อระหวา่งท่อนํ�าเขา้หรือ
ท่อนํ�าออกไมแ่น่น

ตรวจสอบและขนัท่อนํ�าใหแ้น่น 
ทาํความสะอาดท่อนํ�าออก

ทาํความสะอาดและเช็ดกล่อง
ใส่ผงซกัฟอก

เสียงผิดปกติ
ตรวจสอบวา่มีการถอดตวัยดึ 
(โบลท)์ ออกหรือไม่
ตรวจสอบวา่ติดตั�งเครื�องบนพื� นที�
มั �นคงและไดร้ะดบัหรือไม่

 

ไฟแสดงหรือหนา้จอ
แสดงผลไมส่วา่ง

ไมไ่ดเ้ปิดเครื�อง แผ่นวงจรพิมพ์
หรือชุดสายไฟมีปัญหาเกี�ยวกบั
การเชื�อมต่อ

  ตรวจสอบวา่ปิดเครื�องอยู่
หรือไม ่และเสียบปลั�กไฟอยา่ง
ถูกตอ้งหรือไม่

เครื�องซกัผา้
ไมท่าํงาน

มีเศษผงซกัฟอกคา้ง
อยูใ่นกล่อง

ผงซกัฟอกชื� นหรือจบัตวัเป็นกอ้น

อาการ สาเหตุ วิธีแกไ้ข

ตรวจสอบวา่แรงดนันํ�าตํ �าเกินไปหรือไม่
ดดัท่อนํ�าใหต้รง
ตรวจสอบวา่ตวักรองวาลว์นํ�าขาเขา้
อุดตนัหรือไม่

ตรวจสอบวา่ท่อนํ�าทิ� งอุดตนัหรือไม่   

ปัญหาเกี�ยวกบัการฉีดนํ�า
ขณะซกัผา้

การถ่ายนํ�าทิ� งใชเ้วลานานเกินไป

กรุณาลองอีกครั�งกอ่น แลว้จึงติดต่อ
ศนูยบ์ริการหากปัญหายงัคงอยู่อื�นๆ

นํ�าไหลลน้ 
เกิดจากการอ่านคา่ผิดพลาดของอุปกรณ์

ใหเ้ริ�มใชง้านเครื�องซกัผา้อีกครั�ง

เริ�มใชง้านใหมห่ลงัจากปิดฝาหนา้
ตรวจสอบวา่มีเสื� อผา้ติดอยูห่รือไม่

ปิดฝาหนา้ไมส่นิท

หลงัการตรวจสอบ ใหเ้ปิดใชง้านเครื�อง หากเกิดปัญหาหรือหนา้จอแสดงผลแสดงรหสัแจง้เตือน
อื�นๆ อีกครั�ง ใหติ้ดต่อศนูยบ์ริการ
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ขอ้มูลจาํเพาะทางเทคนิค

การบาํรุงรกัษา

กระแสไฟสูงสุด

แรงดนันํ�ามาตรฐาน

10A

0.05MPa~1MPa

กาํลงัไฟฟ้า 220-240V, 50Hz

595*470*850BD-60CE

ขนาด 
(กวา้ง*ลึก*สูง มม.)

6.0 กก.

7.0 กก.

กาํลงัไฟฟ้าใชง้านนํ�าหนักสุทธิความจุรุ่น

595*495*850

57 กก. 2100W

61 กก. 2000W

สูง

กวา้ง ลึก

BD-70CE

8.0 กก. 595*565*850 2000W68 กก.BD-80CE
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ขอ้มูลจาํเพาะ

 BD-60CE

6 กก.

1200 rpm

A +++

153 kWh /ปี

0.5W

1.0W

9240L /ปี

B

ผา้ฝ้ายแบบประหยดั

0.77 kWh /รอบ

0.62 kWh /รอบ

0.58kWh /รอบ

240 นาที

230 นาที

220 นาที

48 ลิตร/รอบ 

37 ลิตร/รอบ

37 ลิตร/รอบ

50%

55%

55%

59dB (A)

76dB (A)           

 

 

 

 

 

 

  

   

  

  

     

   

   

  

  

 

 

 

รุ่น

ความจุ

ปั�นแหง้

ระดบัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน

การใชพ้ลงังานต่อปี

การใชพ้ลงังานในโหมดปิดการใชง้าน

การใชพ้ลงังานในโหมดเปิดการใชง้านทิ� งไว ้

การใชนํ้�าต่อปี

ระดบัประสิทธิภาพการปั�นแหง้

โปรแกรมการซกัผา้มาตรฐาน

การใชพ้ลงังานของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้เต็ม

การใชพ้ลงังานของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

การใชพ้ลงังานของโปรแกรมมาตรฐาน 40°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

ระยะเวลาของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้เต็ม

ระยะเวลาของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

ระยะเวลาของโปรแกรมมาตรฐาน 40°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

การใชนํ้�าของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้เต็ม

การใชนํ้�าของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

การใชนํ้�าของโปรแกรมมาตรฐาน 40°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

ปริมาณความชื� นที�เหลืออยูข่องโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้เต็ม

ปริมาณความชื� นที�เหลืออยูข่องโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

ปริมาณความชื� นที�เหลืออยูข่องโปรแกรมมาตรฐาน 40°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

ระดบัเสียงการซกัผา้

ระดบัเสียงการปั�นแหง้

 

 

  

 

   

การบาํรุงรกัษา
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 BD-70CE

7 กก.

1200rpm

A +++

174 kWh / ปี

0.5W

1.0W

9900L / ปี

B

ผา้ฝ้ายแบบประหยดั

0.92 kWh / รอบ

0.70 kWh / รอบ

0.62kWh / รอบ

230 นาที

215 นาที

210 นาที

50 ลิตร/รอบ

41 ลิตร/รอบ

41 ลิตร/รอบ

50%

55%

55%

64dB (A)

78dB (A)           

 

 

 

 

  

   

  

  

     

   

   

  

  

 

 

 

 

รุ่น

ความจุ

ปั�นแหง้

ระดบัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน

การใชพ้ลงังานต่อปี

การใชพ้ลงังานในโหมดปิดการใชง้าน

การใชพ้ลงังานในโหมดเปิดการใชง้านทิ� งไว ้

การใชนํ้�าต่อปี

ระดบัประสิทธิภาพการปั�นแหง้

โปรแกรมการซกัผา้มาตรฐาน

การใชพ้ลงังานของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้เต็ม

การใชพ้ลงังานของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

การใชพ้ลงังานของโปรแกรมมาตรฐาน 40°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

ระยะเวลาของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้เต็ม

ระยะเวลาของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

ระยะเวลาของโปรแกรมมาตรฐาน 40°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

การใชนํ้�าของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้เต็ม

การใชนํ้�าของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

การใชนํ้�าของโปรแกรมมาตรฐาน 40°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

ปริมาณความชื� นที�เหลืออยูข่องโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้เต็ม

ปริมาณความชื� นที�เหลืออยูข่องโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

ปริมาณความชื� นที�เหลืออยูข่องโปรแกรมมาตรฐาน 40°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

ระดบัเสียงการซกัผา้

ระดบัเสียงการปั�นแหง้

 

  

 

   

ขอ้มูลจาํเพาะ

การบาํรุงรกัษา

❶

❷

❸

❹

❺
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 BD-80CE

 

8 กก.

1200 rpm

A +++

196 kWh / ปี

0.5W

1.0W

11000L / ปี

B

ผา้ฝ้ายแบบประหยดั

0.91 kWh / รอบ

0.85 kWh / รอบ

0.82kWh / รอบ

230 นาที

220 นาที

215 นาที

54 ลิตร/รอบ

47 ลิตร/รอบ

47 ลิตร/รอบ

50%

55%

55%

64dB (A)

78dB (A)           

 

 

 

 

  
   

  

  

     

   

   

  

  

 

 

 

 

ขอ้มูลจาํเพาะ

การบาํรุงรกัษา

รุ่น

ความจุ

ปั�นแหง้

ระดบัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน

การใชพ้ลงังานต่อปี

การใชพ้ลงังานในโหมดปิดการใชง้าน

การใชพ้ลงังานในโหมดเปิดการใชง้านทิ� งไว ้

การใชนํ้�าต่อปี

ระดบัประสิทธิภาพการปั�นแหง้

โปรแกรมการซกัผา้มาตรฐาน

การใชพ้ลงังานของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้เต็ม

การใชพ้ลงังานของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

การใชพ้ลงังานของโปรแกรมมาตรฐาน 40°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

ระยะเวลาของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้เต็ม

ระยะเวลาของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

ระยะเวลาของโปรแกรมมาตรฐาน 40°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

การใชนํ้�าของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้เต็ม

การใชนํ้�าของโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

การใชนํ้�าของโปรแกรมมาตรฐาน 40°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

ปริมาณความชื� นที�เหลืออยูข่องโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้เต็ม

ปริมาณความชื� นที�เหลืออยูข่องโปรแกรมมาตรฐาน 60°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

ปริมาณความชื� นที�เหลืออยูข่องโปรแกรมมาตรฐาน 40°C เมื�อโหลดผา้ไมเ่ต็ม

ระดบัเสียงการซกัผา้

ระดบัเสียงการปั�นแหง้

 

  

 

   



บนัทึก
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