
คู่มือการใช้งาน

เคร่ืองซกัผา้

ระบบอัตโนมัติ
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SF-150ZCV

ขอขอบคุณท่ีท่านเลือกซ้ือเคร่ืองซกัผา้ระบบอตัโนมติัฮิตาชิ

■	กรุณาอ่านคูมื่อการใชง้านเหล่าน้ีอยา่งละเอียดเพ่ือการใชง้าน

เคร่ืองอยา่งถูกตอ้ง

■	กรุณาเก็บคูมื่อการใชง้านเหล่าน้ีไวส้�าหรบัการอา้งอิงในโอกาส

ต่อไป

สารบัญ

การเตรียมสำาหรับใช้งาน

การกำาจดัขยะอยา่งเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม ........ 2

คำาแนะนำาและเคล็ดลบัสำาหรบัการซกัผา้

อยา่งเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม ............................. 2

คำาแนะนำาดา้นความปลอดภยั ............................ 3

การตดิตัง้ ........................................................... 5

■	ช้ินส่วนและอุปกรณเ์สริม ................................. 5

■	แผงควบคุมและจอแสดง .................................. 6

■	กอ่นเร่ิมการซกัผา้ ............................................ 8

การใช้งาน

วิธีการใชง้านเครือ่งซกัผา้ ................................... 9

ภาพรวมของโปรแกรม ....................................... 18

รายการของโปรแกรม ........................................ 19

	■ การท�างานบางส่วนโดยใช้โปรแกรมธรรมดา ......... 24

ในกรณีท่ีไฟดบั .................................................. 27

การบำารุงรักษา

การดแูลและการบำารุงรกัษา ............................... 28

การแกไ้ขปัญหา ................................................. 29

รหสัขอ้ผิดพลาด ................................................. 30

วิธีการตดิตัง้เครือ่งซกัผา้ .................................... 31

การบรกิารลกูคา้ ................................................. 35

ขอ้มูลจ ำาเพาะ ..................................................... 35

ส�าหรบัใชภ้ายในครวัเรือนเท่าน้ัน



2

การกำาจดัขยะอยา่งเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม

การท้ิงบรรจภุณัฑ์

กล่องบรรจุสินคา้จะปกป้องเคร่ืองซกัผา้ใหมข่องคุณในระหวา่งทางขนส่งมายงัท่ีพกัของคุณ วสัดุทั้งหมดจะไมเ่ป็นอนัตรายต่อระบบ

นิเวศ และน�ามาใชอี้กได ้กรุณาสนับสนุนการรกัษาส่ิงแวดลอ้มโดยการท้ิงวสัดุบรรจุสินคา้ในท่ีซ่ึงมีส�านึกในการเป็นมิตรกบัส่ิง

แวดลอ้ม

สอบถามตวัแทนจ�าหน่ายเก่ียวกบัการก�าจดัท้ิง

 ความเส่ียงในการสำาลกั!

หา้มปล่อยใหเ้ด็กเล่นกบักล่องบรรจุและอุปกรณเ์สริมต่างๆ

อาจมีความเส่ียงท่ีถุงพลาสติกและกล่องท่ีพบัลงจะท�าใหห้ายใจไมอ่อก

การกำาจดัเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเก่า

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเกา่ไมใ่ชข่ยะท่ีไรค้า่ การน�าไปรีไซเคิลอยา่งถูกวธีิ จะท�าใหไ้ดว้สัดุใหมท่ี่น�ามาใชป้ระโยชน์ต่อได้

ความเส่ียงถึงชีวิต!

ถอดปลั๊กออกจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเม่ือไมไ่ดใ้ชเ้คร่ืองเป็นเวลานาน ควรตดัสายไฟและปลั๊กท้ิงไป

หากคุณตอ้งการท้ิงผลิตภณัฑน้ี์ ควรติดต่อเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน หรือผูจ้�าหน่ายเพ่ือถามถึงวธีิการก�าจดัท้ิงท่ีถูกตอ้ง

คำาแนะนำาและเคล็ดลบัสำาหรบัการซกัผา้อยา่งเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม

■	ควรรกัษาขีดจ�ากดัของน�้าหนักแต่ละโปรแกรม

■	เคร่ืองซกัผา้น้ีมีคุณสมบติัในการท�างานแบบประหยดัพลงังาน ดว้ยตวัควบคุมอินเวอรเ์ตอรซ่ึ์งชว่ยใหเ้คร่ืองท�างานไดเ้หมาะสมกบั

ผา้ของคุณ

■	ใส่ผงซกัฟอกตามระดบัความสกปรก ขนาด ปริมาณผา้ท่ีจะซกั และความกระดา้งของน�้า ท�าตามค�าแนะน�าของผูผ้ลิตผงซกัฟอก

เก่ียวกบัปริมาณของผงซกัฟอกท่ีใช้

■	เคร่ืองซกัผา้น้ีมีคุณลกัษณะชว่ยเพ่ิมการประหยดัน�้า เชน่ Spin Shower Rinse (ลา้งน�้าพรอ้มปัน่) และใชน้�้านอ้ยกวา่รุ่นกอ่นๆ 

หากคุณตอ้งการประหยดัน�้ามากข้ึน เลือกโปรแกรม Water Save (ประหยดัน�้า) โดยใชปุ่้ม Program (โปรแกรม)
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คำาแนะนำาด้านความปลอดภัย

เครือ่งซกัผา้น้ีไดร้บัการออกแบบมาสำาหรบัใชใ้นบา้นเทา่นั้น
ก่อนการใชง้านเครือ่งซกัผา้ กรุณาอา่นคำาแนะนำาดา้นความปลอดภยัอยา่งละเอียด

 คำาเตือน
ปัญหาซ่ึงอาจท�าใหเ้สียชีวติหรือบาดเจ็บสาหสั

ความปลอดภยัทัว่ไป

■	หา้มถอดแยก ซ่อม หรือดดัแปลงเคร่ืองซกัผา้น้ี
´´ เพราะอาจท�าใหเ้กิดการท�างานผิดปกติ ไฟไหม ้ไฟดูด หรือการบาดเจ็บ
´´ ติดต่อศนูยบ์ริการในทอ้งถ่ินของคุณเพ่ือรบัการซ่อมแซม

■	หา้มน�าแหล่งไฟหรือส่ิงท่ีติดไฟไดง้า่ยเขา้มาใกลเ้คร่ืองซกัผา้ (แกส๊, ดีเซล, น�้ามนัเบนซิน, ทินเนอร,์ แอลกอฮอล ์หรือผา้ท่ีเป้ือน
คราบของสสารเหล่าน้ี)
´´ ซ่ึงอาจท�าใหเ้กิดการระเบิดหรือเพลิงไหมไ้ด้

■	หา้มเทน�้าลงบนเคร่ืองซกัผา้ขณะท่ีเคร่ืองก�าลงัท�างาน
´´ เพราะอาจท�าใหเ้กิดไฟดูด

■	หา้มปีนข้ึนบนเคร่ืองซกัผา้ หา้มวางวตัถุท่ีน�้าหนักมาก, ท้ิงวตัถุบางอยา่งหรือใชแ้รงมากบนฝากระจก
´´อาจท�าใหฝ้ากระจกแตกได ้หากพบรอยขดูขีดหรือแตกหกับนฝากระจก ควรหยุดใชง้านเคร่ืองซกัผา้และติดต่อศนูยบ์ริการใน
ทอ้งถ่ินของท่านเพ่ือท�าการตรวจสอบและซ่อมแซม

■	หากถงัซกัยงัคงหมุนเม่ือปลดล็อกฝาออกและคุณสามารถเปิดฝาถงัได ้แสดงวา่ท�างานผิดปกติ หากเกิดเหตุเชน่น้ี หา้มจบัผา้ดา้น
ในถงัและหยุดการใชง้านเคร่ืองซกัผา้ทนัที 
ติดต่อศนูยบ์ริการในทอ้งถ่ินของคุณเพ่ือรบัการซ่อมแซม

■	หา้มมิใหบุ้คคลต่อไปน้ีใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าน้ีโดยล�าพงั (รวมถึงเด็กดว้ย) เชน่ ผูท่ี้มีความบกพร่องทางกาย ทางประสาทสมัผสัหรือ
จิตใจ หรือผูท่ี้ขาดประสบการณแ์ละความรู ้โดยไมมี่ผูดู้แลหรือแนะน�าการใชง้านของเคร่ืองโดยบุคคลผูท่ี้รบัผิดชอบต่อความ
ปลอดภยัของพวกเขาเหล่าน้ัน

การตดิตัง้

■	หา้มติดตั้งเคร่ืองซกัผา้ในท่ีซ่ึงมีความช้ืนสูง เชน่ ในหอ้งน�้าหรือท่ีซ่ึงไมมี่ท่ีบงัฝน
´´อาจท�าใหเ้กิดเพลิงไหม ้ไฟดูด ไฟรัว่ การกดักร่อน หรือผลิตภณัฑเ์สียหายได้

■	หา้มติดตั้งเคร่ืองซกัผา้บนแผ่นไมท่ี้มีลอ้เล่ือน หรือบนพ้ืนผิวท่ีไมม่ัน่คง
´´อาจท�าใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือการท�างานผิดปกติอนัเน่ืองมาจากการสัน่สะเทือนผิดปกติ

■	เคร่ืองซกัผา้ตอ้งติดตั้งสายดิน หากคุณใชอ้ะแด็ปเตอรป์ลั๊ก 2 ขาบนปลั๊ก 3 ขา
´´การไมป่ฏิบติัตามอาจกอ่ใหเ้กิดไฟดูด และท�าใหแ้ผ่นรองวงจรอิเล็กทรอนิกสแ์ละช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกสเ์สียหายได้

■	ใชส้ายจา่ยน�้าเช่ือมต่อเคร่ืองซกัผา้กบักอ๊กน�้า
■	ชอ่งเปิดตอ้งไมถู่กกีดขวางโดยพรม หากติดตั้งเคร่ืองซกัผา้บนพ้ืนท่ีปพูรม

แหลง่จา่ยไฟและสายไฟ

■	หา้มใชมื้อเปียกเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ
´´ เพราะอาจท�าใหเ้กิดไฟดูด

■	ใชแ้รงดนัไฟฟ้าท่ีก�าหนด หา้มเช่ือมต่ออุปกรณอ่ื์นเขา้เตา้รบัเดียวกนั
´´การใชเ้คร่ืองซกัผา้และอุปกรณไ์ฟฟ้าอ่ืนบนเตา้รบัเดียวกนั อาจท�าใหป้ลั๊กเกิดความรอ้นมากเกินไป และท�าใหเ้กิดเพลิงไหมไ้ด้

■	ขจดัฝุ่นบนปลั๊กไฟออก
´´ ส่ิงสกปรกหรือปลั๊กท่ีมีฝุ่นจบัอาจท�าใหเ้กิดเพลิงไหมไ้ด้

■	หา้มใชเ้ตา้เสียบไฟฟ้าท่ีเสียหายหรือหลวม
´´ เพราะอาจท�าใหเ้กิดไฟดูด ไฟฟ้าลดัวงจร หรือเพลิงไหมไ้ด้

■	หา้มท�าใหส้ายไฟเสียหาย ตดั ดดัแปลง งอ หรือพบัสายไฟ
´´ ซ่ึงอาจท�าใหส้ายไฟเสียหายและเกิดเพลิงไหมห้รือไฟดูดได้

■	หา้มใชส้ายพว่งกบัสายไฟ
´´ ซ่ึงอาจท�าใหเ้กิดความรอ้นจดัหรือเพลิงไหมไ้ด้

■	หากสายไฟเสียหาย ตอ้งเปล่ียนโดยตวัแทนจ�าหน่ายหรือรา้นซ่อมแซมท่ีไดร้บัการรบัรองโดยผูผ้ลิตเพ่ือหลีกเล่ียงอนัตรายท่ีจะเกิด
ข้ึน
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คำาแนะนำาด้านความปลอดภัย

ความปลอดภยัของเด็ก

■	เก็บหีบหอ่ใหพ้น้มือเด็กและทารก
´´อนัตรายจากการหายใจไมอ่อก

■	หา้มปล่อยใหเ้ด็กปีนข้ึนบนเคร่ืองซกัผา้หรือเขา้ไปในถงัซกั หา้มน�ากล่องหรือเกา้อ้ีวางไวใ้กลเ้คร่ืองซกัผา้ ซ่ึงเด็กอาจปีนข้ึนไปบน
เคร่ืองได้
´´อาจท�าใหไ้ดร้บับาดเจ็บ

■	เด็กควรไดร้บัการดูแลเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่เด็กจะไมเ่ล่นกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

 ขอ้ควรระวงั
ปัญหาซ่ึงอาจท�าใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรพัยสิ์น

ความปลอดภยัทัว่ไป

■	หากมีปัญหาน�้าประปาไมไ่หล หรือคุณถอดท่อจา่ยน�้าแลว้ต่อเขา้ไปใหม ่ใหปิ้ดกอ๊กน�้าและกดปุ่ม เร่ิมตน้/หยุด จากน้ันรอ  
40 วนิาทีแลว้เปิดกอ๊กน�้าอยา่งชา้ๆ
´´แรงดนัอากาศปริมาณมากในท่อน�้า อาจท�าความเสียหายกบัเคร่ืองซกัผา้ได้

■	ตรวจเช็คเป็นระยะวา่น็อตยเูน่ียนบนสายจา่ยน�้าแน่นดีแลว้
´´ น็อตท่ีหลวมอาจท�าใหเ้กิดน�้ารัว่ได้

■	ถอดปลั๊กไฟออกจากเตา้เสียบและปิดกอ๊กน�้า หากคุณไมไ่ดใ้ชเ้คร่ืองซกัผา้เป็นเวลานาน

การใชง้าน
■	ตอ้งถอดวสัดุหีบหอ่ทั้งหมดออกกอ่นใชง้านเคร่ืองซกัผา้

´´ ซ่ึงอาจท�าใหเ้กิดการท�างานผิดปกติหรือสัน่สะเทือนผิดปกติได้
■	ตรวจเช็คดา้นในถงัซกักอ่นใชง้านเคร่ืองซกัผา้

´´ตรวจเช็ควา่ไมมี่สตัวเ์ล้ียงหรือสตัวต์วัเล็กอยูใ่นถงัซกั
■	หา้มซกัผา้ เชน่ เส้ือกนัฝน ชุดด�าน�้า ชุดสกี ถุงนอน เบาะรองนัง่ หมอน รองเทา้ มา่นหอ้งอาบน�้า หรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีน�้าไมส่ามารถไหล

เวยีนไดง้า่ย
´´ เคร่ืองซกัผา้อาจท�างานไมถู่กตอ้ง หรืออาจท�าใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือท�าใหเ้คร่ืองซกัผา้เสียหาย

■	เม่ือซกัส่ิงเหล่าน้ี หา้มพบัและหา้มวางซอ้นช้ินใหญ่ดว้ยกนั เชน่ ผา้หม่ 

■	หา้มใชต้าขา่ยใส่ผา้ท่ีใหญ่กวา่ 40 ซม.
´´ผา้อาจไมส่มดุล และท�าใหมี้การสัน่ผิดปกติระหวา่งรอบปัน่

■	หา้มใส่ผา้ท่ีซกัมากเกินส่วนล่างของตวัวดัปริมาณสมดุล (เสน้ประ)
´´การท�าเชน่น้ัน อาจท�าใหผ้า้ท่ีซกัหลุดออกจากถงัซกัในระหวา่งรอบการปัน่  
และท�าใหเ้ส้ือผา้หรือเคร่ืองซกัผา้เสียหาย หรือเกิดน�้ารัว่ได้

■	ใส่ผงซกัฟอกลงในชอ่งใส่ผงซกัฟอกเสมอเม่ือท�าการซกัผา้
■	หา้มใชน้�้ารอ้นเกินกวา่ 50°C
■	หา้มเปิดฝาถงัโดยไมไ่ดใ้ชปุ่้มเปิดฝา

´´ ซ่ึงอาจท�าใหฝ้าและปุ่มเปิดฝาเสียหายได้
■	หา้มซกัร่วมกบั เหรียญ เข็ม หรือหิน

´´อาจท�าใหเ้ส้ือผา้หรือเคร่ืองซกัผา้เสียหาย หรือเกิดน�้ารัว่ได ้ตรวจดูของในกระเป๋าเส้ือกอ่นซกัผา้
■	หา้มกดปุ่มดว้ยของมีคม
■	หา้มวางวตัถุท่ีมีน�้าหนัก ท่ีบรรจุของเหลว หรืออุปกรณซ่ึ์งสรา้งความรอ้น ไวบ้นเคร่ืองซกัผา้

´´อาจท�าความเสียหายกบัเคร่ืองซกัผา้หรือดา้นบนเคร่ืองได้

การดแูลและการบำารุงรกัษา
■	หากผงซกัฟอก น�้ายาปรบัผา้นุ่ม หรือน�้ายาฟอกขาวหกลงบนพ้ืนผิวเคร่ือง ใหท้�าความสะอาดดว้ยผา้หมาดทนัที

´´ มิฉะน้ันช้ินส่วนท่ีเป็นพลาสติกหรือเหล็กของเคร่ืองซกัผา้อาจไดร้บัความเสียหาย
■	หา้มวางอุปกรณท่ี์สรา้งความรอ้นไวใ้กลเ้คร่ืองซกัผา้

´´ เพราะอาจท�าใหเ้คร่ืองซกัผา้เสียรูปทรงได้

ตัววัดปริมาณ
สมดุล

สูงสุด

SF-150ZCV  
SF-160ZCV  
SF-170ZCV
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ช่องจ่าย

ถังซัก

ช้ินสว่นและอปุกรณเ์สรมิ

อุปกรณ์เสริม

สายจา่ยนำ้าและขอ้ตอ่กอ๊กนำ้า

          

(1 ชุด)

ตวัรองขาตัง้

(2 ช้ิน)

ฝาปิดกนัหนู

(2 ช้ิน)

อุปกรณ์เสริม

ตาข่ายใสผ่า้

ดูท่ีหนา้ 12
หมายเลขช้ินส่วน PTSF-140JJS 001

แกนซัก

แผน่กรองใยผา้

(แบบตลับ)

ตัววัดปริมาณ

สมดุล

ทอ่นำ้าท้ิง

ฝาปิด ช่องจา่ย

(สำาหรบัผงซกัฟอก/ 

ตวัฟอกขาว/นำ้ายาปรบั

ผา้นุ่ม)

ล็อกฝาปิด ขาตัง้แบบปรบัได้

สายไฟ

ช่องใส่ผงซักฟอก/ 

ตัวฟอกขาว
ช่องใสน่ำ้ายา

ปรบัผา้นุ่ม

ช่องใสน่ำ้ายาซกัผา้/

นำ้ายาฟอกขาว



6

1 267

54 389101112

แผงควบคุมและจอแสดง

ขณะท่ีเครือ่งซกัผา้ทำางาน (ปิดฝาอยู)่

หมายเหตุ

■	การสัง่งานระบบสมัผสั ใชน้ิ้วมือกดปุ่มโดยตรง

■	หากพ้ืนผิวของฝากระจกมีน�้า ผงซกัฟอก และอ่ืนๆ เกาะอยู ่กรุณาเช็ดออกดว้ยผา้แหง้

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

 จะสวา่งข้ึน) เคร่ืองซกัผา้จะปิดโดยอตัโนมติัเม่ือซกัผา้เสร็จส้ิน และหากไมมี่

การท�างานใดๆ หรือไมไ่ดก้ดปุ่มใดเป็นเวลา 10 นาทีหลงัจากเปิดใชง้าน เคร่ืองซกัผา้จะปิดโดย
อตัโนมติั

 ปุ่ม Start / Pause

  (เร่ิม/หยุด) เร่ิมและหยุดการท�างาน เม่ือเคร่ืองซกัผา้หยุดชัว่คราวเกินหน่ึงชัว่โมง และไมมี่การท�างานใดๆ 
เคร่ืองจะปิดโดยอตัโนมติั

 ปุ่ม Shower Plus

 (เพ่ิมปริมาณน�้า)
จา่ยน�้าไปในถงัซกัเม่ือกดปุ่มน้ี ปริมาณของน�้าท่ีจา่ยไปข้ึนอยูก่บัปริมาณผา้หรือโปรแกรม
หากคุณตอ้งการยกเลิกการจา่ยน�้า ใหก้ดปุ่มน้ีอีกครั้ง
ฟังกช์นัน้ีสามารถใชไ้ดใ้นระหวา่งกระบวนการซกัและลา้งปกติ ปุ่มน้ีจะไมท่�างานหากระดบัน�้าถึง
ระดบัสูงสุดแลว้ ของแต่ละโปรแกรม

 ปุ่ม Water Power

 (ปรบัระดบัพลงัซกั)

เปล่ียนความแรงของการไหลของน�้า ความแรงของการไหลของน�้าจะเปล่ียนในแต่ละครั้งท่ีกด
ปุ่มน้ี
ความแรงของการไหลของน�้าจะแสดงข้ึนบนตวัแสดง Water Level/Timer
(0: ปกติ, 1: แรง, 2: แรงมาก, -1: อ่อน, -2: อ่อนมาก)
ฟังกช์นัน้ีสามารถใชไ้ดใ้นระหวา่งกระบวนการซกัและลา้งปกติ

 ปุ่ม Program (โปรแกรม) เลือกโปรแกรม โปรแกรมเปล่ียนในแต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม

 ปุ่ม Memory  

 (จดจ�าการซกั)

บนัทึกโปรแกรมท่ีเลือก, ระดบัน�้า, เวลาในการซกั, เวลาลา้ง และเวลาปัน่แหง้ เม่ือกดเป็นเวลา 
3 วนิาที หากตอ้งการกลบัมาโปรแกรมท่ีบนัทึกไว ้ใหก้ดปุ่มน้ีหลงัจากเปิดเคร่ืองซกัผา้
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 ปุ่ม Auto Self Clean  
 (ท�าความสะอาดถงัซกั 

 อตัโนมติั)
ท�าความสะอาดดา้นนอกถงัซกัและดา้นในของถงัซกัดา้นนอกเพ่ือรกัษาเคร่ืองซกัผา้ใหส้ะอาด
การตั้งคา่น้ีจะปิดการท�างานในเวลาท�าการขนส่งจากโรงงาน
เม่ือเปิดเคร่ือง ฟังกช์นั Auto Self Clean จะท�างานทุกเวลาท่ีคุณซกัผา้

 ปุ่ม Spin (ปัน่แหง้) เปล่ียนเวลาปัน่แหง้ เวลาปัน่แหง้สามารถตั้งไดร้ะหวา่ง 1 ถึง 9 นาที

 ปุ่ม Rinse (ลา้ง) เปล่ียนเวลาลา้ง

 ปุ่ม Wash (ซกั) เปล่ียนเวลาซกัผา้ เวลาในการซกัผา้สามารถตั้งไดร้ะหวา่ง 3 ถึง 24 นาที

 ปุ่ม Water Level  
 (ระดบัน�้า) คุณสามารถตั้งปริมาณน�้าไดใ้นแต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Water Level (ระดบัน�้า)

 ปุ่ม Delay Timer  

 (ตั้งเวลาซกัล่วงหนา้) ในโหมด Delay Timer (ตั้งเวลาซกัล่วงหนา้) สามารถตั้งไดร้ะหวา่ง 3 ถึง 12 ชัว่โมง
ไฟในโหมด Delay Timer (ตั้งเวลาซกัล่วงหนา้) 

แสดงขอ้มูลรอบ เวลาท่ีเหลืออยู ่และรหสัขอ้ผิดพลาด

A B D EC

ล็อกฝาปิด  ฝาปิดถูกล็อกเม่ือสญัลกัษณน้ี์สวา่ง

ปรบัระดบัน�้าของโปรแกรม (แสดง ‘Water Level’ (ระดบัน�้า))
เวลาท่ีเหลือของโปรแกรม (แสดง ‘Time Left’)

เวลาของการซกั

เวลาของการลา้ง

เวลาของการปัน่แหง้

แผงควบคุมและจอแสดง

ขณะท่ีเครือ่งซกัผา้ทำางาน (ปิดฝาอยู)่
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ตรวจสอบป้าย น�าผา้ท่ีอ่อนนุ่มใส่ใน
ตาขา่ยซกัผา้

น�าส่ิงแปลกปลอมออก ผูกปมสายท่ียาว  
รูดซิป หรือติดกระดุม

แยกผา้สีและผา้ขาว 
ออกจากกนั

การแยกชนิดผา้ท่ีซกั

■	แยกชนิดผา้ท่ีซกัตามประเภทของผา้และสญัลกัษณป้์ายถนอมผา้ (ผา้ฝ้าย, ผา้ใยผสม, ผา้ใยสงัเคราะห,์ ผา้ขนสตัว,์ ผา้ซกัดว้ยมือ 

ฯลฯ)

■	ไมค่วรซกัผา้ท่ีนอ้ยมาก เชน่ เพียงแคก่างเกงยนีส์

´´ผา้อาจไมส่มดุล และท�าใหมี้การสัน่ผิดปกติระหวา่งรอบปัน่แหง้

■	แยกผา้สีและผา้ขาวออกจากกนั

 เส่ียงตอ่การบาดเจบ็!

หา้มซกัรายการต่อไปน้ี ซ่ึงน�้าไมส่ามารถไหลผ่านไดโ้ดยงา่ย การท�าเชน่น้ีจะท�าใหเ้กิดการสัน่แบบผิดปกติในระหวา่งรอบปัน่ และอาจ

ท�าใหไ้ดร้บับาดเจ็บหรือเกิดการท�างานผิดปกติได้

	– ผา้ท่ีกนัน�้าได ้เชน่ ชุดด�าน�้า, ชุดสกี, มา่นหอ้งอาบน�้า ฯลฯ

	– ส่ิงท่ีเป็นแบบกนัล่ืนดา้นหลงัเป็นยาง เชน่ พรมประตู

	– เบาะรองนัง่, หมอน, รองเทา้ ฯลฯ

ผงซกัฟอกและสารเตมิแตง่

■	ใชผ้งซกัฟอกในปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีตวัระบุผงซกัฟอกแสดงไวบ้นเคร่ืองซกัผา้  

ชนิดและปริมาณของผงซกัฟอกข้ึนอยูก่บัชนิดของผา้, จ�านวน, ปริมาณผา้ท่ีจะซกั, ระดบัความสกปรก และความกระดา้งของน�้าท่ี

ใช้

■	ใชผ้งซกัฟอกในปริมาณท่ีนอ้ยลงหาก:

´– ผา้ปริมาณนอ้ย

´– ผา้ท่ีซกัไมส่กปรกมาก

■	การใชผ้งซกัฟอกมากเกินไปอาจท�าใหเ้กิดฟองมากเกินไป ซ่ึงจะท�าใหป้ระสิทธิภาพในการลา้งลดลงหรืออาจท�าใหน้�้ารัว่

■	ผงซกัฟอกอาจไมล่ะลายทั้งหมดในถาดใส่ผงซกัฟอก หากแรงดนัน�้ามีนอ้ยหรือน�้าเยน็เกินไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัยีห่อ้ของผงซกัฟอก

´´หนา้ 28: การดูแลและการบ�ารุงรกัษา

■	เม่ือใชน้�้ายาปรบัผา้นุ่มหรือน�้ายาฟอกขาว ใหป้ฏิบติัตามค�าแนะน�าบนบรรจุภณัฑ์

■	ผงซกัฟอกท่ีหลงเหลืออยูใ่นทางเดินระบายน�้า อาจเป็นสาเหตุจากคุณภาพของน�้า หรือประเภทของผงซกัฟอก ในกรณีท่ีใชซ้�้าๆ 

ภายใตส้ภาวะน้ี อาจท�าใหเ้กิดปัญหากบัการซกัผา้ได้
* ในกรณีแรงดนัน�้าไมค่งท่ีขณะเคร่ืองซกัผา้ก�าลงัท�างาน อาจท�าใหน้�้าคงคา้งอยูใ่นกล่องใส่ผงซกัฟอกและน�้ายาปรบัผา้นุ่มได้

ก่อนเริม่การซกัผา้

การเตรยีมผา้ท่ีจะซกั
■	น�าส่ิงแปลกปลอมอ่ืนๆ ออก (เหรียญ, เข็ม ฯลฯ)

■	น�าผา้ท่ีตอ้งถนอมใส่ในตาขา่ยซกัผา้ (ไหมพรม, เส้ือผา้ชั้นใน ฯลฯ)

■	น�ากอ้นของใยผา้, โคลน, ทราย, ผม และขนสตัวอ์อกจากผา้ท่ีจะซกั

■	จดัผา้ท่ีเป็นเสน้ใหแ้น่นและปิดกระดุม
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วิธีการใชง้านเครือ่งซกัผา้

1 แยกชนิดผา้ท่ีซกั

■	แยกผา้ตามประเภทของผา้ สญัลกัษณป้์ายถนอมผา้ และระดบัความสกปรก

´´หนา้ 8: การเตรียมผา้ท่ีจะซกั

■	หา้มซกัเกินโหลดสูงสุด

■	ไมค่วรใส่ผา้เกินกวา่ขีดน้ี มิฉะน้ัน ผา้อาจหลุดออกมาจากถงัซกัในขณะปัน่แหง้ 

และท�าใหเ้กิดความเสียหายได้

2 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการใชง้าน

■	หากไมเ่ลือกโปรแกรมภายใน 10 นาที เคร่ืองซกัผา้จะปิดการท�างานโดยอตัโนมติั 

กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) อีกครั้งเพ่ือเปิดการใชง้าน

3 เลือกและปรบัโปรแกรม

■	เลือกโปรแกรมดว้ยปุ่ม Program (โปรแกรม)

´´หนา้ 19: รายการของโปรแกรม

■	คุณสามารถเปล่ียนการผสมหรือการตั้งคา่การซกั, ลา้ง และปัน่แหง้ดว้ยปุ่ม Wash, Rinse และ Spin

■	คุณสามารถเปิดฟังกช์นั Auto Self Clean ไดด้ว้ยปุ่ม Auto Self Clean

´´หนา้ 11: วธีิการใชฟั้งกช์นั Auto Self Clean

´´ เม่ือเปิดเคร่ือง ฟังกช์นั Auto Self Clean จะท�างานทุกครั้งท่ีคุณซกัผา้ กดปุ่ม Auto Self Clean อีกครั้งขณะท่ีเปิด

เคร่ืองเพ่ือปิดการใชง้านฟังกช์นั

ตัง้ค่าการทำางาน

เลือกฟังกช์นั

เปล่ียนการรวมหรือการตั้งคา่ของ Wash, Rinse 
และ Spin

เลือกโปรแกรม

4 กดปุ่ม Start/Pause (เริม่/หยุด)

■	กอ่นเร่ิมการท�างาน น�้าหนักของผา้ท่ีจะซกั และปริมาณของผงซกัฟอกและน�้าจะ

ปรากฏข้ึนบนหนา้จอ

สูงสุด

SF-150ZCV 
SF-160ZCV 
SF-170ZCV
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วิธีการใชง้านเครือ่งซกัผา้

5 ใสผ่งซกัฟอกลงในช่องใสผ่งซกัฟอกและปิดฝาถงั

■	เปิดชอ่งใส่ผงซกัฟอก เติมผงซกัฟอกตามปริมาณท่ีระบุไวบ้นหีบหอ่ และปิดชอ่งใส่ผงซกัฟอก

■	ปริมาณของผงซกัฟอก ปริมาณหน่ึงชอ้นขนาด 35 กรมั เน่ืองจากปริมาณผงซกัฟอกท่ีตอ้งใชจ้ะแตกต่างกนัไปตาม

ชนิดของผงซกัฟอก ใหท้�าตามค�าแนะน�าบนบรรจุภณัฑข์องผงซกัฟอก

■	ส�าหรบัผงซกัฟอกชนิดน�้า ใหท้�าตามค�าแนะน�าบนหีบหอ่และเติมลงในชอ่งใส่น�้ายาซกัผา้/น�้ายาฟอกขาว

■	เติมน�้ายาปรบัผา้นุ่มลงในชอ่งใส่น�้ายาปรบัผา้นุ่มตามค�าแนะน�าบนหอ่บรรจุ น�้ายาปรบัผา้นุ่มจะเพ่ิมลงในถงัซกัโดย

อตัโนมติักอ่นลา้งน�้าสุดทา้ย

■	ส�าหรบัน�้ายาฟอกขาว ใหท้�าตามค�าแนะน�าบนหีบหอ่และเติมลงในชอ่งใส่น�้ายาซกัผา้/น�้ายาฟอกขาว

■	ความเร็วท่ีฝาปิดอาจแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ ซ่ึงไมใ่ชค่วามผิดปกติแต่อยา่งใด

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

ภายใน 24 ชัว่โมง

การเพ่ิมผา้ขณะท่ีโปรแกรมก�าลงั

ท�างาน:

กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด) เพ่ือหยุดการท�างาน และเพ่ิมผา้ ฝาถงัจะถูก
ล็อคขณะถงัซกัก�าลงัปัน่ ใหร้อจนกวา่ถงัซกัจะหยุดสนิท และล็อคฝาถงัจะปลด
ออกโดยอตัโนมติั หลงัจากเพ่ิมผา้ ปิดฝาถงัและกดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด) 
เพ่ือรีสตารท์การท�างาน

* หมายเหตุ: ไมแ่นะน�าใหเ้พ่ิมผา้ปริมาณมาก เน่ืองจากเคร่ืองซกัผา้ไดท้�าการ  
 ประเมินขนาดโหลดในครั้งแรกแลว้เพ่ือการท�างานท่ีเหมาะสม

การเติมน�้าขณะท่ีโปรแกรมก�าลงั

ท�างาน:

กดปุ่ม Shower Plus เติมน�้าเม่ือกดปุ่ม น�้าจะหยุดเม่ือคุณกดปุ่มอีกครั้ง หรือถึง

ระดบัสูงสุดแลว้

* หมายเหตุ: ฟังกช์นัน้ีไมส่ามารถท�างานไดใ้นโปรแกรม Tub Dry, Tub Clean,  
 Easy Refresh, Blanket และ Water Save 

การเปล่ียนความแรงของการไหล

ของน�้า:

กดปุ่ม Water Power

กดปุ่มซ�้าๆ เพ่ือปรบัความแรงของน�้าในหา้ระดบั

* หมายเหตุ: ฟังกช์นัน้ีท�างานในโปรแกรม Normal, Prewash+, Delicate,  

 Speedy, Soak, Stain Care, Allergy Care และ Water Save ส�าหรบัโปรแกรม 

 การซกัและลา้งแบบธรรมดา 

แมว้า่ไฟแสดงความแรงของน�้าเปล่ียน แต่อาจจะไมเ่ปล่ียนความแรง ข้ึนกบั

กระบวนการซกัหรือปริมาณโหลดของผา้

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

งาน
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วิธีการใชง้านเครือ่งซกัผา้

6 การส้ินสุดโปรแกรม

■	เสียงเตือนดงัข้ึนเม่ือส้ินสุดโปรแกรม

สามารถปิดเสียงเตือน หรือเปล่ียนเสียงได ้5 แบบ ถา้กดปุ่ม Water Level (ระดบัน�้า) อยา่งนอ้ย 3 วนิาที

เสียงดนตรี 1
*การตั้งคา่

เร่ิมตน้
เสียงดนตรี 2 เสียงดนตรี 3 Mono 1 Mono 2

ไมมี่
เสียงเตือน

■	เคร่ืองซกัผา้จะปิดโดยอตัโนมติัเม่ือซกัผา้เสร็จส้ิน

วิธีการใชฟั้งกช์นั Auto Self Clean

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการใชง้าน

 เลือกโปรแกรม

 กดปุ่ม Auto Self Clean

 กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด)

■	หากใชง้านฟังกช์นั Auto Self Clean จะตอ้งใชเ้วลาเพ่ิมข้ึนประมาณ 14 นาที และใชน้�้าเพ่ิมข้ึนประมาณ 10 ลิตร

■	การตั้งคา่น้ีจะปิดการท�างานในเวลาท�าการขนส่งจากโรงงาน เม่ือเปิดเคร่ือง ฟังกช์นั Auto Self Clean จะท�างานทุกครั้งท่ีคุณซกัผา้

■	กอ่นรอบการปัน่แหง้สุดทา้ย ดา้นนอกของถงัซกั ดา้นหลงัของแกนซกั และดา้นในของถงัซกัดา้นนอกจะถูกลา้งเพ่ือขจดัส่ิงสกปรก

และเช้ือรา

■	การปิดใชง้าน Auto Self Clean ใหก้ดปุ่ม Auto Self Clean อีกครั้งขณะท่ีเปิดเคร่ืองอยู่

	● ฟังกช์นั Auto Self Clean จะท�างานกอ่นเร่ิมรอบปัน่แหง้ในแต่ละโปรแกรมเท่าน้ัน
	● ฟังกช์นั Auto Self Clean จะท�างานแมว้า่เม่ือเคร่ืองซกัผา้เร่ิมการท�างานจากการลา้ง
	● ฟังกช์นั Auto Self Clean ไมส่ามารถตั้งคา่หรือยกเลิกไดใ้นขณะท�างาน
	● ฟังกช์นั Auto Self Clean จะถูกยกเลิกโดยอตัโนมติัเม่ือ:
´– ตั้งเวลาการปัน่แหง้ดว้ยตวัเองเป็น 1 นาที
´– ตั้งการท�างานปัน่แหง้เท่าน้ัน
´– ไมไ่ดต้ั้งการปัน่แหง้

	● ข้ึนอยูก่บัประเภทและระดบัความสกปรก ความสกปรกบางอยา่งอาจไมส่ามารถลา้งโดยฟังกช์นั Auto Self Clean ได้
	● หากใชง้านเคร่ืองซกัผา้นานๆ ครั้ง ความสกปรกบางอยา่งอาจไมส่ามารถลา้งโดยฟังกช์นั Auto Self Clean ได้
	● หากตอ้งการท�าความสะอาดถงัซกัใหม้ากข้ึน ขอแนะน�าใหใ้ชโ้ปรแกรม Tub Clean ไปพรอ้มกนักบัฟังกช์นั Auto Self Clean 

■	ฟังกช์นั Auto Self Clean จะปิดการท�างานเม่ือเลือกหน่ึงในโปรแกรมต่อไปน้ี

´– ผา้หม่

´– Tub Dry (ท�าใหถ้งัซกัแหง้)

´– Tub Clean (ท�าความสะอาดถงัซกั)

´– Easy Refresh (ขจดักล่ินอบั)

■	เม่ือฟังกช์นั Auto Self Clean ท�างาน น�้าบางส่วนอาจไหลออกจากชอ่งใส่น�้ายาปรบัผา้นุ่ม ซ่ึงเป็นการท�างานปกติของเคร่ืองซกัผา้ 

และไมไ่ดท้�างานผิดปกติแต่อยา่งใด

1

2

3
4
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วิธีการใชง้านเครือ่งซกัผา้

วิธีการใชโ้ปรแกรม Blanket (ผา้ห่ม)

 เตรียมผา้

■	พบัผา้ท่ีมีขนาดใหญ่ เชน่ ผา้นวมหรือผา้หม่ ดงัน้ี
หา้มสูงเกิน 30 ซม. หลงัจากพบัแลว้

หากเกิน 30 ซม. ควรใชต้าขา่ยใส่ผา้ ซ่ึงมีแยกจ�าหน่ายต่างหาก

(ตาขา่ยใส่ผา้: หมายเลขช้ินส่วน PTSF-140JJS 001)

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการใชง้าน

 เลือกโปรแกรม Blanket

 กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด)

 เติมผงซกัฟอกและปิดฝาถงั

รายการท่ีคุณสามารถซกัดว้ยโปรแกรมผา้หม่ได้

	● ผา้นวมท่ีสามารถซกัได้

ผา้นวมท่ีซกัเคร่ืองได ้ซ่ึงใสผ้า้นวมเป็นใยสงัเคราะห ์(โพลีเอสเตอร)์ 

เม่ือไมใ่ชต้าขา่ยใส่ผา้ท่ีเป็นอุปกรณเ์สริม:

150 ซม. x 200 ซม. หรือเล็กกวา่ และนอ้ยกวา่ 1.5 กก. 

เม่ือใชต้าขา่ยใส่ผา้ท่ีเป็นอุปกรณเ์สริม:

174 ซม. x 225 ซม. หรือเล็กกวา่ และนอ้ยกวา่ 2 กก.

(ตาขา่ยใส่ผา้: หมายเลขช้ินส่วน PTSF-140JJS 001)

	● ผา้หม่ท่ีสามารถซกัได้

ผา้หม่ใยสงัเคราะหสู์งสุด 3 กก. ท่ีมีป้ายซกัดว้ยมือได้

	– ส�าหรบัผา้หม่ไฟฟ้า ใหป้ฏิบติัตามค�าแนะน�าส�าหรบัผา้หม่ไฟฟ้า

	● รายการท่ีซกัไดอ่ื้นๆ

แผ่นเบาะรองนอนท่ีติดป้ายซกัดว้ยมือได้

■	เม่ือซกัส่ิงเหล่าน้ี หา้มพบัและหา้มวางซอ้นช้ินใหญ่ไวด้ว้ยกนั (เชน่ ผา้ปท่ีูนอน)

´´ผา้อาจไมส่มดุล และท�าใหมี้การสัน่ผิดปกติระหวา่งรอบปัน่แหง้

ประมาณ 30 ซม.
30 ซม.
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วิธีการใชง้านเครือ่งซกัผา้

วิธีการใชโ้ปรแกรม Tub Dry (ทำาใหถ้งัซกัแหง้)

■	ใชโ้ปรแกรมน้ีแยกจากโปรแกรมการซกัผา้อ่ืนๆ (หา้มใส่ผา้ท่ีจะซกัลงในถงัซกั)
1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการใชง้าน
2 เลือกโปรแกรม Tub Dry (ท�าใหถ้งัซกัแหง้)

3 ปิดฝาถงัและกดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด)

■	ถงัซกัจะปัน่แหง้อยา่งรวดเร็วเหมือนกบัรอบปัน่ปกติ เพ่ือขจดัน�้าออกจากถงัซกั

วิธีการใชโ้ปรแกรม Tub Clean (ทำาความสะอาดถงัซกั)

■	ใชโ้ปรแกรมน้ีแยกจากโปรแกรมการซกัผา้อ่ืนๆ (หา้มใส่ผา้ท่ีจะซกัลงในถงัซกั)

1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการใชง้าน

2 เลือกโปรแกรม Tub Clean (ท�าความสะอาดถงัซกั)

■	โปรแกรม Tub Clean (ท�าความสะอาดถงัซกั) สามารถตั้งไดถึ้ง 3 หรือ 11 ชัว่โมง ชว่งแรก ตั้งเวลา 11 ชัว่โมง กดปุ่ม Program 

(โปรแกรม) อีกครั้งเพ่ือตั้งเวลา 3 ชัว่โมง

3 ปิดฝาถงัและกดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด) เคร่ืองซกัผา้เร่ิมปล่อยน�้าลงในถงัซกั (ปิดฝาถงัเม่ือ C3 แสดงข้ึน)

4 กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด) และเปิดฝาถงั ใส่น�้ายาท�าความสะอาดถงัลงในถงัซกั ตามท่ีระบุไวท่ี้บรรจุภณัฑ ์(น�้ายาฟอก
ขาวท่ีมีฐานจากเปอรอ์อกไซด ์ซ่ึงจะมีผลกบัน�้ายาท�าความสะอาดถงัซกั เน่ืองจากปริมาณน�้ายาฟอกขาวท่ีตอ้งใชจ้ะแตกต่างกนั
ไปตามชนิดของน�้ายาฟอกขาว ใหท้�าตามค�าแนะน�าบนบรรจุภณัฑข์องน�้ายาฟอกขาว

5 ปิดฝาถงัและกดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด)

■	เติมน�้าถึงระดบัสูงสุดเพ่ือลา้งส่ิงสกปรกท่ีคุณมองไมเ่ห็นบนถงัซกัและดา้นนอกถงัซกัออก หลงัจากน้ันจะท�าการลา้งปกติ 2 ครั้ง

เพ่ือฉีดน�้าลา้งท�าความสะอาดส่ิงสกปรกท่ีหลงเหลือ หรือน�้ายาท�าความสะอาดถงัซกัออก

วิธีการใช ้Delay Timer (ตัง้เวลาซกัลว่งหนา้)

1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการใชง้าน

2 เลือกโปรแกรม

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

4 กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด)

5 เติมผงซกัฟอกและปิดฝาถงั เคร่ืองจะปิดหลงัระยะเวลาอนัสั้น

6 การท�างานเสร็จส้ินท่ีเวลาท่ีตั้งคา่ไว ้

■	Delay Timer ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัโปรแกรม Blanket, Tub Dry และ Tub Clean 

■	การเปล่ียนการตั้งคา่ กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) และท�าการตั้งคา่อีกครั้ง

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

■	หากไมต่อ้งการใหผ้า้ท่ีซกัยบั ใหน้�าผา้ออกทนัทีหลงัจากซกัเสร็จแลว้
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วิธีการใชง้านเครือ่งซกัผา้

วิธีการใชโ้ปรแกรม Prewash+ (ขจดัคราบหนกั+ซกัปกต)ิ

■	คุณสามารถซกัผา้ท่ีสกปรกมากกอ่นได ้จากน้ันคอ่ยเติมผา้ทัว่ไปเพ่ือลา้งน�้าพรอ้มกนัทีละนอ้ย เม่ือมีเสียงบ๊ีปดงัข้ึนหลงัจากเร่ิมการ

ท�างานประมาณ 20 นาที ใหเ้ติมผา้ท่ีจะซกัและผงซกัฟอก 

*  ปริมาณของผา้สกปรกมากท่ีแนะน�าควรนอ้ยกวา่ 2 กก. 

ปริมาณผา้ทัว่ไปควรนอ้ยกวา่ 8 กก.

+Sensing
Dissolving ประมาณ 20 นาที

น้อยกว่า 

2กก.
ผ้าที�

สกปรกมาก

Prewash / Draining
เสียง
บี
 ป

8กก.

 เปิดฝา  ปิดฝา

/ผ้าที�
สกปรกทั �วไป

เติมผ้า
และ

ผงซักฟอก
น้อยกว่า

ช่อง
นํ าเขา้ การซกัเพิ�ม การ

ลา้งนํ า
การ

ปั�นแหง้

หากเวลาผ่านไป 15 นาทีหลงัจากเสียงบี
ป 
การทาํงานจะรีสตารท์โดยอตัโนมติั

การใชง้าน:

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการ

ใชง้าน

 เลือกโปรแกรม Prewash+ 

(ขจดัคราบหนัก + ซกัปกติ)

 กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด)

 ใส่ผงซกัฟอกและปิดฝาถงั

 เม่ือ  เสียงบ๊ีปดงัข้ึน ใหเ้ปิดฝาถงัและเติม  ผา้และ  ผงซกัฟอกลงไปจากน้ันปิดฝาถงั

อ่ืนๆ:

■	กรุณาเติมผา้และผงซกัฟอกภายใน 15 นาทีหลงัจากเสียงบ๊ีปดงัข้ึน 

หากเวลาผ่านไป 15 นาทีหลงัจากเสียงบ๊ีป การท�างานจะรีสตารท์โดยอตัโนมติั

■	ในกรณีน้ี การลา้งน�้าจะเร่ิมโดยไมเ่พ่ิมรอบการซกั

1 2
3
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วิธีการใชง้านเครือ่งซกัผา้

วิธีการใชโ้ปรแกรม 40°C ขจดัคราบฝังลึก

■	ใชโ้ปรแกรมน้ีเพ่ือขจดัคราบฝังลึกและคราบเป็นสีเหลืองจากผา้ของคุณ

´´แชผ่า้ในน�้าสบู่อุณหภูมิ 40°C (ไดถึ้ง 5 กก.)

´´ เวลาในการท�างานรวมประมาณ 3 ชัว่โมง

´´ เพ่ือขจดัคราบฝังลึกและคราบเป็นสีเหลืองของผา้ ขอแนะน�าใหใ้ส่ปริมาณผงซกัฟอกแบบมาตรฐานสองครั้ง

*  คราบเหลืองท่ีติดแน่นมากอาจไมส่ามารถขจดัออกได้

ได้ถึง
5กก. Sensing

Dissolving
แช่ผา้ที�อุณหภูมิ 40 °C 
ประมาณ 2 ชั �วโมง การซกัผา้ การลา้งนํ�า การปั�นแหง้

การใชง้าน:

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการใช้

งาน

 เลือกโปรแกรม 40 °C ขจดัคราบฝังลึก

 กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด)

 ใส่ในปริมาณมาตรฐาน หรือปริมาณ

มาตรฐานสองครั้งตามปริมาณน�้าท่ีบ่งช้ี 

และปิดฝาถงั

 ขอ้ควรระวงั

■	หา้มซกัรวมกบัผา้ท่ีอาจท�าใหสี้ตก

■	หา้มซกัผา้ท่ีหดไดง้า่ย เชน่ ผา้ขนสตัว์

■	หา้มซกัผา้ท่ีเสียหายไดง้า่ย เชน่ ผา้ไหมสงัเคราะห ์หรือผา้ไหม

■	เม่ือเปิดฝาถงัขณะหยุดการท�างานชัว่คราว ระมดัระวงัการถูกลวก เน่ืองจากน�้าซกัผา้และอุปกรณด์า้นในอาจยงัรอ้นอยู่

อ่ืนๆ:

■	หยดน�้าอาจติดอยูด่า้นในฝาถงั กรุณาเช็ดดว้ยผา้แหง้หลงัจากใชง้านเคร่ืองซกัผา้

■	เม่ืออุณหภูมิของน�้าไมถึ่งองศาท่ีก�าหนดไว ้เวลาในการท�างานอาจยดืออกไป เพ่ือใหก้ารเพ่ิมความรอ้นสมบรูณ์

■	เม่ืออุณหภูมิน�้าประปาต�า่ เวลาในการท�างานอาจยดืออกไปสูงสุด 4 ชัว่โมงโดยประมาณ

1

2

3
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วิธีการใชง้านเครือ่งซกัผา้

วิธีการใชโ้ปรแกรม 60 °C กำาจดัแบคทีเรยี

■	คุณสามารถช�าระลา้งแบคทีเรียซ่ึงเป็นสาเหตุของกล่ินไมพึ่งประสงคอ์อกจากผา้ท่ีซกัได ้โดยใชน้�้ารอ้น 60 °C (ไดถึ้ง 5 กก.)

´´ เวลาในการท�างานรวมประมาณ 3 ชัว่โมง

´´ เม่ืออุณหภูมิน�้าประปาต�า่ เวลาในการท�างานอาจยดืออกไป

5
ได้ถึง
กก.

แช่ผา้ที�อุณหภูมิ 60 °C 
ประมาณ 2 ชั �วโมง การซกัผา้ การลา้งนํ�า การปั�นแหง้Sensing

Dissolving

การใชง้าน:

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการใช้

งาน

 เลือกโปรแกรม 60 °C ก�าจดัแบคทีเรีย

 กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด)

 ใส่ในปริมาณมาตรฐาน หรือปริมาณ

มาตรฐานสองครั้งตามปริมาณน�้าท่ีบ่งช้ี 

และปิดฝาถงั

 ข้อควรระวัง

■	หา้มซกัรวมกบัผา้ท่ีอาจท�าใหสี้ตก

■	หา้มซกัผา้ท่ีหดไดง้า่ย เชน่ ผา้ขนสตัว์

■	หา้มซกัผา้ท่ีเสียหายไดง้า่ย เชน่ ผา้ไหมสงัเคราะห ์หรือผา้ไหม

■	เม่ือเปิดฝาถงัขณะหยุดการท�างานชัว่คราว ระมดัระวงัการถูกลวก เน่ืองจากน�้าซกัผา้และอุปกรณด์า้นในอาจยงัรอ้นอยู่

อ่ืนๆ:

■	หยดน�้าอาจติดอยูด่า้นในฝาถงั กรุณาเช็ดดว้ยผา้แหง้หลงัจากใชง้านเคร่ืองซกัผา้

■	เม่ืออุณหภูมิของน�้าไมถึ่งองศาท่ีก�าหนดไว ้เวลาในการท�างานอาจยดืออกไป เพ่ือใหก้ารเพ่ิมความรอ้นสมบรูณ์

■	ระมดัระวงัการถูกลวก เน่ืองจากอุณหภูมิน�้าสูงเกินกวา่ 60 °C

■	ระมดัระวงัการถูกลวก เน่ืองจากน�้ารอ้นมากกวา่ 60 °C อาจถ่ายออกมา

■	หลงัจากรอบการซกั น�้าจะถูกจา่ยออกมาเพ่ือท�าความเยน็

■	เม่ืออุณหภูมิน�้าประปาต�า่ เวลาในการท�างานอาจยดืออกไปสูงสุด 4 ชัว่โมงโดยประมาณ

■	หา้มแชผ่า้ในน�้ารอ้น 60 °C เป็นเวลานาน

1

2

3
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วิธีการใชง้านเครือ่งซกัผา้

วิธีการใชโ้ปรแกรม Easy Refresh (ขจดักล่ินอบั)

■	คุณสามารถขจดักล่ินบุหร่ีออกจากเส้ือผา้ได ้

*  ไมส่ามารถขจดักล่ินไดทุ้กชนิด

ประเภทของเส้ือผา้และเตรยีมการซกั:

■	ชุดสูท (ใยสงัเคราะห ์/ ขนสตัว)์

´´หา้มใชโ้ปรแกรมน้ีกบั ผา้แคชเมียร,์ อลัปากา้ หรืออฐู เน่ืองจากผา้เหล่าน้ีอาจหดได้

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

วิธีการใสผ่า้:

■	กรุณาใส่ผา้ลงในตาขา่ยโดยไมต่อ้งพบั

ระมดัระวงัไมใ่หซ้บัในของชุดสูทเก่ียวกบัตาขา่ย

ตาขา่ยตาขา่ย

การใชง้าน:

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพ่ือเปิดการ
ใชง้าน

 เลือกโปรแกรม Easy Refresh 
(ขจดักล่ินอบั)

  (หากกดสองครั้ง สามารถเปล่ียนเวลา
ในการท�างานได)้

 กดปุ่ม Start/Pause (เร่ิม/หยุด)

 ข้อควรระวัง

■	น�าชุดสูทออกอยา่งรวดเร็วหลงัจากซกัเสร็จแลว้ โดยตากใหแ้หง้ในท่ีร่มและมีลมพดัเบาๆ

■	หากน�าชุดสูทออกมาจากในตาขา่ยเป็นเวลานาน อาจท�าใหเ้กิดกล่ินได้

■	ระมดัระวงัการถูกลวก เน่ืองจากน�้ารอ้นมากกวา่ 60 °C อาจถ่ายออกมา

■	เม่ือเปิดฝาถงัขณะหยุดการท�างานชัว่คราว ระมดัระวงัการถูกลวก เน่ืองจากน�้าซกัผา้และอุปกรณด์า้นในอาจยงัรอ้นอยู่

อ่ืนๆ:

■	หา้มใส่ผงซกัฟอก น�้ายาฟอกขาว หรือน�้ายาปรบัผา้นุ่ม

■	หยดน�้าอาจติดอยูด่า้นในฝาถงั กรุณาเช็ดดว้ยผา้แหง้หลงัจากใชง้านเคร่ืองซกัผา้

■	ส�าหรบัการท�าความเยน็ สญัลกัษณ ์“การปัน่แหง้ 1 นาที” อาจกะพริบชัว่ขณะ กรุณารอสกัครู่ จากน้ันระบายน�้าท้ิง

นํ�า ทาํความรอ้น การปั�นแหง้

1

2

3
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โปรแกรม ชนิดของผา้ท่ีซกั / หมายเหตุ

รุ่น / โหลดสูงสุด

170ZCV 160ZCV 150ZCV

Normal 
(ผา้ทัว่ไป)

ส�าหรบัการซกัประจ�าวนัของผา้ฝ้ายและลินิน เชน่ เส้ือเช้ิต ชุด
ชั้นใน ผา้เช็ดตวั ผา้ปท่ีูนอนลินินและผา้ปโูต๊ะลินิน

17 กก. 16 กก. 15 กก.

Prewash+
(ขจัดคราบหนัก+

ซักปกติ)

สามารถซกัผา้ท่ีสกปรกมากกอ่นได ้จากน้ันคอ่ยเพ่ิมผา้ทัว่ไป
เพ่ือลา้งน�้าพรอ้มกนัทีละนอ้ย

10 กก. 10 กก. 10 กก.

Delicate 
(ถนอมผ้า)

โปรแกรมซกัแบบอ่อนโยนส�าหรบัผา้ท่ีบอบบาง เชน่ ชุดชั้นใน
และมา่นแบบลกูไมบ้าง

8.5 กก. 8 กก. 7.5 กก.

Speedy 
(เร็ว)

ชว่ยใหคุ้ณซกัเส้ือผา้ปริมาณนอ้ยท่ีสกปรกเพียงเล็กนอ้ย และ
ผา้ช้ินเล็กเชน่ ชุดชั้นใน

8.5 กก. 8 กก. 7.5 กก.

Soak (แช่ผ้า) ส�าหรบัซกัผา้ปริมาณมากและสกปรกมาก 13.6 กก. 12.8 กก. 12 กก.

Blanket (ผ้าห่ม) ส�าหรบัซกัผา้ช้ินใหญ่เชน่ ผา้นวม ผา้หม่ ผา้ปท่ีูนอน ฯลฯ 3 กก. 3 กก. 3 กก.

Energy Save 
(ประหยัดไฟ)

การท�างานแบบ Eco จะชว่ยประหยดัพลงังานซ่ึงมี
ประสิทธิภาพเหมือนกนักบัการซกัผา้โปรแกรมธรรมดา

17 กก. 16 กก. 15 กก.

Water Save 
(ประหยดัน�้า)

การท�างานแบบประหยดัพลงัน�้า ซ่ึงมีประสิทธิภาพเหมือนกนั
กบัการซกัผา้โปรแกรมธรรมดา

17 กก. 16 กก. 15 กก.

Heavy
(ขจัดคราบหนัก)

ส�าหรบัซกัผา้ท่ีสกปรกมาก (ยนีส ์ชุดวา่ยน�้า ฯลฯ) 17 กก. 16 กก. 15 กก.

40°C Stain Care
(ขจดัคราบฝังลึก)

ใชโ้ปรแกรมน้ีเพ่ือขจดัคราบฝังลึกและคราบเป็นสีเหลืองจาก
ผา้ของคุณ

5 กก. 5 กก. 5 กก.

60°C Allergy Care
(ก�าจัดแบคทีเรีย)

การซกัชุดเด็กทารก ท�าใหชุ้ดของเด็กสะอาด

ขจดัสารท่ีท�าใหเ้กิดโรคภูมิแพ ้เชน่ ฝุ่นในบา้น เช้ือราและ

แบคทีเรีย

5 กก. 5 กก. 5 กก.

Easy Refresh
(ขจดักล่ินอบั)

ขจดักล่ินบุหร่ีออกจากเส้ือผา้โดยใชไ้อรอ้น 1 กก. 1 กก. 1 กก.

ภาพรวมของโปรแกรม



19

โปรแกรม
Normal 

(ผา้ทัว่ไป)

Prewash+
(ขจัดคราบหนัก + ซักปกติ) Delicate 

(ถนอมผ้า)
Pre Add

โหลดสูงสุด

170ZCV 17 กก. 2 กก. 8 กก. 8.5 กก.

160ZCV 16 กก. 2 กก. 8 กก. 8 กก.

150ZCV 15 กก. 2 กก. 8 กก. 7.5 กก.

ปรมิาณนำ้า

170ZCV

33 ถึง 107 ลิตร
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

33 ถึง  
68 ลิตร

95 ลิตร 61 ลิตร

33 ถึง 107 ลิตร - 47 ถึง 88 ลิตร

160ZCV

33 ถึง 105 ลิตร 
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

33 ถึง  
68 ลิตร

94 ลิตร 61 ลิตร

33 ถึง 105 ลิตร - 47 ถึง 88 ลิตร

150ZCV

33 ถึง 103 ลิตร 
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

33 ถึง  
68 ลิตร

93 ลิตร 61 ลิตร

33 ถึง 103 ลิตร - 47 ถึง 88 ลิตร

Wash (ซัก)

15 นาที 45 นาที 6 นาที

3, 9, 12, 15, 18, 24 
นาที หรือไม่มี

- -

Rinse (ล้าง)

ลา้งน�้าพรอ้มปัน่ 2 ครั้ง + 
ลา้งปกติ 1 ครั้ง (ในกรณี
ท่ีปริมาณผา้เกิน 80% 
กระบวนการคือ ลา้งน�้า

พรอ้มปัน่ 1 ครั้ง และลา้ง
ปกติ 1 ครั้ง)

ลา้งปกติ 2 ครั้ง ลา้งปกติ 1 ครั้ง

ลา้งปกติ 2 ครั้ง, ลา้งแบบ
ฉีดน�้า 2 ครั้ง, ลา้งปกติ  
3 ครั้ง, ลา้งแบบฉีดน�้า  

3 ครั้ง, ไมล่า้ง, ลา้งปกติ 
1 ครั้ง หรือ ลา้งแบบฉีด

น�้า 1 ครั้ง

ลา้งปกติ 1 ครั้ง, ลา้งแบบฉีดน�้า 1 ครั้ง,  
ลา้งปกติ 2 ครั้ง, ลา้งแบบฉีดน�้า 2 ครั้ง,  
ลา้งปกติ 3 ครั้ง, ลา้งแบบฉีดน�้า 3 ครั้ง  
หรือไมล่า้ง

Spin  
(ปัน่แหง้)

เวลา
6 นาที 3 นาที

1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี 1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี

เวลาท่ี
ตอ้งการ
(แนวทาง)

170ZCV 46 ถึง 79 นาทีี 63 ถึง 99 นาที 35 นาที

160ZCV 46 ถึง 79 นาที 63 ถึง 99 นาที 35 นาที

150ZCV 46 ถึง 79 นาที 63 ถึง 99 นาที 35 นาที

รายการของโปรแกรม

 : การตั้งคา่เร่ิมตน้                : การตั้งคา่ท่ีเปล่ียนได ้(โดยปุ่มท่ีสอดคลอ้งกนั)



รายการของโปรแกรม

 : การตั้งคา่เร่ิมตน้                : การตั้งคา่ท่ีเปล่ียนได ้(โดยปุ่มท่ีสอดคลอ้งกนั)

20

โปรแกรม
Speedy
(เร็ว)

Soak (แช่ผ้า) Blanket
(ผ้าห่ม)30 นาที 1 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง 5 ชัว่โมง

โหลดสูงสุด

170ZCV 8.5 กก. 13.6 กก. 3 กก.

160ZCV 8 กก. 12.8 กก. 3 กก.

150ZCV 7.5 กก. 12 กก. 3 กก.

ปรมิาณนำ้า

170ZCV
54 ลิตร 33 ถึง 107 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ) 107 ลิตร

33 ถึง 88 ลิตร 33 ถึง 107 ลิตร 88 ถึง 107 ลิตร

160ZCV
54 ลิตร 33 ถึง 105 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ) 107 ลิตร

33 ถึง 88 ลิตร 33 ถึง 105 ลิตร 88 ถึง 107 ลิตร

150ZCV
54 ลิตร 33 ถึง 103 ลิตร (ปรับโดยอัตโนมัติ) 107 ลิตร

33 ถึง 88 ลิตร 33 ถึง 103 ลิตร 88 ถึง 107 ลิตร

Wash (ซัก)

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

3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที 
หรือไม่มี

- - - - -

Rinse (ล้าง)

ลา้งปกติ 1 ครั้ง ลา้งปกติ 2 ครั้ง ลา้งปกติ 2 ครั้ง

ลา้งปกติ 1 ครั้ง, ลา้งแบบฉีด
น�้า 1 ครั้ง, ลา้งปกติ 2 ครั้ง, 
ลา้งแบบฉีดน�้า 2 ครั้ง, ลา้ง
ปกติ 3 ครั้ง, ลา้งแบบฉีดน�้า 
3 ครั้ง หรือไมล่า้ง

ลา้งปกติ 2 ครั้ง, ลา้งแบบฉีดน�้า 2 ครั้ง, ลา้ง
ปกติ 3 ครั้ง, ลา้งแบบฉีดน�้า 3 ครั้ง, หรือไมล่า้ง, 
ลา้งปกติ 1 ครั้ง หรือ ลา้งแบบฉีดน�้า 1 ครั้ง

-

Spin  
(ปัน่แหง้)

เวลา
3 นาที 6 นาที 9 นาที

1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี 1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี -

เวลาท่ี
ตอ้งการ
(แนวทาง)

170ZCV 31 นาที
70 ถึง  

83 นาที
100 ถึง 

113 นาที
220 ถึง 

233 นาที
340 ถึง 

353 นาที
77 นาที

160ZCV 31 นาที
70 ถึง  

83 นาที
100 ถึง 

113 นาที
220 ถึง 

233 นาที
340 ถึง 

353 นาที
77 นาที

150ZCV 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

(ประหยัดไฟ)
Water Save

(ประหยดันำ้า)
Heavy

(ขจัดคราบหนัก)

โหลดสูงสุด

170ZCV 17 กก. 17 กก. 17 กก.

160ZCV 16 กก. 16 กก. 16 กก.

150ZCV 15 กก. 15 กก. 15 กก.

ปรมิาณนำ้า

170ZCV

33 ถึง 107 ลิตร 
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

33 ถึง 101 ลิตร 
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

33 ถึง 107 ลิตร 
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

33 ถึง 107 ลิตร 33 ถึง 101 ลิตร 33 ถึง 107 ลิตร

160ZCV

33 ถึง 105 ลิตร 
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

33 ถึง 100 ลิตร 
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

33 ถึง 105 ลิตร 
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

33 ถึง 105 ลิตร 33 ถึง 100 ลิตร 33 ถึง 105 ลิตร

150ZCV

33 ถึง 103 ลิตร 
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

33 ถึง 98 ลิตร 
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

33 ถึง 103 ลิตร 
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

33 ถึง 103 ลิตร 33 ถึง 98 ลิตร 33 ถึง 103 ลิตร

Wash (ซัก)

48 นาที 15 นาที 18 นาที

-
3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที 

หรือไม่มี
12, 15, 18, 21, 24 นาที  

หรือไม่มี

Rinse (ล้าง)

ลา้งน�้าพรอ้มปัน่ 2 ครั้ง + ลา้ง
ปกติ 1 ครั้ง (ในกรณีท่ีปริมาณ
ผา้เกิน 80% กระบวนการคือ 
ลา้งน�้าพรอ้มปัน่ 1 ครั้ง และ 
ลา้งปกติ 1 ครั้ง)

ลา้งแบบฉีดน�้า 2 ครั้ง ลา้งปกติ 2 ครั้ง

-
ลา้งปกติ 2 ครั้ง, ลา้งแบบฉีดน�้า 2 ครั้ง,  
ลา้งปกติ 3 ครั้ง, ลา้งแบบฉีดน�้า 3 ครั้ง, ไมล่า้ง,  
ลา้งปกติ 1 ครั้ง หรือ ลา้งแบบฉีดน�้า 1 ครั้ง

Spin  
(ปัน่แหง้)

เวลา
5 นาที 6 นาที 9 นาที

- 1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี

เวลาท่ี
ตอ้งการ
(แนวทาง)

170ZCV 83 ถึง 100 นาที 47 ถึง 75 นาที 52 ถึง 78 นาที

160ZCV 83 ถึง 100 นาที 47 ถึง 75 นาที 52 ถึง 78 นาที

150ZCV 83 ถึง 100 นาที 47 ถึง 75 นาที 52 ถึง 78 นาที
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โปรแกรม
40°C Stain Care
(ขจัดคราบฝังลึก)

60°C Allergy Care
(กำาจัดแบคทีเรีย)

Easy Refresh
(ขจดักล่ินอบั)

24 นาที 45 นาที

โหลดสูงสุด

170ZCV 5 กก. 5 กก. 1 กก.

160ZCV 5 กก. 5 กก. 1 กก.

150ZCV 5 กก. 5 กก. 1 กก.

ปรมิาณนำ้า

170ZCV

33 ถึง 61 ลิตร 
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

33 ถึง 47 ลิตร  
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

-

33 to 61 ลิตร  33 ถึง 47 ลิตร  -

160ZCV

33 ถึง 61 ลิตร  
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

33 ถึง 47 ลิตร  
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

-

33 ถึง 61 ลิตร  33 ถึง 47 ลิตร  -

150ZCV

33 ถึง 61 ลิตร   
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

33 ถึง 47 ลิตร   
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

-

33 ถึง 61 ลิตร  33 ถึง 47 ลิตร  -

Wash (ซัก)
150 นาที 140 นาที 24 นาที 45 นาที

- - -

Rinse (ล้าง)

ลา้งน�้าพรอ้มปัน่ 2 ครั้ง + ลา้ง
ปกติ 1 ครั้ง (ในกรณีท่ีปริมาณ
ผา้เกิน 80% กระบวนการคือ 
ลา้งน�้าพรอ้มปัน่ 1 ครั้ง และลา้ง
ปกติ 1 ครั้ง)

ลา้งน�้าพรอ้มปัน่ 2 ครั้ง + ลา้ง
ปกติ 1 ครั้ง (ในกรณีท่ีปริมาณ
ผา้เกิน 80% กระบวนการคือ 
ลา้งน�้าพรอ้มปัน่ 1 ครั้ง และ
ลา้งปกติ 1 ครั้ง)

-

ลา้งปกติ 2 ครั้ง, ลา้งแบบฉีดน�้า 2 ครั้ง, 
ลา้งปกติ 3 ครั้ง, ลา้งแบบฉีดน�้า 3 ครั้ง, ไมล่า้ง, 
ลา้งปกติ 1 ครั้ง หรือ ลา้งแบบฉีดน�้า 1 ครั้ง

-

Spin  
(ปัน่แหง้)

เวลา
6 นาที 6 นาที 1 นาที

1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี 1, 3, 6, 9 นาที หรือไม่มี -

เวลาท่ี
ตอ้งการ
(แนวทาง)

170ZCV 195 ถึง 201 นาที 128 ถึง 198 นาที 40 นาที 61 นาที

160ZCV 195 ถึง 201 นาที 128 ถึง 198 นาที 40 นาที 61 นาที

150ZCV 195 ถึง 201 นาที 128 ถึง 198 นาที 40 นาที 61 นาที

รายการของโปรแกรม

 : การตั้งคา่เร่ิมตน้                : การตั้งคา่ท่ีเปล่ียนได ้(โดยปุ่มท่ีสอดคลอ้งกนั)
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รายการของโปรแกรม

■	เวลาในการซกัและเวลาในการปัน่แหง้อาจเปล่ียนแปลงขณะท่ีโปรแกรมก�าลงัท�างาน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัน�้าหนักและชนิดของผา้ท่ีก�าลงั

ซกั

■	เวลาท่ีตอ้งใชเ้ป็นเพียงการประมาณเท่าน้ัน อาจตอ้งใชเ้วลามากกวา่ท่ีระบุไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแรงดนัน�้าและชนิดของผา้ท่ีซกั

■	ไมส่ามารถเปล่ียนโปรแกรมไดห้ลงัจากท่ีเร่ิมตน้โปรแกรมไปแลว้ หากตอ้งการเปล่ียนโปรแกรม ใหปิ้ดเคร่ืองแลว้เปิดใหมอี่กครั้ง 

จากน้ันจึงเลือกโปรแกรม

■	หากใชง้านฟังกช์นั Auto Self Clean จะตอ้งใชเ้วลาเพ่ิมข้ึนประมาณ 14 นาที และใชน้�้าเพ่ิมข้ึนประมาณ 10 ลิตร

■	ไมแ่นะน�าใหใ้ชน้�้ายาปรบัผา้นุ่มหากเลือกโปรแกรม Water Save (ประหยดัน�้า)

■	โปรแกรม Water Save (ประหยดัน�้า) เป็นโปรแกรมท่ีแนะน�าส�าหรบัผา้ท่ีสกปรกในระดบัปกติตามความจุท่ีก�าหนด

■	Spin Shower Rinse* เป็นคุณลกัษณะท่ีใชใ้นโปรแกรม Normal และ Energy Save เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการประหยดัน�้าโดยไมล่ด

ประสิทธิภาพการลา้ง 

* Spin Shower Rinse: พลงัน�้าและแรงเหวีย่งท่ีชว่ยใหล้า้งผงซกัฟอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน

■	ช้ินส่วนท่ีใสของฝาถงัและแผงควบคุมอาจเกิดฝ้าหรืออาจมีหยดน�้ากอ่ตวับริเวณขอบฝาหากคุณใชน้�้ารอ้นในการซกัผา้ ซ่ึงไมใ่ช่

ความผิดปกติแต่อยา่งใด ใหเ้ช็ดออกหลงัจากท่ีซกัผา้เสร็จแลว้

■	มีโอกาสท่ีผา้จะเกินน�้าหนักสูงสุดท่ีเคร่ืองรบัได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดของผา้

■	แมว้า่คุณจะตั้งเวลาซกัล่วงหนา้ แต่เคร่ืองก็อาจเร่ิมท�างานทนัที ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลาท่ีตอ้งใชข้องโปรแกรมน้ัน

■	การไหลของน�้าจะถูกปรบัโดยอตัโนมติัตามปริมาณของผา้ท่ีซกัและระดบัน�้า หากมีผา้มากและระดบัน�้าสูง การไหลของน�้าจะถูก

ปรบัใหช้า้ลงเพ่ือรกัษาสมรรถนะของเคร่ืองซกัผา้

■	ปริมาณผงซกัฟอกท่ีแนะน�าใหใ้ชร้ะบุไวใ้นตารางต่อไปน้ี

นำ้าหนกัผา้ (โดยประมาณ) ระดบันำ้า ปรมิาณผงซกัฟอก

8~17 กก. 88~107 ลิตร

72 ก.

(SF-170ZCV)

8~16 กก. 88~105 ลิตร (SF-160ZCV)

8~15 กก. 88~103 ลิตร (SF-150ZCV)

4~7 กก. 68~82 ลิตร 46~55 ก.

0~3 กก. 33~61 ลิตร 22~41 ก.

* ปริมาณผงซกัฟอกยดึตามผงซกัฟอกชนิดท่ีตอ้งใช ้20 กรมัต่อน�้า 30 ลิตร

 เน่ืองจากปริมาณผงซกัฟอกท่ีตอ้งใชจ้ะแตกต่างกนัไปตามชนิดของผงซกัฟอก ใหท้�าตามค�าแนะน�าบนบรรจุภณัฑข์องผงซกัฟอก
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หากคณุตอ้งการท่ีจะ... กำาหนดโปรแกรมการซกัเอง
ใชน้ำ้าซกัผา้ซำ้าและ 

แยกผา้ท่ีซกั
ไม่ปัน่แหง้เน่ืองจากกงัวล

เรือ่งรอยยบั

การใช้งาน ซกั  ลา้ง  ปัน่แหง้ ซักอย่างเดียว ซกั  ลา้ง

วธีิการตั้งคา่

1. เปิดเคร่ือง

2. เลือกโปรแกรม Normal

3.
ก�าหนดปริมาณน�้า

หากคุณไมก่�าหนดปริมาณน�้า เคร่ืองจะก�าหนดใหโ้ดยอตัโนมติัตามน�้าหนักของผา้ท่ีจะซกั

4.

ตั้งคา่การท�างาน

1 2 3

 ตั้งเวลาในการซกัดว้ยปุ่ม 
Wash (ซกั)

 ก�าหนดจ�านวนครั้งและรูป
แบบการลา้งดว้ยปุ่ม Rinse 
(ลา้ง)

 ตั้งเวลาในการปัน่แหง้ดว้ย
ปุ่ม Spin (ปัน่แหง้)

1

 ตั้งเวลาในการซกัดว้ยปุ่ม 
Wash (ซกั)

1 2

 ตั้งเวลาในการซกัดว้ยปุ่ม 
Wash (ซกั)

 ก�าหนดจ�านวนครั้งและรูป
แบบการลา้งดว้ยปุ่ม Rinse 
(ลา้ง)

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

หมายเหตุ ท�างานตามการตั้งคา่ซกั ลา้ง 
และปัน่แหง้

หยุดขณะท่ีน�้าซกัผา้ยงัอยูใ่น
ถงัซกั

หยุดขณะท่ีน�้าลา้งยงัอยูใ่นถงัซกั

การทำางานบางส่วนโดยใช้โปรแกรมธรรมดา
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หากคณุตอ้งการท่ีจะ... ล้างอย่างเดียว ลา้งและปัน่แหง้ ถ่ายนำ้าและปัน่แหง้

การใช้งาน ล้างอย่างเดียว ลา้ง  ปัน่แหง้ ถ่ายนำ้า   ปัน่แหง้

วธีิการตั้งคา่

1. เปิดเคร่ือง

2. เลือกโปรแกรม Normal

3.
ก�าหนดปริมาณน�้า

หากไมก่�าหนดปริมาณน�้า เคร่ืองจะใชร้ะดบัน�้าสูงสุด
ไมส่ามารถใชไ้ด้

4.

ตั้งคา่การท�างาน

1

 ก�าหนดจ�านวนครั้งและรูป
แบบการลา้งดว้ยปุ่ม Rinse 
(ลา้ง)

1 2

 ก�าหนดจ�านวนครั้งและรูป
แบบการลา้งดว้ยปุ่ม Rinse 
(ลา้ง)

 ตั้งเวลาในการปัน่แหง้ดว้ย
ปุ่ม Spin (ปัน่แหง้)

1

 ตั้งเวลาในการปัน่แหง้ดว้ย
ปุ่ม Spin (ปัน่แหง้)

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

หมายเหตุ
ถ่ายน�้าและปัน่แหง้กอ่นลา้ง
หยุดขณะท่ีน�้าลา้งยงัอยูใ่นถงัซกั

ถ่ายน�้าและปัน่แหง้กอ่นลา้ง ถ่ายน�้าและปัน่แหง้

การทำางานบางส่วนโดยใช้โปรแกรมธรรมดา
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SF-170ZCV

■	คุณสามารถก�าหนดปริมาณน�้าได้
ในแต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Water Level 
(ระดบัน�้า) ตั้งแต่ชว่งระหวา่ง 33 ถึง 

107 ลิตร

33 ลิตร

40 ลิตร

47 ลิตร

54 ลิตร

61 ลิตร

68 ลิตร 75 ลิตร

82 ลิตร

88 ลิตร

95 ลิตร

101 ลิตร

107 ลิตร

SF-150ZCV

■	คุณสามารถก�าหนดปริมาณน�้าได้
ในแต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Water Level 
(ระดบัน�้า) ตั้งแต่ชว่งระหวา่ง 33 ถึง 

103 ลิตร

33 ลิตร

40 ลิตร

47 ลิตร

54 ลิตร

61 ลิตร

68 ลิตร 75 ลิตร

82 ลิตร

88 ลิตร

93 ลิตร

98 ลิตร

103 ลิตร

SF-160ZCV

■	คุณสามารถก�าหนดปริมาณน�้าได้
ในแต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Water Level 
(ระดบัน�้า) ตั้งแต่ชว่งระหวา่ง 33 ถึง 

105 ลิตร

33 ลิตร

40 ลิตร

47 ลิตร

54 ลิตร

61 ลิตร

68 ลิตร 75 ลิตร

82 ลิตร

88 ลิตร

94 ลิตร

100 ลิตร

105 ลิตร

■	กดปุ่ม Water Level (ระดบัน�้า) ซ�้าๆ จนกวา่การตั้งคา่ซกั ลา้ง และปัน่แหง้ท่ีคุณตอ้งการจะถูกก�าหนด
หากตวัแสดงไมส่วา่ง จะไมมี่การท�างานน้ัน

การทำางานบางส่วนโดยใช้โปรแกรมธรรมดา
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การทำางานบางส่วนโดยใช้โปรแกรมธรรมดา

ในกรณีท่ีไฟดบั

หากไฟดบั

เคร่ืองซกัผา้รุ่นน้ีมีฟังกช์นัรีสตารท์

หากไฟดบัในขณะท่ีเคร่ืองซกัผา้ก�าลงัท�างาน การท�างาน (ซกั, ลา้ง หรือปัน่แหง้) ในขณะน้ันจะถูกบนัทึกไว ้และเม่ือไฟกลบัคืนมา 
เคร่ืองจะรีสตารท์โดยอตัโนมติัจากรอบท่ีเคร่ืองหยุดท�างาน

หากไฟดบัในขณะท่ีก�าลงัปัน่แหง้ ฝาจะถูกล็อกและไมส่ามารถเปิดได ้หลงัจากไฟกลบัคืนมา ฝาจึงจะปลดล็อค

■	คุณสามารถตั้งเวลาในการซกัไดใ้น
แต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Wash (ซกั) ตั้งแต่
ชว่งระหวา่ง 3 ถึง 24 นาทีหรือไมซ่กั

24 นาที

18 นาที

15 นาที

12 นาที

9 นาที

3 นาที

ไม่ซัก

■	คุณสามารถตั้งเวลาในการปัน่แหง้ได้
ในแต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Spin (ปัน่แหง้) 
ตั้งแต่ชว่งระหวา่ง 1 ถึง 9 นาทีหรือ
ไมปั่น่แหง้

ไมปั่น่แหง้

9 นาที

6 นาที

3 นาที

1 นาที

■	คุณสามารถก�าหนดจ�านวนครั้งและ 
รูปแบบการลา้งไดโ้ดยการกดปุ่ม 
Rinse (ลา้ง) แต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม Rinse 
(ลา้ง) การตั้งคา่จะเปล่ียนตามล�าดบั
โดยเร่ิมจากลา้งแบบฉีดน�้า 2 ครั้ง, 
ลา้งปกติ 2 ครั้ง, ลา้งแบบฉีดน�้า  
1 ครั้ง, ลา้งปกติ 1 ครั้ง, ไมล่า้ง,  
ลา้งแบบฉีดน�้า 3 ครั้ง, ลา้งปกติ  
3 ครั้ง

3

Ex 2

Ex 3

1

2

ไม่ล้าง

Ex 1
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การดูแลและการบำารุงรักษา

การทำาความสะอาดแผ่นกรองใยผา้ (แบบตลบั)

 กดปุ่มท่ีดา้นบนของแผ่นกรองใยผา้ (แบบตลบั) และดึงแผ่นกรองเขา้หาตวัคุณ

 เปิดแผ่นกรองใยผา้ (แบบตลบั) กางออกและน�าใยผา้ท่ีอยูภ่ายในออกมา

 ท�ายอ้นขั้นตอนเพ่ือใส่แผ่นกรองใยผา้ (แบบตลบั) กลบัเขา้ท่ี

แผ่นกรอง

ใยผ้า น�าใยผ้าออก

การทำาความสะอาดช่องใสผ่งซกัฟอก

 ดึงชอ่งใส่ผงซกัฟอกออกมาและเอียงข้ึนดา้นบนเพ่ือถอดออก

 ดึงฝาจุกและ Easy Dissolver ออก

 ใชแ้ปรงหรืออุปกรณอ่ื์นท�าความสะอาดช้ินส่วน

 ในการใส่กลบัเขา้ท่ี ใหเ้อียงชอ่งใส่ผงซกัฟอก จดัใหส้นักบัร่องอยูต่รงกนัและใส่เขา้ไป

■	ในการใส่ฝาจุกกลบัเขา้ท่ี ใหก้ดลงจนสุด หากไมก่ดลงจนสุด น�้ายาปรบัผา้นุ่ม น�้ายาซกัผา้ และน�้ายาฟอกขาวจะถูกเติมลงในถงัซกั

ไมห่มด และจะมีบางส่วนตกคา้งอยูใ่นชอ่งใส่

การทำาความสะอาดช่องจา่ยนำ้า

1 ปิดกอ๊กน�้า

2 ถอดสายจา่ยน�้าออกจากดา้นบนของเคร่ืองซกัผา้ 

(น�้าในสายอาจไหลออกมาเม่ือคุณถอดสาย)

3 ใชแ้ปรงหรืออุปกรณอ่ื์นท�าความสะอาดชอ่งจา่ยน�้าของเคร่ืองซกัผา้

4 ท�ายอ้นขั้นตอนเพ่ือใส่สายจา่ยน�้ากลบัเขา้ท่ี

การดแูลและการบำารุงรกัษาเครือ่งซกัผา้

■	ท�าความสะอาดตวัเคร่ือง
■	เช็ดภายนอกของเคร่ืองซกัผา้ดว้ยผา้นุ่ม หา้มใชต้วัท�าละลาย เชน่ แอลกอฮอลห์รือน�้ามนัเบนซิน
■	หากคุณใชผ้า้ท่ีเติมสารเคมี ใหท้�าตามค�าแนะน�าของผลิตภณัฑน้ั์น
■	หากผงซกัฟอกหรือน�้ายาปรบัผา้นุ่มเป้ือนเคร่ืองซกัผา้ ใหเ้ช็ดออกโดยเร็ว มิฉะน้ันอาจท�าใหพ้ื้นผิวเสียหาย

วาลว์น�้าขาเขา้

สายจา่ยน�้า

ฝาจุก Easy Dissolver
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ปัญหา ส่ิงท่ีตอ้งตรวจเช็ค คำาแนะนำา

เครือ่งไม่ทำางาน ไมไ่ดเ้สียบปลั๊กไฟเขา้กบัเตา้รบัใชห่รือไม่ เสียบปลั๊กไฟ

ไฟดบัหรือไม่ ตรวจเช็คผลิตภณัฑอ่ื์นภายในบา้นของคุณ

ตั้งเวลาซกัล่วงหนา้ไวห้รือไม่ กรุณาตรวจเช็คฟังกช์นัน้ี

ช้ินสว่นเปียก แมว่้าจะ
ใชง้านเป็นครั้งแรก (ทอ่
นำ้าท้ิง, ถงัซกั ฯลฯ)

มีความช้ืนหรือน�้าหลงเหลืออยูใ่นถงัซกัหรือท่อ
น�้าจากการทดสอบสมรรถนะกอ่นส่งมาจาก
โรงงานหรือไม่

ท�าความสะอาดดว้ยผา้นุ่มและใชฟั้งกช์นั “Tub 
Dry” (ท�าใหถ้งัซกัแหง้) เพ่ือท�าใหถ้งัซกัแหง้

เวลาคงเหลือเพ่ิมข้ึนใน
ระหว่างการทำางาน

เวลาคงเหลือถูกปรบัเพ่ือชดเชยความเร็วของน�้า
ท่ีจา่ยเขา้เคร่ืองหรือไม่

ปรบัแรงน�้าใหเ้ป็นความเร็วสูง

มีการเพ่ิมนำ้าอีกครั้งใน
ระหว่างกระบวนการซกั

น�้าถูกเติมโดยอตัโนมติัใหถึ้งระดบัน�้าท่ีก�าหนด
ไว ้เพราะระดบัน�้าลดลงเน่ืองจากผา้ท่ีจะซกัดูด
ซบัน�้าไปใชห่รือไม่

เป็นอาการปกติขณะท�างาน

เวลาในการซกันานกว่า
เวลาท่ีตัง้ไวด้ว้ยตวัเอง

แรงดนัน�้าต�า่หรือไม่ เวลาในการท�างานอาจเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากใชเ้วลา
ในการจา่ยน�้านานข้ึน

เครือ่งซกัผา้หยุดทำางาน
ในระหว่างปัน่แหง้และ
เริม่เตมินำ้า

ผา้ไมส่มดุลหรือไม่ หากผา้ท่ีซกัเสียสมดุลเป็นอยา่งมากขณะเร่ิม
ปัน่แหง้ การปัน่แหง้จะหยุดและการลา้งจะเร่ิม
ท�างานเพ่ือปรบัสมดุลผา้ท่ีซกั เม่ือปรบัสมดุลผา้
ท่ีซกัแลว้ การปัน่แหง้จะเร่ิมตน้อีกครั้ง

ฝาไม่เปิด ฝาล็อกอยูห่รือไม่ เม่ือตวัแสดงล็อกฝาปิดสวา่ง จะไมส่ามารถ
เปิดฝาได้

ไมส่ามารถเปิดฝาไดเ้น่ืองจากไฟดบัหรือปิด
เคร่ืองขณะท่ีตวัแสดงล็อกฝาปิดสวา่งอยู ่
เปิดเคร่ืองและรอใหล็้อกถูกปลด

การแก้ไขปัญหา
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รหัสข้อผิดพลาด

รหัส
ข้อผิด
พลาด

อาการ ส่ิงท่ีตอ้งตรวจเช็ค วิธีแกไ้ข

ใส่ผา้มากเกินไป ตรวจเช็ควา่ใส่ผา้มากเกินไปหรือไม่ ลดปริมาณผา้ท่ีจะซกัตามค�า
แนะน�าในหนา้ 18

ไมมี่การจา่ยน�้า เปิดกอ๊กน�้าหรือไม่ ตรวจเช็คกอ๊กน�้า ตวักรองในชอ่ง
น�้าเขา้ ท่อน�้า และสายจา่ยน�้า

มีส่ิงสกปรกสะสมท่ีตวักรองในชอ่งน�้าเขา้หรือไม่

ท่อน�้าหรือสายจา่ยน�้าจบัตวัเป็นน�้าแข็งหรือไม่

น�้าหยุดไหลหรือไม่

น�้าไมร่ะบายออกมา ท่อน�้าท้ิงอุดตนัหรือไม่ ตรวจเช็คท่อน�้าท้ิงและชอ่ง
ระบายน�้า

ท่อน�้าท้ิงบิด ถูกบีบใหแ้บน หรือจบัตวัเป็นน�้าแข็งหรือไม่

ต่อท่อน�้าท้ิงอยา่งถูกตอ้งหรือไม่

ชอ่งระบายน�้าอยูสู่งเกินไปหรือไม่

ถงัซกัไมห่มุน ฝาเปิดอยูห่รือไม่ ปิดฝา

ผา้ทั้งหมดกองอยูด่า้นเดียวของถงัหรือไม่ ใส่ผา้ลงไปซกัเพ่ิมอีกสองสามช้ิน
(หากมีผา้เพียงช้ินเดียวในถงัซกั 
ผา้มีแนวโนม้ท่ีจะเสียสมดุล)ผา้ท่ีซกัมีผา้เน้ือหนา เชน่ ผา้หม่ผา้ฝ้ายหรือยนีส ์หรือผา้

ช้ินใหญ่ เชน่ ผา้ปท่ีูนอน รวมอยูม่ากเกินไปหรือไม่

เคร่ืองซกัผา้โคลงเคลง หรือพ้ืนใตเ้คร่ืองซกัผา้ลาดเอียง
หรือไม่

มีส่ิงท่ีซกัไมไ่ดอ้ยูใ่นถงัซกัหรือไม ่→ หนา้ 8: การเตรียม
ผา้ท่ีจะซกั (การแยกชนิดผา้ท่ีจะซกั)

ล็อกฝาปิดไมไ่ด้ ฝาปิดอยูห่รือไม่ ตรวจเช็ควา่ฝาปิดสนิทหรือไม่
ตรวจเช็ควา่ไมมี่ส่ิงแปลกปลอม
อยูใ่นล็อกมีส่ิงแปลกปลอมอยูใ่นล็อกหรือไม่

 
ปลดล็อกฝาปิดไมไ่ด้ มีส่ิงแปลกปลอมอยูใ่นล็อกหรือไม่ ปิดเคร่ืองแลว้เปิดใหมอี่กครั้งและ

รอสกัครู่หน่ึง
หากฝายงัคงล็อกอยู ่กรุณาติดต่อ
ศนูยบ์ริการเพ่ือรบัการแกไ้ข

ความเร็วในการ
ปัน่แหง้ไมถึ่งคา่ท่ี
ก�าหนดไว ้

ตรวจเช็ควา่มีผงซกัฟอกอยูม่ากเกินไปหรือไม่ ตรวจเช็คปริมาณผงซกัฟอกท่ีใช้
ตรวจเช็คท่อน�้าท้ิงและการติด
ตั้งท่อตรวจเช็ควา่ท่อน�้าท้ิงอุดตนัหรือไม่

ตรวจเช็ควา่ติดตั้งท่อน�้าท้ิงอยา่งถูกตอ้งหรือไม่

■	หากสญัลกัษณเ์ตือน เชน่ “F0”, “F9” ฯลฯ แสดงข้ึนบนมาบนหนา้จอ ใหห้ยุดใชง้านเคร่ืองซกัผา้ทนัทีและติดต่อตวัแทนจ�าหน่ายท่ี

ไดร้บัอนุญาตหรือตวัแทนบริการเพ่ือตรวจสอบเพ่ิมเติมและ/หรือซ่อมแซม
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วิธีการตดิตัง้เครือ่งซกัผา้

ขอ้ควรระวงัเพ่ือความปลอดภยั

■	หา้มใชป้ลั๊กไฟท่ีช�ารุด เน่ืองจากเป็นอนัตราย ติดต่อศนูยซ่์อมท่ีผ่านการรบัรองโดยผูผ้ลิตเพ่ือเปล่ียนปลั๊กใหม่

■	หากเตา้รบัท่ีคุณใชเ้ป็นเตา้รบัแบบ 2 ขา ใหใ้ชอ้ะแดปเตอรเ์พ่ือเปล่ียนจากสามขาเป็นสองขา และหากท�าเชน่น้ี ตอ้งแน่ใจวา่ไดต่้อ

สายดินดว้ย หากไมต่่อสายดินจะมีความเส่ียงต่อการเกิดไฟดูด และท�าใหแ้ผ่นรองวงจรอิเล็กทรอนิกสแ์ละช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

เสียหายได้

■	หา้มต่อสายดินเขา้กบัท่อแกส๊ สายโทรศพัท ์ท่อน�้า หรือสายล่อฟ้า ถอดปลั๊กไฟออกจากเตา้รบัไฟฟ้าเม่ือจะต่อสายดิน

■	คุณไมจ่�าเป็นตอ้งต่อสายดินหากเตา้รบัไฟฟ้าเป็นแบบ 3 ขาซ่ึงมีขั้วดินอยูด่ว้ย

บรเิวณท่ีจะตดิตัง้เครือ่งซกัผา้

■	ท่อต่างๆ อาจไดร้บัความเสียหายหรือแตกหากจบัตวัเป็นน�้าแข็ง อยา่ติดตั้งเคร่ืองซกัผา้ไวด้า้นนอกหรือบริเวณใดๆ ท่ีมีความเส่ียง

ต่อการจบัตวัเป็นน�้าแข็ง

■	ติดตั้งเคร่ืองซกัผา้บนพ้ืนราบท่ีมัน่คงเพ่ือหลีกเล่ียงการสัน่สะเทือนและเสียงดงัท่ีมากเกินไป

■	หา้มติดตั้งเคร่ืองซกัผา้ในท่ีซ่ึงมีความช้ืนสูง เชน่ ในหอ้งน�้าหรือท่ีซ่ึงไมมี่ท่ีบงัฝน

■	หา้มติดตั้งเคร่ืองซกัผา้ในบริเวณท่ีล่ืนหรือไมม่ัน่คง มิฉะน้ันอาจเกิดการสัน่สะเทือนผิดปกติ

■	ติดตั้งเคร่ืองซกัผา้ใหห้า่งจากผนังดงัภาพดา้นล่างเพ่ือหลีกเล่ียงเสียงดงัและการสัน่สะเทือนผิดปกติ

ด้านหลัง

ด้านซ้าย

ด้านขวา

ไมมี่ส่ิงกีดขวางอยูด่า้นหนา้

พ้ืนท่ี ระยะหา่ง (ซม.)

ซา้ย 1.5*

ขวา 1.5*

หลงั ควรมีระยะหา่งอยา่งนอ้ย 

10 ซม. ส�าหรบัดา้นหลงั

ท่ีมีสายจา่ยน�้า

* ควรมีระยะหา่งอยา่งนอ้ย 9 ซม. ส�าหรบัดา้นท่ีมี 

 ท่อน�้าท้ิง
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วิธีการตดิตัง้เครือ่งซกัผา้

การตดิตัง้ทอ่นำ้าท้ิง

1 วางเคร่ืองซกัผา้นอนลง

2 ดึงท่อน�้าท้ิงออกมาจากเคร่ืองซกัผา้

3 เสียบส่วนแคบของท่อน�้าท้ิงเขา้ไปในแคลมป์ยดึบนเคร่ืองซกัผา้

4 วางเคร่ืองซกัผา้ตั้งยนื

5 เสียบปลายของท่อน�้าท้ิงเขา้ไปในชอ่งระบายน�้า

■	อยา่ท�าใหท่้อน�้าท้ิงงอ บิด ถูกดึงออกมาและไดร้บัความเสียหาย ถูกเหยยีบ หรือถูกหนีบ

■	ปผูา้บนพ้ืนกอ่นวางเคร่ืองซกัผา้นอนลงเพ่ือป้องกนัเคร่ืองเสียหาย

■	ใชมี้ดตดัปลายของท่อน�้าท้ิงใหท้�ามุม 45 องศา เน่ืองจากหากชอ่งระบายน�้าต้ืนและปลายของท่อน�้าท้ิงถูกกีดขวาง อาจเกิดการ

ท�างานผิดปกติได้

■	ใหส่้วนบนของท่อน�้าท้ิงอยูเ่หนือพ้ืนไมเ่กิน 10 ซม. หากตอ้งวางท่อขา้มธรณีประตูหรือส่ิงอ่ืน เพราะหากสูงกวา่น้ี น�้าจะระบายออก

ไดย้ากและขอ้ผิดพลาด “C2” (น�้าไมร่ะบายออกมา) อาจเกิดข้ึนได้

■	หา้มต่อความยาวท่อน�้าท้ิงเกิน 2 เมตรจากเคร่ืองซกัผา้

2 ม. หรือต�า่กวา่

10 ซม. หรือต�า่กวา่
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วิธีการตดิตัง้เครือ่งซกัผา้

การเช่ือมตอ่กบักอ๊กนำ้า

	● สายจา่ยน�้า

■	แรงดนัน�้าท่ีเหมาะสมคือ 0.03 ถึง 0.8 MPa

ก๊อกแนวนอน ก๊อกพ่วงต่อ
สายจา่ยน�้า

สายจา่ยน�้า

■	ต่อสายจา่ยน�้าเขา้กบัชอ่งจา่ยน�้าบนเคร่ืองซกัผา้

ข้อต่อท่อ

ซีลยาง

	■ ตรวจเช็คว่าซีลยางอยู่ในข้อต่อท่อ

	● สายจา่ยน�้าแบบมีขอ้ต่อกอ๊กน�้า

1. คลายขอ้ต่อตวับน

ข้อต่อตัวบน

ซีลยาง
สกรูยึด

ข้อต่อตัวล่าง
แหวนข้อต่อ

	● หากเสน้ผ่านศนูยก์ลางของกอ๊กน�้ามีขนาดใหญ่กวา่

แหวนขอ้ต่อ ใหถ้อดแหวนออก

2. ดนัขอ้ต่อตวับนข้ึนเพ่ือใหซี้ลยางกบักอ๊กน�้าแนบกนัสนิท จากน้ันขนั

สกรูทั้ง 4 ตวั

ข้อต่อตัวบน

ซีลยาง

ข้อต่อตัวล่าง

	● หมุนขอ้ต่อตวัล่างเพ่ือไมใ่หน้�้ารัว่

	● ปิดกอ๊กน�้าเพ่ือใหคุ้ณสามารถถอดสายจา่ยน�้าออกจากขอ้ต่อตวัล่าง

ได ้จากน้ันดึงสายออกและลดระดบัตวัหนีบ

3. ต่อสายจา่ยน�้าเขา้กบัขอ้ต่อตวัล่างและลดระดบัตวัหนีบ

ข้อต่อตัวล่าง
สไลดบุ์ชช่ิง

สายจา่ยน�้า

■	ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ขนัน็อตยเูน่ียนระหวา่งสายจา่ยน�้ากบัเคร่ืองซกัผา้แน่นดี

■	กอ่นใชง้านเคร่ืองซกัผา้ ใหเ้ปิดกอ๊กน�้าเพ่ือยนืยนัวา่ต่อสายจา่ยน�้าไดถู้กตอ้ง หากน็อตยเูน่ียนหลวมจะท�าใหน้�้ารัว่
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วิธีการตดิตัง้เครือ่งซกัผา้

การเช่ือมตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟ

■	เช่ือมต่อเคร่ืองซกัผา้เขา้กบัแหล่งจา่ยไฟ AC ท่ีมีการต่อสายดินใหถู้กตอ้ง

■	แรงดนัไฟฟ้าของแหล่งจา่ยไฟตอ้งตรงกบัอตัราแรงดนัไฟฟ้าของเคร่ืองซกัผา้

■	หา้มใชส้ายไฟพว่งหรือท�าใหเ้ตา้รบัไฟฟ้ารบัโหลดมากเกินไปโดยใชป้ลั๊กพว่ง

การตรวจเช็คความไดร้ะดบั
1. ตรวจเช็คศนูยก์ลางของถงัซกั

■	วางเคร่ืองซกัผา้บริเวณท่ีจะใชง้าน

■	หลงัจากวางเคร่ืองซกัผา้แลว้ ใหต้รวจเช็คศนูยก์ลางของถงัซกั

■	ในกรณีท่ีศนูยก์ลางของถงัซกัระหวา่งดา้นซา้ยกบัดา้นขวาแตกต่างกนัมากเกินไป  

ใหป้รบัขาตั้งของเคร่ืองซกัผา้ใหม่

หมายเหต ุ: หากถงัซกัไมไ่ดศ้นูยก์ลาง อาจท�าใหเ้คร่ืองซกัผา้สัน่สะเทือนหรือท�างานผิดปกติ

ขาตั้งแบบปรบัได้

ตวัรองขาตั้ง

น็อตล็อก
น็อตล็อก

คลายน็อตล็อก ปรบัความสูงของขาตั้ง
ขนัน็อตล็อก

ขาตั้งแบบปรบัได้

เพ่ิมระดบัขาตั้งน้ี ลดระดบัขาตั้งน้ี

■	หมุนน็อตล็อกตามทิศทางของลกูศรเพ่ือ

คลายน็อต จากน้ันหมุนขาตั้งแบบปรบัไดเ้พ่ือ

ปรบัเคร่ืองซกัผา้ใหม้ัน่คง

■	เม่ือปรบัเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ใหห้มุนน็อตล็อก

ตามทิศทางของลกูศรเพ่ือขนัน็อต

2. ตรวจเช็คระดบัตามแนวราบ

สามารถตรวจเช็คไดง้า่ยโดยการผูกตุม้น�้าหนักท่ีปลายของเชือก 

แลว้ปล่อยลงมาดงัภาพ

      

หากแสดงระยะห่างเท่ากันระหว่าง A กับ

 แสดงว่าได้ระดับตามแนวราบ ± 5 มม.

*เน่ืองจากความไมต่รงแนวของถงัซกัอาจเกิดจากสถานท่ีติดตั้ง

 จึงจ�าเป็นตอ้งปรบัศนูยก์ลางของถงัซกั

การตรวจสอบหลงัการตดิตัง้

หากเกิดปัญหาใดๆ ต่อไปน้ีหรือความผิดปกติอ่ืนๆ ใหถ้อดปลั๊กไฟออกทนัทีและติดต่อศนูยบ์ริการในพ้ืนท่ีของคุณ

■	เคร่ืองซกัผา้ไมท่�างานเม่ือเปิดเคร่ือง

■	สายไฟช�ารุด

■	มีอาการสัน่หรือเสียงผิดปกติในระหวา่งการท�างาน

■	มีกล่ินไหม้

ตรวจเช็คความแตกต่าง
ระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวา

เชือก (ดา้นหนา้หรือดา้นขา้ง)

ตุม้น�้าหนัก
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รุ่น SF-170ZCV

กำาลงัไฟฟ้า ดูป้ายระบุอตัราก�าลงัท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองซกัผา้

ระดบันำ้ามาตรฐาน 107 ลิตร (ระดบัน�้าสูงสุด)

ปรมิาณมาตรฐานของนำ้าท่ีใช้ 195 ลิตร (โปรแกรม Normal)

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

ขนาด กว้าง 640 มม. x ลึก 696 มม. x สูง 1080 มม.

นำ้าหนกั 49 กก.

 

รุ่น SF-160ZCV

กำาลงัไฟฟ้า ดูป้ายระบุอตัราก�าลงัท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองซกัผา้

ระดบันำ้ามาตรฐาน 105 ลิตร (ระดบัน�้าสูงสุด)

ปรมิาณมาตรฐานของนำ้าท่ีใช้ 190 ลิตร (โปรแกรม Normal)

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

ขนาด กว้าง 640 มม. x ลึก 696 มม. x สูง 1080 มม.

นำ้าหนกั 49 กก.

รุ่น SF-150ZCV

กำาลงัไฟฟ้า ดูป้ายระบุอตัราก�าลงัท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองซกัผา้

ระดบันำ้ามาตรฐาน 103 ลิตร (ระดบัน�้าสูงสุด)

ปรมิาณมาตรฐานของนำ้าท่ีใช้ 185 ลิตร (โปรแกรม Normal)

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

ขนาด กว้าง 640 มม. x ลึก 696 มม. x สูง 1080 มม.

นำ้าหนกั 49 กก.

การบริการลูกค้า

หากเคร่ืองซกัผา้ท�างานผิดปกติ ใหต้รวจเช็คคูมื่อการใชง้านโดยละเอียดกอ่นแจง้ซ่อม

หากคุณไมส่ามารถระบุหรือแกไ้ขปัญหาได ้ใหติ้ดต่อศนูยบ์ริการในพ้ืนท่ีของคุณ 

ในการติดต่อศนูยบ์ริการ คุณจะตอ้งแจง้รุ่นของเคร่ืองซกัผา้ อธิบายการท�างานผิดปกติ พรอ้มทั้งแจง้ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์อง

คุณ

ข้อมูลจำาเพาะ
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