
คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้า

ระบบอัตโนมัติ

รุ่น

SF-140TE

ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อเครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติฮิตาชิ

■	กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อการใช้งาน

เครื่องอย่างถูกต้อง

■	กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานเหล่านี้ไว้ส�าหรับการอ้างอิงในโอกาส

ต่อไป

สารบัญ

การเตรียมส�าหรับใช้งาน

การก�าจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม......... 2

ค�าแนะน�าและเคล็ดลับส�าหรับการซักผ้า

อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.............................. 2

ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัย............................. 3

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม.................................... 5

แผงควบคุมและจอแสดง.................................... 6

การเตรียมก่อนใช้งาน......................................... 8

การใช้งาน

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า.................................... 9

ภาพรวมของโปรแกรม........................................ 15

รายการของโปรแกรม......................................... 16

วิธีก�าหนดโปรแกรม............................................ 19

ในกรณีที่ไฟดับ................................................... 22

การบ�ารุงรักษา

การดูแลและการบ�ารุงรักษา................................ 23

การแก้ไขปัญหา.................................................. 24

รหัสข้อผิดพลาด.................................................. 25

วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า..................................... 26

วิธีการใช้ชิ้นส่วน.Plug.Spacer............................. 26

วิธีการประกอบฐานกันหน.ู.................................. 27

การบริการลูกค้า.................................................. 30

ข้อมูลจ�าเพาะ...................................................... 30

ส�าหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น



2

การก�าจัดขยะอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การทิ้งบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุสินค้าจะปกป้องเครื่องซักผ้าใหม่ของคุณในระหว่างทางขนส่งมายังที่พักของคุณ วัสดุทั้งหมดจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบ

นิเวศ และน�ามาใช้อีกได้ กรุณาสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการทิ้งวัสดุบรรจุสินค้าในที่ซึ่งมีส�านึกในการเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม

สอบถามตัวแทนจ�าหน่ายเกี่ยวกับการก�าจัดทิ้ง

.ความเสี่ยงในการส�าลัก!

ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นกับกล่องบรรจุและอุปกรณ์เสริมต่างๆ

อาจมีความเสี่ยงที่ถุงพลาสติกและกล่องที่พับได้จะท�าให้หายใจไม่ออก

การก�าจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าไม่ใช่ขยะที่ไร้ค่า การน�าไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีจะท�าให้ได้วัสดุใหม่ที่น�ามาใช้ประโยชน์ต่อได้

ความเสี่ยงถึงชีวิต!

ถอดปลั๊กออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรตัดสายไฟและปลั๊กทิ้งไป

หากคุณต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือผู้จ�าหน่ายเพื่อถามถึงวิธีการก�าจัดทิ้งที่ถูกต้อง

ค�าแนะน�าและเคล็ดลับส�าหรับการซักผ้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
■	ควรรักษาขีดจ�ากัดน�้าหนักของแต่ละโปรแกรม

■	ใส่ผงซักฟอกตามระดับความสกปรก ขนาด ปริมาณผ้าที่จะซัก และความกระด้างของน�้า ท�าตามค�าแนะน�าของผู้ผลิตผงซักฟอก

เกี่ยวกับปริมาณของผงซักฟอกที่ใช้

■	เครื่องซักผ้านี้ยังมีเทคโนโลยีประหยัดน�้า เช่น “Spin Shower Rinse” ซึ่งปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น จึงใช้น�้าน้อยกว่ารุ่นก่อนๆ
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ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัย

เครื่องซักผ้านี้ได้รับการออกแบบมาส�าหรับใช้ในบ้านเท่านั้น
ก่อนการใช้งานเครื่องซักผ้า.กรุณาอ่านค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยอย่างละเอียด

.ค�าเตือน
ปัญหาซึ่งอาจท�าให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ความปลอดภัยทั่วไป
■	ห้ามถอดแยก ซ่อม หรือดัดแปลงเครื่องซักผ้านี้

´´ เพราะอาจท�าให้เกิดการท�างานผิดปกติ ไฟไหม้ ไฟดูด หรือการบาดเจ็บ
´´ติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม

■	ห้ามน�าแหล่งไฟหรือสิ่งที่ติดไฟได้ง่ายเข้ามาใกล้เครื่องซักผ้า (แก๊ส, ดีเซล, น�้ามันเบนซิน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์ หรือผ้าที่เปื้อน
คราบของสสารเหล่านี้)
´´ซึ่งอาจท�าให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้

■	ห้ามเทน�้าลงบนเครื่องซักผ้าขณะที่ก�าลังท�างาน
´´ เพราะอาจท�าให้เกิดไฟดูด

■	ห้ามปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้า ห้ามวางวัตถุที่น�้าหนักมาก, ทิ้งวัตถุบางอย่างหรือใช้แรงมากบนฝากระจก
´´อาจท�าให้ฝากระจกแตกได้ หากพบรอยขูดขีดหรือแตกหักบนฝากระจก ควรหยุดใช้งานเครื่องซักผ้าและติดต่อศูนย์บริการใน
ท้องถิ่นของท่านเพื่อท�าการตรวจสอบและซ่อมแซม

■	อย่าฝืนเปิดฝาถังในระหว่างการท�างาน:  
สวิทช์ล็อกฝาปิดถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเปิดฝาในระหว่างการท�างาน ทั้งนี้เนื่องจากการจับถังซักขณะที่ก�าลังหมุนนั้นส่งผล
ให้บาดเจ็บสาหัสได้ หากคุณเปิดฝาในระหว่างการท�างาน กรุณาหยุดเครื่องซักผ้าทันทีและอย่าแตะต้องด้านใน 
ติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม

■	ห้ามมิให้บุคคลต่อไปนี้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยล�าพัง เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาด
ประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็กด้วย) เว้นแต่จะมีผู้ดูแลหรือแนะน�าการใช้งานของเครื่องโดยบุคคลผู้ที่รับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยของพวกเขาเหล่านั้น

การติดตั้ง
■	ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในที่ซึ่งมีความชื้นสูง เช่น ในห้องน�้าหรือที่ซึ่งไม่มีที่บังฝน

´´อาจท�าให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟดูด ไฟรั่ว การกัดกร่อน หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
■	ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนแผ่นไม้ที่มีล้อเลื่อน หรือบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง

´´อาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บหรือการท�างานผิดปกติอันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนผิดปกติ
■	เครื่องซักผ้าต้องติดตั้งสายดิน หากคุณใช้อะแด็ปเตอร์ปลั๊ก 2 ขาบนปลั๊ก 3 ขา

´´มิฉะนั้นอาจท�าให้เกิดไฟดูด ท�าให้วงจรไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
■	ใช้สายจ่ายน�้าเชื่อมต่อเครื่องซักผ้ากับก๊อกน�้า
■	ช่องเปิดต้องไม่ถูกกีดขวางโดยพรม หากติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ปูพรม

แหล่งจ่ายไฟและสายไฟ
■	ห้ามใช้มือเปียกเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ

´´ เพราะอาจท�าให้เกิดไฟดูด
■	ใช้แรงดันไฟฟ้าที่ก�าหนด ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นเข้าเต้ารับเดียวกัน

´´การใช้เครื่องซักผ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นบนเต้ารับเดียวกัน อาจท�าให้ปลั๊กเกิดความร้อนมากเกินไป และท�าให้เกิดเพลิงไหม้ได้
■	ขจัดฝุ่นบนปลั๊กไฟออก

´´สิ่งสกปรกหรือปลั๊กที่มีฝุ่นจับอาจท�าให้เกิดเพลิงไหม้ได้
■	ห้ามใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่เสียหายหรือหลวม

´´ เพราะอาจท�าให้เกิดไฟดูด ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเพลิงไหม้ได้
■	ห้ามท�าให้สายไฟเสียหาย ตัด ดัดแปลง งอ หรือพับสายไฟ

´´ซึ่งอาจท�าให้สายไฟเสียหายและเกิดเพลิงไหม้หรือไฟดูดได้
■	ห้ามใช้สายพ่วงกับสายไฟ

´´อาจท�าให้เกิดความร้อนจัดหรือเพลิงไหม้ได้
■	หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยตัวแทนจ�าหน่ายหรือร้านซ่อมแซมที่ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น
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ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยของเด็ก

■	เก็บหีบห่อให้พ้นมือเด็กและทารก
´´อันตรายจากการหายใจไม่ออก

■	ห้ามปล่อยให้เด็กปีนขึ้นบนเครื่องซักผ้าหรือเข้าไปในถังซัก ห้ามน�ากล่องหรือเก้าอี้วางไว้ใกล้เครื่องซักผ้า ซึ่งเด็กอาจปีนขึ้นไปบน
เครื่องได้
´´อาจท�าให้ได้รับบาดเจ็บ

■	เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

.ข้อควรระวัง
ปัญหาซึ่งอาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ความปลอดภัยทั่วไป
■	หากมีปัญหาน�้าประปาไม่ไหลหรือถ้าคุณถอดสายจ่ายน�้าแล้วต่อเข้าไปใหม่ ให้ปิดก๊อกน�้าและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) 

จากนั้นรอ 40 วินาทีแล้วเปิดก๊อกน�้าอย่างช้าๆ
´´แรงดันอากาศปริมาณมากในท่อน�้า อาจท�าความเสียหายกับเครื่องซักผ้าได้

■	ตรวจเช็คเป็นระยะว่าน็อตยูเนี่ยนบนสายจ่ายน�้าแน่นดีแล้ว
´´น็อตที่หลวมอาจท�าให้เกิดน�้ารั่วได้

■	ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบและปิดก๊อกน�้า หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน

การใช้งาน
■	ต้องถอดวัสดุหีบห่อทั้งหมดออกก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า

´´ซึ่งอาจท�าให้เกิดการท�างานผิดปกติหรือสั่นสะเทือนผิดปกติได้
■	ตรวจเช็คด้านในถังซักก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า

´´ตรวจเช็คว่าไม่มีสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ตัวเล็กอยู่ในถังซัก
■	ห้ามซักสิ่งที่ท�าให้น�้าไหลเวียนได้ยาก เช่น เสื้อกันฝน ชุดด�าน�้า ชุดสกี ถุงนอน เบาะรองนั่ง หมอน รองเท้า ม่านห้องอาบน�้า

´´ เครื่องซักผ้าอาจท�างานไม่ถูกต้อง หรืออาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บหรือท�าให้เครื่องซักผ้าเสียหาย
■	ห้ามพับและซ้อนของชิ้นใหญ่ไว้ด้วยกันเมื่อซัก เช่น ผ้าห่ม
■	ห้ามใช้ตาข่ายใส่ผ้าที่ใหญ่กว่า 40 ซม.

´´ผ้าอาจไม่สมดุล และท�าให้มีการสั่นผิดปกติระหว่างรอบปั่น
■	ห้ามใส่ผ้าที่ซักมากเกินส่วนล่างของตัววัดปริมาณสมดุล (เส้นประ)

´´การท�าเช่นนั้น อาจท�าให้ผ้าที่ซักหลุดออกจากถังซักในระหว่างรอบการปั่น  
และท�าให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน�้ารั่วได้

■	ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอกเสมอเมื่อท�าการซักผ้า
■	ห้ามใช้น�้าร้อนเกินกว่า 50 ๐C
■	ห้ามเปิดฝาถังโดยไม่ได้ใช้ปุ่มเปิดฝา

´´ซึ่งอาจท�าให้ฝาและปุ่มเปิดฝาเสียหายได้
■	ห้ามซักร่วมกับ เหรียญ เข็ม หรือหิน

´´อาจท�าให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเกิดน�้ารั่วได้ ตรวจดูของในกระเป๋าเสื้อก่อนซักผ้า
■	ห้ามกดปุ่มด้วยของมีคม
■	ห้ามวางวัตถุที่มีน�้าหนัก ที่บรรจุของเหลว หรืออุปกรณ์ซึ่งสร้างความร้อน ไว้บนเครื่องซักผ้า

´´อาจท�าความเสียหายกับเครื่องซักผ้าหรือด้านบนเครื่องได้

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

´´มิฉะนั้นชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกหรือเหล็กของเครื่องซักผ้าอาจได้รับความเสียหาย
■	ห้ามวางอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนไว้ใกล้เครื่องซักผ้า

´´ เพราะอาจท�าให้เครื่องซักผ้าเสียรูปทรงได้

ตัววัดปริมาณ
สมดุล

สูงสุด

SF-140TE
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ช่องจ่าย

ถังซัก

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

สายจ่ายน�้าและข้อต่อก๊อกน�้า

          

(1 ชุด)

ตัวรองขาตั้ง

(2 ชิ้น)

ฝาปิดกันหนู

(2 ชิ้น)

อุปกรณ์เสริม

ตาข่ายใส่ผ้า

ดูที่หน้า 12
หมายเลขชิ้นส่วน PTSF-140JJS 001

จานซัก

แผ่นกรองใยผ้า

(แบบตลับ)

ตัววัดปริมาณ

สมดุล

ท่อน�้าทิ้ง

ฝาปิด ช่องจ่าย

(ส�าหรับผงซักฟอก/.

ตัวฟอกขาว/น�้ายาปรับ

ผ้านุ่ม)

ล็อกฝาปิด ขาตั้งแบบปรับได้

สายไฟ

ช่องใส่ผงซักฟอก/.

ผงฟอกขาว
ช่องใส่น�้ายา

ปรับผ้านุ่ม

ช่องใส่น�้ายาซักผ้า/น�้ายาฟอกขาว
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2

แผงควบคุมและจอแสดง

ระหว่างการท�างาน.(ปิดฝาอยู่)

หมายเหตุ

■	แตะปุ่มบนแผงควบคุมโดยตรงด้วยมือเปล่า

■	หากพบหยดน�้า ผงซักฟอก หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ บนฝากระจก กรุณาท�าความสะอาดด้วยผ้าแห้ง

  ปุ่ม Power (เปิด/ปิด) กดปุ่มนี้เพื่อเปิดและปิดเครื่อง (เมื่อเปิดเครื่อง กรุณากดค้างไว้ 1 วินาที และจอแสดง 

 จะสว่างขึ้น) เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อซักผ้าเสร็จสิ้น และหากไม่มี

การท�างานใดๆ หรือไม่ได้กดปุ่มใดเป็นเวลา 10 นาทีหลังจากเปิดใช้งาน เครื่องซักผ้าจะปิดโดย
อัตโนมัติ

 ปุ่ม Start / Pause 

 (เริ่ม/หยุด) กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มหรือหยุดการท�างานชั่วคราว เมื่อเครื่องซักผ้าหยุดชั่วคราวเกิน 24 ชั่วโมงโดย
ไม่มีการท�างานใดๆ เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ

 ปุ่ม Program (โปรแกรม) กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรม

 ปุ่ม Auto Self Clean  
 (ท�าความสะอาดถังซัก 

 อัตโนมัติ)
ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะท�าความสะอาดด้านในและด้านนอกของถังซักเพื่อให้รักษาความ
สะอาดของเครื่องซักผ้า การตั้งค่านี้จะถูกปิดไว้จากโรงงาน เมื่อเปิดฟังก์ชัน “Auto Self Clean” 
ระบบ “Auto Self Clean” จะท�างานทุกครั้งที่ซักผ้า

 ปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง) กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเวลาปั่นแห้ง เวลาปั่นแห้งสามารถตั้งได้ระหว่าง 1 ถึง 9 นาที
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 ปุ่ม Rinse (ล้าง) กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเวลาล้าง

 ปุ่ม Wash (ซัก) กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเวลาในการซัก เวลาในการซักผ้าสามารถตั้งได้ระหว่าง 3 ถึง 24 นาที

 ปุ่ม Water Level  
 (ระดับน�้า)

คุณสามารถตั้งปริมาณน�้าได้ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Water Level (ระดับน�้า)

 ปุ่ม Delay Timer  

 (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า) เวลาซักล่วงหน้าสามารถตั้งได้ระหว่าง 3 ถึง 12 ชั่วโมง ไฟในโหมด Delay Timer (ตั้งเวลาซัก
ล่วงหน้า) เมื่อโหมดนี้เปิดท�างาน ปุ่ม Delay Timer (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า) จะสว่าง

แสดงข้อมูลรอบ.เวลาที่เหลืออยู่.และรหัสข้อผิดพลาด

ล็อกฝาปิด  : ฝาปิดถูกล็อกเมื่อสัญลักษณ์นี้สว่าง

ปรับ “ระดับน�้า” ของโปรแกรม (แสดง ‘Water Level’)
เวลาที่เหลือของโปรแกรม (แสดง ‘Time Left’)

เวลาของการซัก

เวลาของการล้าง

เวลาของการปั่นแห้ง

แผงควบคุมและจอแสดง

ระหว่างการท�างาน.(ปิดฝาอยู่)
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ตรวจสอบป้าย น�าผ้าที่อ่อนนุ่มใส่ใน
ตาข่ายซักผ้า

น�าสิ่งแปลกปลอมออก ผูกปมสายที่ยาว  
รูดซิป หรือติดกระดุม

แยกผ้าสีและผ้าขาว 
ออกจากกัน

การแยกชนิดผ้าที่ซัก

■	แยกชนิดผ้าที่ซักตามประเภทของผ้าและสัญลักษณ์ป้ายถนอมผ้า (ผ้าฝ้าย, ผ้าใยผสม, ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าขนสัตว์, ผ้าซักด้วย

มือ ฯลฯ)

■	ไม่ควรซักผ้าที่น้อยมาก เช่น เพียงแค่กางเกงยีนส์

´´ เพราะอาจท�าให้เกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติระหว่างการปั่นแห้ง

■	แยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกัน

.เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ!

ห้ามซักสิ่งต่อไปนี้ซึ่งน�้าไม่สามารถไหลผ่านได้โดยง่าย เพราะจะท�าให้เกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติในระหว่างการปั่นแห้ง และอาจ

ท�าให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดการท�างานผิดปกติได้

	– ผ้าที่กันน�้าได้ เช่น ชุดด�าน�้า, ชุดสกี, ม่านห้องอาบน�้า ฯลฯ

	– สิ่งที่ติดยางกันลื่นด้านหลัง เช่น พรมประตู

	– เบาะรองนั่ง, หมอน, รองเท้า ฯลฯ

ผงซักฟอกและสารเติมแต่ง

■	ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมตามตัวระบุผงซักฟอกบนเครื่องซักผ้า ชนิดและปริมาณของผงซักฟอกจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ

ชนิดของผ้า, จ�านวน, ปริมาณผ้าที่จะซัก, ระดับความสกปรก และความกระด้างของน�้าที่ใช ้

ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่น้อยลงหาก:

´– ผ้าปริมาณน้อย

´– ผ้าที่ซักไม่สกปรกมาก

■	การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปอาจท�าให้เกิดฟองมากเกินไป ซึ่งจะท�าให้ประสิทธิภาพในการล้างลดลงหรืออาจท�าให้น�้ารั่ว

■	ผงซักฟอกอาจไม่ละลายทั้งหมดในถาดใส่ผงซักฟอก หากแรงดันน�้ามีน้อยหรือน�้าเย็นเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของผงซักฟอก

´´หน้า 23: การดูแลและการบ�ารุงรักษา

■	เมื่อใช้น�้ายาปรับผ้านุ่มหรือน�้ายาฟอกขาว ให้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าบนบรรจุภัณฑ์
* หากแรงดันน�้าไม่คงที่ในระหว่างการท�างาน อาจท�าให้มีน�้าเหลือค้างอยู่ในกล่องใส่ผงซักฟอกและน�้ายาปรับผ้านุ่ม

การเตรียมก่อนใช้งาน

การเตรียมผ้าที่จะซัก
■	น�าสิ่งแปลกปลอมออกถ้ามี (เหรียญ, เข็ม ฯลฯ)

■	น�าผ้าที่ต้องถนอมใส่ในตาข่ายซักผ้า (ไหมพรม, เสื้อผ้าชั้นใน ฯลฯ)

■	น�าก้อนของใยผ้า โคลน ทราย ผม และขนสัตว์ออกจากผ้าที่จะซักถ้ามี

■	ผูกเชือก ติดตะขอ กระดุม ซิป และอื่นๆ
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วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

1 แยกชนิดผ้าที่ซัก

■	แยกผ้าตามประเภทของผ้า สัญลักษณ์ป้ายถนอมผ้า และระดับความสกปรก

´´หน้า 8: การเตรียมผ้าที่จะซัก

■	ห้ามซักเกินโหลดสูงสุด

■	ไม่ควรใส่ผ้าเกินกว่าขีดนี้  

มิฉะนั้นผ้าอาจหลุดออกมาจากถังซักในขณะปั่นแห้งและ 

ท�าให้เกิดความเสียหายได้

2 กดปุ่ม.Power.(เปิด/ปิด).เพื่อเปิดการใช้งาน

■	หากไม่เลือกโปรแกรมภายใน 10 นาที เครื่องซักผ้าจะปิดการท�างานโดยอัตโนมัติ 

กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) อีกครั้งเพื่อเปิดการใช้งาน

3 เลือกและปรับโปรแกรม

■	เลือกโปรแกรมด้วยปุ่ม Program (โปรแกรม)

´´หน้า 16: รายการของโปรแกรม

■	คุณสามารถเปลี่ยนการจัดหรือการตั้งค่าการซัก ล้าง และปั่นแห้งได้ด้วยปุ่ม Wash, Rinse และ Spin

■	คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ได้ด้วยปุ่ม Auto Self Clean

´´หน้า 11: วิธีการใช้ฟังก์ชัน “Auto Self Clean”

´´ เมื่อเปิดเครื่อง ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะท�างานทุกครั้งที่ซักผ้า 

สามารถปิดการท�างานได้โดยกดปุ่มเดิมซ�้าอีกครั้งขณะที่เปิดเครื่อง

ตั้งค่าการท�างาน

เลือกฟังก์ชันการตั้งค่าของ Wash, Rinse และ Spin

เลือกโปรแกรม

4 กดปุ่ม.Start/Pause.(เริ่ม/หยุด)

■	ก่อนจะเริ่มท�างาน เครื่องจะชั่งน�้าหนักผ้าที่จะซัก จากนั้นจึงแสดงปริมาณน�้าที่จ�าเป็น

สูงสุด

SF-140TE
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วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

5 ใส่ผงซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอกและปิดฝาถัง

■	เปิดช่องใส่ผงซักฟอก เติมผงซักฟอกตามปริมาณที่ระบุไว้บนหีบห่อ และปิดช่องใส่ผงซักฟอก

■	ปริมาณของผงซักฟอก ปริมาณหนึ่งช้อนขนาด 35 กรัม เนื่องจากปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตาม

ชนิดของผงซักฟอก ให้ท�าตามค�าแนะน�าบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก

■	ส�าหรับผงซักฟอกชนิดน�้า ให้ท�าตามค�าแนะน�าบนหีบห่อและเติมลงในช่องใส่น�้ายาซักผ้า/น�้ายาฟอกขาว

■	เติมน�้ายาปรับผ้านุ่มลงในช่องใส่น�้ายาปรับผ้านุ่มตามค�าแนะน�าบนห่อบรรจุ จากนั้นจะเติมน�้ายาปรับผ้านุ่มลงในถังซัก

โดยอัตโนมัติก่อนล้างน�้าสุดท้าย

■	ส�าหรับน�้ายาฟอกขาว ให้ท�าตามค�าแนะน�าบนหีบห่อและเติมลงในช่องใส่น�้ายาซักผ้า/น�้ายาฟอกขาว

■	ความเร็วที่ฝาปิดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

การหยุดชั่วคราวของโปรแกรม: กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เครื่องซักผ้าจะปิดการท�างานโดยอัตโนมัติหาก

ไม่มีการใช้งานภายใน 1 ชั่วโมง

การเพิ่มผ้าขณะที่โปรแกรมก�าลัง

ท�างาน:
กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อหยุดการท�างาน และเพิ่มผ้า ฝาถังจะถูก
ล็อคขณะถังซักก�าลังปั่น ให้รอจนกว่าถังซักจะหยุดสนิท และล็อคฝาถังจะปลด 
ออกโดยอัตโนมัติ หลังจากเพิ่มผ้า ปิดฝาถังและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) 
เพื่อรีสตาร์ทการท�างาน

* หมายเหตุ: ไม่แนะน�าให้เพิ่มผ้าปริมาณมาก เนื่องจากเครื่องซักผ้าได้ท�าการ  
 ประเมินขนาดโหลดในครั้งแรกแล้วเพื่อการท�างานที่เหมาะสม

การสิ้นสุดโปรแกรม: กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) แล้วกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อปิดการใช้

งาน
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วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

6 น�าผ้าออกมา.(สิ้นสุดโปรแกรม)

■	เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม

สามารถปิดเสียงเตือน หรือเปลี่ยนเสียงได้ 2 แบบ ถ้ากดปุ่ม Water Level (ระดับน�้า) อย่างน้อย 3 วินาที

เสียงดนตรี
*การตั้งค่าเริ่มต้น

เสียงปกติ ไม่มีเสียงเตือน

■	เครื่องซักผ้าจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อซักผ้าเสร็จสิ้น เปิดฝาและน�าผ้าออกมาตาก

วิธีการใช้ฟังก์ชัน““Auto.Self.Clean””

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)  

เพื่อเปิดการใช้งาน

 เลือกโปรแกรม

 กดปุ่ม Auto Self Clean

 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

■	หากใช้งานฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 20 นาที และใช้น�้าเพิ่มขึ้นประมาณ 21 ลิตร

■	การตั้งค่านี้จะปิดไว้เมื่อขนส่งจากโรงงาน เมื่อเปิดใช้งาน ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะท�างานทุกครั้งที่ซักผ้า

■	ก่อนรอบการปั่นแห้งสุดท้าย ด้านนอกของถังซัก ด้านหลังของแกนซัก และด้านในของถังซักด้านนอกจะถูกล้างเพื่อขจัดสิ่งสกปรก

และเชื้อรา

■	ปิดฟังก์ชัน “Auto Self Clean” โดยกดปุ่ม Auto Self Clean อีกครั้งขณะที่เปิดเครื่องอยู่

	● ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะท�างานก่อนเริ่มรอบปั่นแห้งในแต่ละโปรแกรมเท่านั้น
	● ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะท�างานแม้ว่าเครื่องซักผ้าเริ่มท�างานจากการล้าง
	● ไม่สามารถตั้งค่าหรือยกเลิกฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ในระหว่างการท�างานได้
	● ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อ:
´– ตั้งเวลาการปั่นแห้งด้วยตัวเองเป็น 1 นาที
´– ตั้งการท�างานปั่นแห้งเท่านั้น
´– ไม่ได้ตั้งการปั่นแห้ง

	● ความสกปรกบางอย่างอาจไม่สามารถล้างโดยฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและระดับความสกปรก
	● หากใช้งานเครื่องซักผ้านานๆ ครั้ง ความสกปรกบางอย่างอาจไม่สามารถล้างโดยฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ได้
	● หากต้องการท�าความสะอาดถังซักให้หมดจดยิ่งขึ้น ขอแนะน�าให้ใช้โปรแกรม Tub Clean พร้อมกันกับฟังก์ชัน “Auto Self Clean”

■	ฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะปิดการท�างานเมื่อเลือกหนึ่งในโปรแกรมต่อไปนี้

´– ผ้าห่ม

´– Tub Clean (ท�าความสะอาดถังซัก)

■	เมื่อฟังก์ชัน “Auto Self Clean” ท�างาน น�้าบางส่วนอาจไหลออกจากช่องใส่น�้ายาปรับผ้านุ่ม ซึ่งเป็นการท�างานปกติของเครื่องซักผ้า 

และไม่ได้ท�างานผิดปกติแต่อย่างใด
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วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

วิธีการใช้โปรแกรม.Blanket.(ผ้าห่ม)

 เตรียมผ้า

■	พับผ้าที่มีขนาดใหญ่ เช่น ผ้านวมหรือผ้าห่ม ดังนี้
ห้ามสูงเกิน 30 ซม. หลังจากพับแล้ว

หากเกิน 30 ซม. ควรใช้ตาข่ายใส่ผ้า ซึ่งมีแยกจ�าหน่ายต่างหาก

(ตาข่ายใส่ผ้า: หมายเลขชิ้นส่วน PTSF-140JJS 001)

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) 

เพื่อเปิดการใช้งาน

 เลือกโปรแกรม Blanket

 เติมผงซักฟอกและปิดฝาถัง

 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) 

สิ่งที่สามารถซักด้วยโปรแกรม Blanket ได้มีดังนี้:

	● ผ้านวมที่สามารถซักได้

สามารถซักโดยไม่ต้องใช้ตาข่ายใส่ผ้าเมื่อมีขนาดเท่ากับ: 

150 ซม. x 200 ซม. หรือเล็กกว่า และน้อยกว่า 1.5 กก.

ควรซักโดยใช้ตาข่ายใส่ผ้าเมื่อมีขนาดเท่ากับ:

ใหญ่กว่า 150 ซม. x 200 ซม. ถึง 174 ซม. x 225 ซม. และหนักกว่า 1.5 กก. ถึง 2.0 กก.

(ตาข่ายใส่ผ้า: หมายเลขชิ้นส่วน PTSF-140JJS 001)

	● ผ้าห่มที่สามารถซักได้

ผ้าห่มใยสังเคราะห์สูงสุด 3 กก. ที่มีป้ายซักด้วยมือได้

	– ส�าหรับผ้าห่มไฟฟ้า ให้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าส�าหรับผ้าห่มไฟฟ้า

	● รายการที่ซักได้อื่นๆ

แผ่นเบาะรองนอนที่ติดป้ายซักด้วยมือได้

■	ห้ามพับและซ้อนของชิ้นใหญ่ไว้ด้วยกันเมื่อซัก (เช่น ผ้าปูที่นอน)

´´ผ้าอาจไม่สมดุล และท�าให้มีการสั่นผิดปกติระหว่างรอบปั่นแห้ง

ประมาณ 30 ซม.

30 ซม.
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วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

วิธีการใช้โปรแกรม.Tub.Clean.(ท�าความสะอาดถังซัก)

■	ใช้โปรแกรมนี้แยกจากโปรแกรมการซักผ้าอื่นๆ (ห้ามใส่ผ้าที่จะซักลงในถังซัก)
1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน

2 เลือกโปรแกรม Tub Clean (ท�าความสะอาดถังซัก)

■	โปรแกรม Tub Clean (ท�าความสะอาดถังซัก) สามารถตั้งได้ถึง 3 หรือ 11 ชั่วโมง ครั้งแรกจะตั้งเป็น “11 ชั่วโมง” กดปุ่ม Program 

(โปรแกรม) อีกครั้งเพื่อตั้งเป็น “3 ชั่วโมง”

3 ปิดฝาถังและกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เครื่องซักผ้าเริ่มปล่อยน�้าลงในถังซัก (ปิดฝาถังเมื่อ C3 แสดงขึ้น)

4 กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) และเปิดฝา เติมน�้ายาท�าความสะอาดถังซักลงในถังโดยปฏิบัติตามค�าแนะน�าบนบรรจุภัณฑ์ 
(น�้ายาฟอกขาวที่ผสมเปอร์ออกไซด์สามารถใช้เป็นน�้ายาท�าความสะอาดถังซักได้ เนื่องจากปริมาณน�้ายาฟอกขาวที่ต้องใช้จะ
แตกต่างกันไปตามชนิดของน�้ายาฟอกขาว ให้ท�าตามค�าแนะน�าที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์)

■	เติมน�้าถึงระดับสูงสุดเพื่อล้างสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นทั้งด้านนอกและด้านในถังซัก จากนั้นจะท�าการล้างปกติ 2 ครั้งเพื่อชะล้างสิ่ง

สกปรกและน�้ายาท�าความสะอาดถังซักที่หลงเหลืออยู่

วิธีการใช้.Delay.Timer.(ตั้งเวลาซักล่วงหน้า)

1 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดการใช้งาน

2 เลือกโปรแกรม

3 กดปุ่ม Delay Timer (ตั้งเวลาซักล่วงหน้า) และเลือกเวลาที่ซักผ้าเสร็จ แต่ละครั้งที่กดปุ่ม เริ่มต้นจาก 3 ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมง

4 ใส่ผ้าตามปริมาณที่ก�าหนดของแต่ละโปรแกรม กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

5 เติมผงซักฟอกและปิดฝาถัง หน้าจอแสดงผลจะดับและแสดงสัญลักษณ์ 

6 การท�างานเสร็จสิ้นที่เวลาที่ตั้งค่าไว้

■	Delay Timer ไม่สามารถใช้ได้กับโปรแกรม Blanket และ Tub Clean 

■	การเปลี่ยนการตั้งค่า กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) และท�าการตั้งค่าอีกครั้ง

■	หากไฟดับขณะตั้งเวลาไว้ การตั้งค่านี้จะถูกยกเลิก หากเกิดเช่นนี้ขึ้น กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) และรีเซ็ตการตั้งเวลาอีกครั้ง

■	เพื่อป้องกันผ้ายับ ให้น�าออกจากเครื่องซักผ้าเพื่อตากให้แห้งเมื่อการท�างานสิ้นสุดลง



14

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้า

วิธีการใช้โปรแกรม.Prewash+.(ขจัดคราบหนัก+ซักปกติ)

■	คุณสามารถซักผ้าที่สกปรกมากก่อนได้ จากนั้นค่อยเติมผ้าทั่วไปเพื่อล้างน�้าพร้อมกันทีละน้อย เมื่อมีเสียงบี๊ปดังขึ้นหลังจากเริ่ม

การท�างานประมาณ 20 นาที ให้เติมผ้าที่จะซักและผงซักฟอก 

*  ปริมาณของผ้าสกปรกมากที่แนะน�าควรน้อยกว่า 2 กก. 

ปริมาณผ้าทั่วไปควรน้อยกว่า 8 กก.

+
 

  

การใช้งาน:

 กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิด

การใช้งาน

 เลือกโปรแกรม Prewash+  

(ขจัดคราบหนัก + ซักปกติ)

 ใส่ผ้า 
 

 กดปุ่ม Start/Pause  

(เริ่ม/หยุด)

 ใส่ผงซักฟอกและปิดฝาถัง

 เมื่อ  เสียงบี๊ปดังขึ้น ให้เปิดฝาถังและเติม  และ  ผงซักฟอกลงไปจากนั้นปิดฝาถัง

อื่นๆ:

■	กรุณาเติมผ้าและผงซักฟอกภายใน 15 นาทีหลังจากเสียงบี๊ปดังขึ้น 

หากเวลาผ่านไป 15 นาทีหลังจากเสียงบี๊ป การท�างานจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

■	ในกรณีนี้ การล้างน�้าจะเริ่มโดยไม่เพิ่มรอบการซัก

น้อยกว่า

2กก.
น้อยกว่า

8กก.

ผ้าที่
สกปรกมาก

หากเวลาผ่านไป 15 นาทีหลังจากเสียงบี๊ป 
การท�างานจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

เปิดฝา

ผ้าที่
สกปรกทั่วไป

ปิดฝา

เสยีง
บี๊ป

เติมผ้า
และ

ผงซักฟอก
ช่อง

น�้าเข้า
การ

ล้างน�้า
การ

ปั่นแห้งการซักเพิ่ม
Prewash / Drain / Spin
ขจัดคราบหนัก/ระบายน�้า/ปั่นแห้ง

ประมาณ 20 นาที
Sensing
Dissolving
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โปรแกรม ชนิดของผ้าที่ซัก./.หมายเหตุ

รุ่น./.โหลดสูงสุด

140TE

Normal (ผ้าทั่วไป)
ส�าหรับการซักประจ�าวันของผ้าฝ้ายและลินิน เช่น เสื้อเชิ้ต  

ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนลินินและผ้าปูโต๊ะลินิน
14 กก.

Prewash+

(ขจัดคราบหนัก+ซักปกติ)

คุณสามารถซักผ้าที่สกปรกมากก่อนได้ จากนั้นค่อยเติมผ้า

ธรรมดาเพื่อซักที่เหลือพร้อมกัน
10 กก.

Blanket (ผ้าห่ม) ส�าหรับซักผ้าชิ้นใหญ่เช่น ผ้านวม ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ฯลฯ 3 กก.

Delicate (ถนอมผ้า)
โปรแกรมซักแบบอ่อนโยนส�าหรับผ้าที่บอบบาง เช่น ชุดชั้นในและ

ม่านผ้าลูกไม้บางๆ
7 กก.

Speedy (เร็ว)
โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณซักเสื้อผ้าปริมาณน้อยที่สกปรกเพียง 

เล็กน้อยและผ้าชิ้นเล็ก เช่น ชุดชั้นใน
7 กก.

Energy Save (ประหยัดไฟ)
โปรแกรมนี้เป็นการท�างานแบบ Eco ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานโดย

ยังคงประสิทธิภาพการซักเหมือนโปรแกรม Normal
14 กก.

ภาพรวมของโปรแกรม
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รายการของโปรแกรม

 : การตั้งค่าเริ่มต้น                : การตั้งค่าที่เปลี่ยนได้ (โดยปุ่มที่สอดคล้องกัน)

โปรแกรม
Normal.

(ผ้าทั่วไป)

Prewash+
(ขจัดคราบหนัก.+.ซักปกติ) Blanket

(ผ้าห่ม)
Pre Add

โหลดสูงสุด 140TE 14 กก. 2 กก. 8 กก. 3 กก.

ปริมาณน�้า 140TE

35 ถึง 90 ลิตร  
(ปรับโดยอัตโนมัติ)

35 ถึง 60 ลิตร 80 ลิตร 90 ลิตร

35 ถึง 90 ลิตร - 75 ถึง 90 ลิตร

Wash.(ซัก)

15 นาที 45 นาที 25 นาที

3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที  
หรือไม่มี

- -

Rinse.(ล้าง)

ล้างน�้าพร้อมปั่น 1 ครั้ง + ล้างปกติ  
1 ครั้ง

ล้างปกติ 2 ครั้ง ล้างปกติ 2 ครั้ง

แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง)  

การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามล�าดับจาก
ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน�้า  
2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, ล้างแบบฉีด
น�้า 3 ครั้ง, ไม่ล้าง, ล้างปกติ  
1 ครั้ง หรือ ล้างแบบฉีดน�้า 1 ครั้ง

แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) 

การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามล�าดับจาก

ล้างปกติ 1 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน�้า  

1 ครั้ง, ล้างปกติ 2 ครั้ง, ล้างแบบ

ฉีดน�้า 2 ครั้ง, ล้างปกติ 3 ครั้ง, 

ล้างแบบฉีดน�้า 3 ครั้ง หรือไม่ล้าง

-

Spin..
(ปั่นแห้ง)

เวลา

6 นาที 9 นาที

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

หรือไม่มี

เวลาที่
ต้องการ
(แนวทาง)

140TE 39 ถึง 60 นาที 55 ถึง 90 นาที 80 นาที



รายการของโปรแกรม

 : การตั้งค่าเริ่มต้น                : การตั้งค่าที่เปลี่ยนได้ (โดยปุ่มที่สอดคล้องกัน)
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โปรแกรม
Delicate.

(ถนอมผ้า)
Speedy
(เร็ว)

Energy.Save..
(ประหยัดไฟ)

โหลดสูงสุด 140TE 7 กก. 7 กก. 14 กก.

ปริมาณน�้า 140TE

55 ลิตร 50 ลิตร
35 ถึง 90 ลิตร  

(ปรับโดยอัตโนมัติ)

45 ถึง 75 ลิตร 35 ถึง 75 ลิตร 35 ถึง 90 ลิตร

Wash.(ซัก)

6 นาที 3 นาที 15 นาที

-
3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที  

หรือไม่มี
3, 9, 12, 15, 18, 24 นาที  

หรือไม่มี

Rinse.(ล้าง)

ล้างปกติ 1 ครั้ง ล้างปกติ 1 ครั้ง
ล้างน�้าพร้อมปั่น 2 ครั้ง + ล้าง
ปกติ 1 ครั้ง

แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง)  

การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามล�าดับ

จาก ล้างปกติ 1 ครั้ง, ล้างแบบ

ฉีดน�้า 1 ครั้ง, ล้างปกติ 2 ครั้ง, 

ล้างแบบฉีดน�้า 2 ครั้ง, ล้างปกติ 

3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน�้า 3 ครั้ง 

หรือไม่ล้าง

แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) 

การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามล�าดับ

จาก ล้างปกติ 1 ครั้ง, ล้างแบบ

ฉีดน�้า 1 ครั้ง, ล้างปกติ 2 ครั้ง, 

ล้างแบบฉีดน�้า 2 ครั้ง, ล้างปกติ 

3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน�้า 3 ครั้ง 

หรือไม่ล้าง

แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) 

การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามล�าดับ

จาก ล้างปกติ 1 ครั้ง, ล้างแบบ

ฉีดน�้า 1 ครั้ง, ล้างปกติ 2 ครั้ง, 

ล้างแบบฉีดน�้า 2 ครั้ง, ล้างปกติ 

3 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน�้า 3 ครั้ง 

หรือไม่ล้าง

Spin..
(ปั่นแห้ง)

เวลา

3 นาที 3 นาที 6 นาที

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

เวลาที่
ต้องการ
(แนวทาง)

140TE 33 นาที 33 นาที 40 ถึง 60 นาที
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รายการของโปรแกรม

■	เวลาในการซักและเวลาในการปั่นแห้งอาจเปลี่ยนแปลงขณะที่โปรแกรมก�าลังท�างาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน�้าหนักและชนิดของผ้าที่ก�าลัง

ซัก

■	เวลาที่ปรากฏเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น อาจต้องใช้เวลามากกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงดันน�้าและชนิดของผ้าที่ซัก

■	ไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้หลังจากที่เริ่มต้นโปรแกรมไปแล้ว หากต้องการเปลี่ยนโปรแกรม ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง 

จากนั้นจึงเลือกโปรแกรมใหม่

■	หากใช้งานฟังก์ชัน “Auto Self Clean” จะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 20 นาที และใช้น�้าเพิ่มขึ้นประมาณ 21 ลิตร

■	Spin Shower Rinse* เป็นคุณลักษณะที่ใช้ในโปรแกรม Normal และ Energy Save เพื่อเพิ่มสมรรถนะการประหยัดน�้าโดยไม่ลด

ประสิทธิภาพการล้าง 

* Spin Shower Rinse: พลังน�้าและแรงเหวี่ยงที่ช่วยให้ล้างผงซักฟอกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

■	ชิ้นส่วนที่ใสของฝาถังและแผงควบคุมอาจเกิดฝ้าหรืออาจมีหยดน�้าก่อตัวบริเวณขอบฝา หากคุณใช้น�้าร้อนในการซักผ้า ซึ่งไม่ใช่

ความผิดปกติแต่อย่างใด 

■	ปริมาณโหลดสูงสุดอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า

■	แม้ว่าคุณจะตั้งเวลาซักล่วงหน้า แต่เครื่องก็อาจเริ่มท�างานทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ต้องใช้ของโปรแกรมนั้น

■	การไหลของน�้าจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามปริมาณของผ้าที่ซักและระดับน�้า หากมีผ้ามากและระดับน�้าสูง การไหลของน�้าจะถูก

ปรับให้ช้าลงเพื่อรักษาสมรรถนะของเครื่องซักผ้า

■	ปริมาณผงซักฟอกที่แนะน�าให้ใช้ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้

น�้าหนักผ้า.(โดยประมาณ) ระดับน�้า ปริมาณผงซักฟอก

8~14 กก. 75~90 ลิตร 49~60 ก. (SF-140TE)

4~7 กก. 55~70 ลิตร 36~47 ก.

0~3 กก. 35~50 ลิตร 23~34 ก.

* ปริมาณผงซักฟอกยึดตามผงซักฟอกชนิดที่ต้องใช้แบบ “20 กรัมต่อน�้า 30 ลิตร”

เนื่องจากปริมาณผงซักฟอกที่ต้องใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของผงซักฟอก ให้ท�าตามค�าแนะน�าบนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก
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หากคุณต้องการที่จะ... ก�าหนดโปรแกรมการซักเอง
ใช้น�้าซักผ้าซ�้าและ.

แยกผ้าที่ซัก
ไม่ปั่นแห้งเนื่องจากกังวล

เรื่องรอยยับ

การใช้งาน ซัก. .ล้าง. .ปั่นแห้ง ซักอย่างเดียว ซัก. .ล้าง

วิธีการตั้งค่า

1. เปิดเครื่อง

2. เลือกโปรแกรม Normal

3.
ก�าหนดปริมาณน�้า

หากคุณไม่ก�าหนดปริมาณน�้า เครื่องจะก�าหนดให้โดยอัตโนมัติตามน�้าหนักของผ้าที่จะซัก

4.

ตั้งค่าการท�างาน

 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม 
Wash (ซัก)

 ก�าหนดจ�านวนครั้งและ
รูปแบบการล้างด้วยปุ่ม 
Rinse (ล้าง)

 ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วย
ปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง)

 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม 
Wash (ซัก)

 ตั้งเวลาในการซักด้วยปุ่ม 
Wash (ซัก)

 ก�าหนดจ�านวนครั้งและ
รูปแบบการล้างด้วยปุ่ม 
Rinse (ล้าง)

5. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่ม

หมายเหตุ
ท�างานตามการตั้งค่าซัก ล้าง 
และปั่นแห้ง

หยุดขณะที่น�้าซักผ้ายังอยู่ใน
ถังซัก

หยดุขณะที่น�า้ล้างยังอยู่ในถังซัก

วิธีก�าหนดโปรแกรม
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หากคุณต้องการที่จะ... ล้างอย่างเดียว ล้างและปั่นแห้ง ถ่ายน�้าและปั่นแห้ง

การใช้งาน ล้างอย่างเดียว ล้าง. .ปั่นแห้ง ถ่ายน�้า.. .ปั่นแห้ง

วิธีการตั้งค่า

1. เปิดเครื่อง

2. เลือกโปรแกรม Normal

3.
ก�าหนดปริมาณน�้า

หากไม่ก�าหนดปริมาณน�้า เครื่องจะใช้ระดับน�้าสูงสุด
ไม่สามารถใช้ได้

4.

ตั้งค่าการท�างาน
 ก�าหนดจ�านวนครั้งและ
รูปแบบการล้างด้วยปุ่ม 
Rinse (ล้าง)

 ก�าหนดจ�านวนครั้งและ
รูปแบบการล้างด้วยปุ่ม 
Rinse (ล้าง)

 ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วย
ปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง)

 ตั้งเวลาในการปั่นแห้งด้วย
ปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง)

5. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่ม

หมายเหตุ
ถ่ายน�้าและปั่นแห้งก่อนล้าง
หยดุขณะที่น�า้ล้างยังอยู่ในถังซัก

ถ่ายน�้าและปั่นแห้งก่อนล้าง ถ่ายน�้าและปั่นแห้ง

วิธีก�าหนดโปรแกรม
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■	กดปุ่ม Water Level (ระดับน�้า) จนกระทั่งการตั้งค่าการซัก ล้าง และปั่นแห้งที่ต้องการปรากฏขึ้น 
หากตัวแสดงไม่สว่าง จะไม่มีการท�างานนั้น

วิธีก�าหนดโปรแกรม

SF-140TE

■	คุณสามารถก�าหนดปริมาณน�้าได้
ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Water Level 
(ระดับน�้า) ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 35 ถึง 

90 ลิตร

35 ลิตร

40 ลิตร

45 ลิตร

50 ลิตร

55 ลิตร

60 ลิตร 65 ลิตร

70 ลิตร

75 ลิตร

80 ลิตร

85 ลิตร

90 ลิตร
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วิธีก�าหนดโปรแกรม

ในกรณีที่ไฟดับ

หากไฟดับ

เครื่องซักผ้ารุ่นนี้มีฟังก์ชันรีสตาร์ท

หากไฟดับในขณะที่เครื่องซักผ้าก�าลังท�างาน การท�างาน (ซัก, ล้าง หรือปั่นแห้ง) ในขณะนั้นจะถูกบันทึกไว้ และเมื่อไฟกลับคืนมา 
เครื่องจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติจากรอบที่เครื่องหยุดท�างาน

หากไฟดับในขณะที่เครื่องก�าลังท�างาน ฝาปิดจะถูกล็อกและไม่สามารถเปิดได้ หลังจากไฟกลับคืนมา ฝาจึงจะปลดล็อก

■	คุณสามารถตั้งเวลาในการซักได้ใน
แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Wash (ซัก) ตั้งแต ่
ช่วงระหว่าง 3 ถึง 24 นาทีหรือไม่ซัก

24 นาที

18 นาที

15 นาที

12 นาที

9 นาที

3 นาที

ไม่ซัก

■	คุณสามารถตั้งเวลาในการปั่นแห้งได้
ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม Spin (ปั่นแห้ง) 
ตั้งแต่ช่วงระหว่าง 1 ถึง 9 นาทีหรือ
ไม่ปั่นแห้ง

ไม่ปั่นแห้ง

9 นาที

6 นาที

3 นาที

1 นาที

■	คุณสามารถก�าหนดจ�านวนครั้งและ 
รูปแบบการล้างได้โดยการกดปุ่ม Rinse 
(ล้าง) แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Rinse (ล้าง) 
การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามล�าดับโดยเริ่ม
จากล้างแบบฉีดน�้า 2 ครั้ง, ล้างปกติ 
2 ครั้ง, ล้างแบบฉีดน�้า  
1 ครั้ง, ล้างปกติ 1 ครั้ง, ไม่ล้าง,  
ล้างแบบฉีดน�้า 3 ครั้ง, ล้างปกติ  
3 ครั้ง

3

Ex 2

Ex 3

1

2

ไม่ล้าง

Ex 1
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การดูแลและการบ�ารุงรักษา

การท�าความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า.(แบบตลับ)

 กดปุ่มที่ด้านบนของแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) และดึงแผ่นกรองเข้าหาตัวคุณ

 เปิดแผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) กางออกและน�าใยผ้าที่อยู่ภายในออกมา

 ท�าย้อนขั้นตอนเพื่อใส่แผ่นกรองใยผ้า (แบบตลับ) กลับเข้าที่

แผ่นกรอง
ใยผ้า น�าใยผ้าออก

การท�าความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก

 ดึงช่องใส่ผงซักฟอกออกมาและเอียงขึ้นด้านบนเพื่อถอดออก

 ดึงฝาจุกและ Easy Dissolver ออก

 ท�าความสะอาดด้วยอุปกรณ์ เช่น แปรง

 ในการใส่กลับเข้าที่ ให้เอียงช่องใส่ผงซักฟอก จัดให้สันกับร่องอยู่ตรงกันและใส่เข้าไป

■	ในการใส่ฝาจุกกลับเข้าที่ ให้กดลงจนสุด หากไม่กดลงจนสุด น�้ายาปรับผ้านุ่ม น�้ายาซักผ้า และน�้ายาฟอกขาวจะถูกเติมลงในถัง 

ซักไม่หมด และจะมีบางส่วนตกค้างอยู่ในช่องใส่

การท�าความสะอาดช่องจ่ายน�้า

1 ปิดก๊อกน�้า

2 ถอดสายจ่ายน�้าออกจากด้านบนของเครื่องซักผ้า 

(น�้าในสายอาจไหลออกมาเมื่อคุณถอดสาย)

3 ใช้แปรงหรืออุปกรณ์อื่นท�าความสะอาดช่องจ่ายน�้าของเครื่องซักผ้า

4 ท�าย้อนขั้นตอนเพื่อใส่สายจ่ายน�้ากลับเข้าที่

การดูแลและการบ�ารุงรักษาเครื่องซักผ้า

■	ท�าความสะอาดตัวเครื่อง
■	เช็ดภายนอกของเครื่องซักผ้าด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้ตัวท�าละลาย เช่น แอลกอฮอล์หรือน�้ามันเบนซิน
■	หากคุณใช้ผ้าที่เติมสารเคมี ให้ท�าตามค�าแนะน�าของผลิตภัณฑ์นั้น
■	หากผงซักฟอกหรือน�้ายาปรับผ้านุ่มเปื้อนเครื่องซักผ้า ให้เช็ดออกโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจท�าให้พื้นผิวเสียหาย

วาล์วน�้าขาเข้า

สายจ่ายน�้า

ฝาจุก Easy Dissolver
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ปัญหา สิ่งที่ต้องตรวจเช็ค ค�าแนะน�า

เครื่องซักผ้าไม่ท�างาน ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับใช่หรือไม่ เสียบปลั๊กไฟ

ไฟดับหรือไม่ ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์อื่นภายในบ้านของคุณ

ตั้งเวลาซักล่วงหน้าไว้หรือไม่ กรุณาตรวจเช็คฟังก์ชันนี้

เครื่องซักผ้าเปียกแม้ว่า

จะใช้งานเป็นครั้งแรก.

(ท่อน�้าทิ้ง,.ถังซัก.ฯลฯ)

เราได้ตรวจสอบประสิทธิภาพจริงของผลิตภัณฑ์

ที่โรงงานก่อนจะส่งมอบ อาจมีหยดน�้าตกค้าง

อยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ใช่การท�างานผิดปกติ 

กรุณาเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์นี้

กรุณาท�าความสะอาดด้วยผ้านุ่มและใช้ฟังก์ชัน 

“Spin” (6 นาที) เพื่อท�าให้ถังซักแห้ง

เวลาคงเหลือเพิ่มขึ้นใน

ระหว่างการท�างาน

เวลาคงเหลือถูกปรับเพื่อชดเชยความเร็วของน�้า

ที่จ่ายเข้าเครื่องหรือไม่

ปรับแรงน�้าให้เป็นความเร็วสูง

มีการเพิ่มน�้าอีกครั้งใน

ระหว่างกระบวนการซัก

น�้าถูกเติมโดยอัตโนมัติให้ถึงระดับน�้าที่ก�าหนด

ไว้ เพราะระดับน�้าลดลงเนื่องจากผ้าที่จะซักดูด

ซับน�้าไปใช่หรือไม่

เพื่อรักษาระดับน�้าที่ก�าหนดไว้ อาจมีการเติม

น�้าในระหว่างการท�างาน

เวลาในการซักนานกว่า

เวลาที่ตั้งไว้ด้วยตัวเอง

แรงดันน�้าต�่าหรือไม่ เวลาในการท�างานอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากใช้เวลา

ในการจ่ายน�้านานขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับแรง

ดันน�้าประปา

เครื่องซักผ้าหยุดท�างาน

ในระหว่างปั่นแห้งและ

เริ่มเติมน�้า

ผ้าที่ใส่ลงไปไม่สมดุลใช่หรือไม่ หากผ้าที่ซักเสียสมดุลเป็นอย่างมากขณะเริ่ม

ปั่นแห้ง การปั่นแห้งจะหยุดและการล้างจะเริ่ม

ท�างานเพื่อปรับสมดุลผ้าที่ซัก เมื่อปรับสมดุล

ผ้าที่ซักแล้ว การปั่นแห้งจะเริ่มต้นอีกครั้ง

ฝาไม่เปิด ฝาล็อกอยู่หรือไม่ เมื่อตัวแสดงล็อกฝาปิดสว่าง ฝาปิดจะถูกล็อก

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

ไม่สามารถเปิดฝาได้เนื่องจากไฟดับหรือปิด

เครื่องขณะที่ตัวแสดงล็อกฝาปิดสว่างอยู่ 

เปิดเครื่องและรอให้ล็อกถูกปลด

การแก้ไขปัญหา
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รหัสข้อผิดพลาด

รหัส.
ข้อผิด
พลาด

อาการ สิ่งที่ต้องตรวจเช็ค วิธีแก้ไข

ไม่มีการจ่ายน�้า เปิดก๊อกน�้าหรือไม่ ตรวจเช็คก๊อกน�้า ตัวกรองในช่อง
น�้าเข้า ท่อน�้า และสายจ่ายน�้า

มีสิ่งสกปรกสะสมที่ตัวกรองในช่องน�้าเข้าหรือไม่

ท่อน�้าหรือสายจ่ายน�้าจับตัวเป็นน�้าแข็งหรือไม่

น�้าหยุดไหลหรือไม่

น�้าไม่ระบายออกมา ท่อน�้าทิ้งอุดตันหรือไม่ ตรวจเช็คท่อน�้าทิ้งและช่องระบาย
น�้า

ท่อน�้าทิ้งบิด ถูกบีบให้แบน หรือจับตัวเป็นน�้าแข็งหรือไม่

ต่อท่อน�้าทิ้งอย่างถูกต้องหรือไม่

ช่องระบายน�้าอยู่สูงเกินไปหรือไม่

ถังซักไม่หมุน ฝาเปิดอยู่หรือไม่ ปิดฝา

ผ้าทั้งหมดกองอยู่ด้านเดียวของถังหรือไม่ ใส่ผ้าลงไปซักเพิ่มอีกสองสามชิ้น
(หากมีผ้าเพียงชิ้นเดียวในถังซัก 
ผ้ามีแนวโน้มที่จะเสียสมดุล)ผ้าที่ซักมีผ้าเนื้อหนา เช่น ผ้าห่มผ้าฝ้ายหรือยีนส์ หรือ

ผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้าปูที่นอน รวมอยู่มากเกินไปหรือไม่

เครื่องซักผ้าโคลงเคลง หรือพื้นใต้เครื่องซักผ้าลาดเอียง
หรือไม่

มีสิ่งที่ซักไม่ได้อยู่ในถังซักหรือไม่ → หน้า 8: การเตรียม
ผ้าที่จะซัก (การแยกชนิดผ้าที่จะซัก)

ล็อกฝาปิดไม่ได้ ฝาปิดอยู่หรือไม่ ตรวจเช็คว่าฝาปิดสนิทหรือไม่
ตรวจเช็คว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอม
อยู่ในสวิทช์ล็อกมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในสวิทช์ล็อกหรือไม่

.
ปลดล็อกฝาปิดไม่ได้ มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในสวิทช์ล็อกหรือไม่ ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้งและ

รอสักครู่หนึ่ง
หากฝายังคงล็อกอยู่ กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการเพื่อรับการแก้ไข

ความเร็วในการปั่น
แห้งไม่ถึงค่าที่ก�าหนด
ไว้

ตรวจเช็คว่ามีผงซักฟอกอยู่มากเกินไปหรือไม่ ตรวจเช็คปริมาณผงซักฟอกที่ใช้
ตรวจเช็คท่อน�้าทิ้งและการติดตั้ง
ท่อตรวจเช็คว่าท่อน�้าทิ้งอุดตันหรือไม่

ตรวจเช็คว่าติดตั้งท่อน�้าทิ้งอย่างถูกต้องหรือไม่

■	หากสัญลักษณ์เตือน เช่น “F0”, “F9” ฯลฯ แสดงขึ้นบนมาบนหน้าจอ ให้หยุดใช้งานเครื่องซักผ้าทันทีและติดต่อตัวแทนจ�าหน่าย

ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนบริการเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมและ/หรือซ่อมแซม
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วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

■	ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่ช�ารุด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง ติดต่อศูนย์ซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนปลั๊กใหม่

■	หากเต้ารับที่คุณใช้เป็นเต้ารับแบบ 2 ขา ให้ใช้อะแดปเตอร์เพื่อเปลี่ยนจากสามขาเป็นสองขา เมื่อท�าเช่นนี้ ต้องแน่ใจว่าได้ต่อ

สายดินด้วย หากไม่ต่อสายดินจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด และท�าให้แผ่นรองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

เสียหายได้

■	ห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊ส สายโทรศัพท์ ท่อน�้า หรือสายล่อฟ้า ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าเมื่อจะต่อสายดิน

■	คุณไม่จ�าเป็นต้องต่อสายดินหากเต้ารับไฟฟ้าเป็นแบบ 3 ขาซึ่งมีขั้วดินอยู่ด้วย

บริเวณที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า

■	สายอาจเสียหายหากจับตัวเป็นน�้าแข็ง อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ด้านนอกหรือบริเวณใดๆ ที่เสี่ยงต่อการจับตัวเป็นน�้าแข็ง

■	ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่มั่นคงเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนและเสียงดังที่มากเกินไป

■	ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในที่ซึ่งมีความชื้นสูง เช่น ในห้องน�้าหรือที่ซึ่งไม่มีที่บังฝน

■	ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่ลื่นหรือไม่มั่นคง มิฉะนั้นอาจเกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติ

■	ติดตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนังดังภาพด้านล่างเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังและการสั่นสะเทือนผิดปกติ

ด้านหลัง

ด้านซ้าย

ด้านขวา

ไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้า

พื้นที่ ระยะห่าง (ซม.)

ซ้าย 1.5*

ขวา 1.5*

หลัง ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 

10 ซม. ส�าหรับด้านหลัง

ที่มีสายจ่ายน�้า

* ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 9 ซม. ส�าหรับด้านที่ม ี

 ท่อน�้าทิ้ง

■	ในกรณีที่ท่านท�าการเสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าเข้าที่เต้าเสียบแล้ว หากเครื่องไม่มีไฟเข้าให้ท�าการใช้ Plug Spacer ตามขั้นตอนด้านล่าง

 * หมายเหตุ: หากเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบโดยไม่ใช้ชิ้นส่วน Plug Spacer แล้วมีไฟเข้าปกติ ท่านไม่จ�าเป็นต้องใช้ชิ้นส่วน Plug Spacer

วิธีการใช้ชิ้นส่วน.Plug.Spacer

1. น�าชิ้นส่วน Plug Spacer ใส่เข้ากับ
ขาของตัวปลั๊กตามรูปภาพด้านล่าง

Plug Spacer

2. ดันชิ้นส่วน Plug Spacer เข้าไปที่
ขาของตัวปลั๊กจนสุด

3. ท�าการเสียบตัวปลั๊กเข้ากับ
เต้าเสียบ
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วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า

การติดตั้งท่อน�้าทิ้ง
1 วางเครื่องซักผ้านอนลง

2 ดึงท่อน�้าทิ้งออกมาจากเครื่องซักผ้า

3 เสียบส่วนแคบของท่อน�้าทิ้งเข้าไปในแคลมป์ยึดบนเครื่องซักผ้า

4 วางเครื่องซักผ้าตั้งยืน

5 เสียบปลายของท่อน�้าทิ้งเข้าไปในช่องระบายน�้า

■	อย่าท�าให้ท่อน�้าทิ้งงอ บิด ถูกดึงออกมาและได้รับความเสียหาย ถูกเหยียบ หรือถูกหนีบ

■	ปูผ้าบนพื้นก่อนวางเครื่องซักผ้านอนลงเพื่อป้องกันเครื่องเสียหาย

■	ใช้มีดตัดปลายของท่อน�้าทิ้งให้ท�ามุม 45 องศา เนื่องจากหากช่องระบายน�้าตื้นและปลายของท่อน�้าทิ้งถูกกีดขวาง อาจเกิดการ

ท�างานผิดปกติได้

■	ให้ส่วนบนของท่อน�้าทิ้งอยู่เหนือพื้นไม่เกิน 10 ซม. หากต้องวางท่อข้ามธรณีประตูหรือสิ่งอื่น เพราะหากสูงกว่านี้ น�้าจะระบายออก

ได้ยากและข้อผิดพลาด “C2” (น�้าไม่ระบายออกมา) อาจเกิดขึ้นได้

■	ห้ามต่อความยาวท่อน�้าทิ้งเกิน 2 เมตรจากเครื่องซักผ้า

2 ม. หรือต�่ากว่า

10 ซม. หรือต�่ากว่า

วิธีการประกอบฐานกันหนู

1. วางเครื่องซักผ้าลงด้านหลัง
เบาๆ

● เพื่อป้องกันรอยขูดขีดให้
น�าเครื่องวางลงบนกล่อง
กระดาษ

2. ท�าการติดตั้งฐานกันหนูเข้า
กับตัวเครื่อง (ให้รูของฐาน
กันหนูตรงกับรูของฐานตัว
เครื่อง)

3. ท�าการขันสกรูทั้ง 2 จุด 
ที่ท�าการยึดฐานกันหนูให้
แน่น

4. ท�าการติดตั้งเครื่องซักผ้า

หมายเหตุ : สกรูจะอยู่ในถุงติดกับตัวฐานกันหนู

ด้านหน้า ฐานกันหนู สกรู

กล่อง
กระดาษ
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วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า

การเชื่อมต่อกับก๊อกน�้า

	● สายจ่ายน�้า

■	แรงดันน�้าที่เหมาะสมคือ 0.03 ถึง 0.8 MPa

ก๊อกแนวนอน ก๊อกพ่วงต่อ
สายจ่ายน�้า

สายจ่ายน�้า

■	ต่อสายจ่ายน�้าเข้ากับช่องจ่ายน�้าบนเครื่องซักผ้า

ข้อต่อท่อ

ซีลยาง

■	ตรวจเช็คว่าซีลยางอยู่ในข้อต่อท่อ

	● สายจ่ายน�้าแบบมีข้อต่อก๊อกน�้า

1. คลายข้อต่อตัวบน

ข้อต่อตัวบน

ซีลยาง
สกรูยึด

ข้อต่อตัวล่าง
แหวนข้อต่อ

	● หากเส้นผ่านศูนย์กลางของก๊อกน�้ามีขนาดใหญ่กว่า

แหวนข้อต่อ ให้ถอดแหวนออก

2. ดันข้อต่อตัวบนขึ้นเพื่อให้ซีลยางกับก๊อกน�้าแนบกันสนิท จากนั้นขัน

สกรูทั้ง 4 ตัว

ข้อต่อตัวบน

ซีลยาง

ข้อต่อตัวล่าง

	● หมุนข้อต่อตัวล่างเพื่อไม่ให้น�้ารั่ว

	● ปิดก๊อกน�้าเพื่อให้คุณสามารถถอดสายจ่ายน�้าออกจากข้อต่อตัวล่าง

ได้ จากนั้นดึงสายออกและลดระดับตัวหนีบ

3. ต่อสายจ่ายน�้าเข้ากับข้อต่อตัวล่างและลดระดับตัวหนีบ

ข้อต่อตัวล่าง
สไลด์บุชชิ่ง

สายจ่ายน�้า

■	ตรวจดูให้แน่ใจว่าขันน็อตยูเนี่ยนระหว่างสายจ่ายน�้ากับเครื่องซักผ้าแน่นดี

■	ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า ให้เปิดก๊อกน�้าเพื่อยืนยันว่าต่อสายจ่ายน�้าได้ถูกต้อง หากน็อตยูเนี่ยนหลวมจะท�าให้น�้ารั่ว
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วิธีการติดตั้งเครื่องซักผ้า

1..การติดตั้งเครื่องซักผ้า
■	วางเครื่องซักผ้าบริเวณที่จะติดตั้ง

■	เชื่อมต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC ที่มีการต่อสายดินให้ถูกต้อง

■	แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟต้องตรงกับอัตราแรงดันไฟฟ้าของเครื่องซักผ้า

■	ห้ามใช้สายไฟพ่วงหรือท�าให้เต้ารับไฟฟ้ารับโหลดมากเกินไปโดยใช้ปลั๊กพ่วง

2..ตรวจเช็คระดับตามแนวราบ
จากภาพด้านขวา ตรวจเช็คระดับโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆ ซึ่งสามารถท�าโดยใช้เชือก  

ปากกา และตัวถ่วงน�้าหนัก เช่น เหรียญ

3..ตรวจเช็คระดับ
■	หากเครื่องซักผ้าไม่มั่นคงหรือพื้นเองไม่ได้ระดับ กรุณาปรับขาตั้ง

ขาตั้งแบบปรับได้

ตัวรองขาตั้ง

น็อตล็อก

น็อตล็อก

คลายน็อตล็อก ปรับความสูงของขาตั้ง
ขันน็อตล็อก

ขาตั้งแบบปรับได้

เพิ่มระดับขาตั้งนี้ ลดระดับขาตั้งนี้

■	หมุนน็อตล็อกตามทิศทางของลูกศรเพื่อ

คลายน็อต จากนั้นหมุนขาตั้งแบบปรับได้เพื่อ

ปรับเครื่องซักผ้าให้มั่นคง

■	เมื่อปรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หมุนน็อตล็อก

ตามทิศทางของลูกศรเพื่อขันน็อต

4..ตรวจเช็คศูนย์กลางของถังซัก
■	เมื่อเครื่องซักผ้าได้ระดับแล้ว กรุณาตรวจดูให้แน่ใจว่าถังซัก 

อยู่ในต�าแหน่งใกล้เคียงกับกึ่งกลาง

หมายเหตุ: มิฉะนั้นอาจท�าให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือการท�างานผิดปกติ

การตรวจสอบหลังการติดตั้ง
หากเกิดปัญหาใดๆ ต่อไปนี้หรือความผิดปกติอื่นๆ ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันทีและติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ

■	เครื่องซักผ้าไม่ท�างานเมื่อเปิดเครื่อง
■	สายไฟช�ารุด
■	มีอาการสั่นหรือเสียงผิดปกติในระหว่างการท�างาน
■	มีกลิ่นไหม้

หากแสดงระยะห่างระหว่าง A กับ

 เท่ากัน แสดงว่าเครื่องซักผ้าได้ระดับดีแล้ว 

(± 5 มม.)

ตรวจเช็คความแตกต่าง
ระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวา

เชือก
(ด้านหน้าหรือด้านข้าง)

ตุ้มน�้าหนัก
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รุ่น SF-140TE

ก�าลังไฟฟ้า ดูป้ายระบุอัตราก�าลังที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า

ระดับน�้ามาตรฐาน 90 ลิตร (ระดับน�้าสูงสุด)

ปริมาณมาตรฐานของน�้าที่ใช้ 178 ลิตร (โปรแกรม Normal)

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

ขนาด กว้าง 640 มม. x ลึก 684 มม. x สูง 1087 มม.

น�้าหนัก 46 กก.

การบริการลูกค้า

หากเครื่องซักผ้าท�างานผิดปกติ ให้ตรวจเช็คคู่มือการใช้งานโดยละเอียดก่อนแจ้งซ่อม

หากคุณไม่สามารถระบุหรือแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของคุณ 

ในการติดต่อศูนย์บริการ คุณจะต้องแจ้งรุ่นของเครื่องซักผ้า อธิบายการท�างานผิดปกติ พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของ

คุณ

ข้อมูลจ�าเพาะ
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บันทึก
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