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โปรแกรม

รุน:

EWF12843,  
EWF10843:

รุน:

EWF85743:

รุน: EWF12843 = 1200 รอบตอนาท ี/ 800 รอบตอนาที

รุน: EWF10843 = 1000 รอบตอนาท ี/ 600 รอบตอนาที

รุน: EWF85743 =   850 รอบตอนาท ี/ 400 รอบตอนาที

Cottons
Mixed
Quick 20
Bedding
Delicates
Wool/Handwash
Baby Wear
Energy Saving

7.5 กก.

3.5 กก.

1 กก.

3.5 กก.

3.5 กก.

2 กก.

3.5 กก.

7.5 กก.

8 กก.

4 กก.

1.5 กก.

4 กก.

4 กก.

2.5 กก.

4 กก.

8 กก.

 การติดตั้ง

11.1 การแกะบรรจุภัณฑ

ควรเก็บอุปกรณสำหรับการเคลื่อนยาย

เครื่องไว เพื่อประกอบเขาไปใหม

ในกรณีที่ตองเคลื่อนยายเครื่องอีกครั้ง

ตัดและดึงสายรัดพลาสติกออกจาก

กลอง

ตองนำสลักยึดปองกันระหวางการ

ขนสงและบรรจุภัณฑออกกอนใชเครื่อง

ขอควรระวัง !

1.
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ยกกลองออกจากเครื่องซักผา และนำ

พลาสติกคลุมเครื่องออก

เปดประตูเครื่อง นำสิ่งของดานในออกมา

ดังภาพ

2.

3.

4.

5.

6. นำโฟมรองฐานเครื่องออก ดังภาพ

วางชิ้นสวนโฟมไวดานหลังเครื่องซักผา จาก

นั้นเอนเครื่องนอนลงที่โฟม ระมัดระวังอยาให

ทับสายน้ำดานหลังจนพับหัก ดังภาพ

เปดฝากลอง จากนั้นนำโฟมดานในออกมา 

ดังภาพ
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ใชตัววัดระดับน้ำ วัดทางดานบนและดานขาง 

ของเครื่องซักผาเพื่อตรวจสอบระดับ

เครื่องจะตองไมติดตั้งอยูดานหลังประตู 

ที่ล็อคได ประตูเลื่อนหรือประตูที่บานพับ 

อยูตรงกันขามกับประตูเครื่องซักผา

7. ดันเครื่องใหอยูตำแหนงตั้งตามเดิม

8.

9.

10. ดึงที่เก็บทอพลาสติกออก ดังภาพ

นำสายไฟ, ทอระบายน้ำและทอน้ำเขา

ออกจากที่เก็บทอ (A) ทางดานหลังเครื่อง

ดังภาพ

หมุนสลักเกลียวสามตัวออก

A

11. ปดรูดวยหมวกพลาสติกที่มาพรอมกับเครื่อง

สามารถหาไดจากในถุงบรรจุคูมือการใชงาน

1

2

3

เครื่องซักผาจะตองมั่นคงและไดระดับ

กับพื้น เพื่อใหแนใจวาการทำงานถูก

ตอง

11.2 พื้นที่การติดตั้ง

ขอสำคัญ
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อยาใชกระดาษแข็ง ไม หรือวัสดุจำพวก 

เดียวกันไวใตเครื่อง เพื่อปรับระดับความ 

เรียบของพื้น

หมุนขาตั้งเขาหรือออก เพื่อปรับระดับ 

การปรับระดับของเครื่องอยางเหมาะสมจะ 

ชวยปองกันการสั่นสะเทือน เสียงรบกวน 

และการขยับของเครื่องขณะทำงาน

หากปรับระดับเครื่องซักผาไดแลว ใหลอง 

โยกระหวางมุมเครื่อง หากมีการโคลงเคลง 

ใหปรับขาอีกครั้ง จนกวาจะไดระดับที่ 

ถูกตองและเครื่องไมโคลงเคลงเคลง

หากไมมีตัววัดระดับน้ำ ใหใชขอบของวงกบ 

ประตู ตูหรือโตะเพื่อตรวจสอบวาระดับ 

ของเครื่องซักผามีความเหมาะสม

ตอทอน้ำเขาเขากับเกลียว BSP (British 

Standard Pipe) ขนาด 3/4”

ใชทอที่จัดมาใหพรอมกับเครื่องซักผา 

อยาใชทอเกา

ปลายอีกขางหนึ่งของทอน้ำเขาซึ่งตออยู 

กับเครื่อง สามารถหมุนไปในทิศทางใด 

ก็ได

เพียงแตคลายขอตอแลวหมุนทอตาม 

ตองการ จากนั้นจึงขันใหแนนดังเดิม 

ตรวจสอบใหแนใจวาน้ำไมรั่วซึมออกมา

ตั้งเครื่องไวบนพื้นเรียบแข็ง ตรวจสอบ 

ใหแนใจวาการหมุนเวียนของอากาศรอบ 

และตัวเครื่องตองไมมีพรม ผาเช็ดเทา ฯลฯ 

กีดขวาง และตัวเครื่องไมสัมผัสกับ 

ผนังหรืออุปกรณในครัวอื่นๆ

11.3 การตอน้ำเขา
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โดยคุณอาจใชลวดผูกปลายทอกับกอกน้ำ 

หรือยึดทอติดกับกำแพงไว

ลงสูทอระบายน้ำ ที่ความสูงไมนอยกวา 

60 ซม. และไมเกิน 90 ซม.

ปลายทอระบายน้ำจะตองสามารถ ระบาย 

น้ำออกได ดังนั้นเสนผาศูนยกลางภายใน 

ทอระบายน้ำจึงตองใหญกวาเสนผาศูนย 

กลางภายนอกของทอน้ำทิ้ง

ทอน้ำจะตองไมพับงอไมวาในกรณีใด 

เดินทอไปตามพื้น ยกเฉพาะสวนที่ใกล 

กับจุดระบายขึ้นเทานั้น

ในกรณีนี้ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา 

ปลายทอไมหลุดออกจากปลอก เมื่อเครื่อง 

ปลอยน้ำออก

“การใชงานเครื่องซักผากับระบบจาย

ไฟฟาที่ไมถูกตอง อาจทำใหเสียสิทธิ์

การรับประกัน”

โปรดตรวจสอบระบบไฟฟาในบานของคุณ 

วาสามารถรองรับการใชงานสูงสุด 2.0 

กิโลวัตต (1.7 กิโลวัตต สำหรับฟลิปปนส) 

ไดหรือไม โดยคำนึงถึงอุปกรณไฟฟาอื่นๆ 

ที่ใชงานอยูดวย

บริษัทผูผลิตไมขอรับผิดชอบใดๆ ตอความ 

เสียหายหรือการบาดเจ็บ หากไมปฏิบัติ 

ตามมาตรการ ดานความปลอดภัยขางตน

เครื่องนี้ออกแบบมาใหทำงานดวยแรงดัน 

ไฟฟา 220-240 โวลต เฟสเดี่ยว 

ความถี่ 50 เฮิรตซ (240 โวลต / 60 

เฮิรตซ สำหรับฟลิปปนส)

โปรดตอเครื่องเขากับเตาจายไฟ ที่ตอ

สายดินไว

ขอควรระวัง !

ไมควรตอทอน้ำใหยาวขึ้น หากทอสั้น 

เกินไปและคุณไมตองการยายกอกน้ำ 

คุณตองซื้อทอน้ำใหมที่ยาวกวาเดิม 

ซึ่งออกแบบมา เพื่อใชงานดานนี้โดย 

เฉพาะ

ตอกับทอที่แยกออกจากทอน้ำทิ้ง ของ 

อางน้ำ ทอแยกที่ตอนี้ตองอยูสูงกวากอก 

เพื่อใหทอโคงงอ อยางนอย 60 ซม. 

จากระดับพื้น

ปลายทอระบายน้ำสามารถจัดตำแหนง 

ไดสามวิธีดังนี้:

เกี่ยวไวกับขอบอางลางจาน โดยใชปลอก 

พลาสติกที่ใหมาพรอมเครื่อง

เพื่อใหการทำงานของเครื่องถูกตอง ทอ 

ระบายของเครื่องจะตองเกี่ยวอยูกับฐาน 

รองรับที่เหมาะสม ดานบนของดานหลัง 

เครื่อง

11.4 ระบบระบายน้ำ

11.5 การเชื่อมตอทางไฟฟา

ในการใชงานครั้งแรก กอนทำการเชื่อม

ตอเครื่องซักผากับแหลงจายไฟฟาภาย

ในบานของคุณ โปรดตรวจสอบอัตรา

แรงดันไฟฟาที่ระบุไวใน“แผนปายระบุ

หมายเลขเครื่อง” กับแหลงจายไฟฟา

ภายในบานของคุณวาเปนอัตราแรงดัน

ไฟฟาเดียวกันหรือไม
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หากสายไฟชำรุดและตองการเปลี่ยน

ใชสายไฟใหม ขอใหติดตอศูนยบริการ

ในการทำการเปลี่ยน

เมื่อติดตั้งเครื่องแลว ควรใหสายไฟอยูใน 

ตำแหนงที่สะดวกตอการใชงาน

หากเครื่องไดรับไฟจากสายตอพวง หรือ 

ปลั๊กสามตา อุปกรณเหลานี้จะตองอยูใน 

บริเวณที่จะไมโดนน้ำหรือความชื้น


