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ปุมเปด/ปด ใชเพื่อเปดและปดเครื่องซักผา

สัมผัสปุมนี้เพื่อเลือกโปรแกรมซักที่ตองการ 

ไฟแอลอีดีที่เกี่ยวของจะติดสวางขึ้น 

(ดูรายละเอียดของแตละโปรแกรมไดใน

ตารางโปรแกรมหนา 43)

หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ น้ำจากการลางน้ำ 

รอบสุดทายจะไมถูกระบายออก และถังซัก 

จะหมุนตามปกติเพื่อปองกันผาเกิดรอยยับ

หลังสิ้นสุดโปรแกรม ประตูเครื่องยังคงล็อค 

เพื่อแจงวาจะตองทำการระบายน้ำออก

ไมระบายน้ำลางผา (     )

สัมผัสปุมนี้ซ้ำๆ เพื่อเพิ่มหรือลดความเร็ว 

ในการปน หรือเลือกไมปนหมาด (    ) 

หรือเลือกไมระบายน้ำลางผา (    )  

ที่ตางไปจากที่เครื่องซักผากำหนดไว

ไมปนหมาด (    )
สัมผัสปุมนี้ซ้ำๆ เพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ 

หากตองการใหซักผาในชวงอุณหภูมิอื่น

นอกเหนือจากที่เครื่องซักผากำหนดไว 

ไฟแอลอีดีที่เกี่ยวของจะติดสวางขึ้น 

อุณหภูมิที่เลือกไดจะแตกตางกัน

ขึ้นอยูกับโปรแกรมซักที่เลือก

ไฟแอลอีดีที่เกี่ยวของจะติดสวางขึ้น 

ตัวเลือกไมปนหมาดจะเปนการยกเลิกรอบ 

การปนหมาดทั้งหมดและเพิ่มจำนวนรอบ

การลางน้ำ 3 รอบสำหรับโปรแกรม 

Cottons และ 1 รอบสำหรับโปรแกรมอื่นๆ

 แผงควบคุมการทำงาน

1 ปุมกด เปด/ปด เครื่อง (   )

2

3

4

* ภาพแผงควบคุม รุน: 
EWF85743

ปุมเลือก โปรแกรม (   )

ปุมเลือก อุณหภูมิ (   )

ปุมเลือก การปนหมาด (   )

ในรอบการทำงานที่อุณหภูมิสูง

อาจสังเกตเห็นไอน้ำลอยออกมา

จากลิ้นชักเติมผงซักฟอก ซึ่งเปน

เรื่องปกติและไมเปนอันตรายตอ

เครื่อง

ความเร็วในการปนหมาดที่เลือกได

จะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับโปรแกรมซัก

ที่เลือก

1 รายละเอียดของแผงควบคุม

1 2 3 4 5 7 6 89 10



        www.electrolux.co.th

หลังจากสิ้นสุดการทำงาน ประตูจะถูกล็อคไว

เนื่องจากมีน้ำอยูในถังซัก ในการระบายน้ำ

โปรดศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวของในหนา 49

ตัวเลือกเสริมที่เลือกไดจะแตกตางกัน ขึ้นอยู

กับโปรแกรมซัก

5 ปุมเลือก ตัวเลือกเสริม (   )

ตัวเลือกนี้ ชวยใหคุณลดเวลาที่ใชในการทำงาน

ลงได

เลือกใชงานตัวเลือกนี้สำหรับผาที่สกปรกเพียง

เล็กนอยหรือผาที่ตองซักเพื่อฟนฟูสภาพ

Quick (ซักดวน)

ตัวเลือกเสริมนี้ จะลดรอบการทำงานและ

รอบการลางผาลง

ดังนั้น หากคุณตองการเพิ่มรอบการลางผา

สามารถกดปุม “     ” กับ “     ” 

พรอมกัน เพื่อเพิ่มตัวเลือก “ลางน้ำเพิ่ม

(   )” (ดูรายละเอียดหนา 42)

ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณแชผาที่สกปรกมาก

และผาที่มีคราบติดแนน ในชวงเริ่มตนของ

โปรแกรมซักกอนเขาสูการซักจริงได

ถังซักของเครื่องซักผาจะหมุนเปนระยะเวลา

สั้นๆ กอนที่จะหยุดและแชผาเปนระยะเวลา

ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นเครื่องจะทำ

การซักผาตามโปรแกรมที่เลือกตามปกติ

ใชผงซักฟอกในปริมาณที่แนะนำสำหรับ

การซักผาปกติ หากตองการใชน้ำยาฟอก

ขาวหรือน้ำยาแชผาอื่นๆ ควรใชประเภทที่

ปลอดภัยกับเนื้อผา โดยสามารถเติมที่ชอง

เติมผงซักฟอกไดเลย (ผสมกับผงซักฟอก)

คุณสามารถเลือกอุณหภูมิในชวง

อื่นๆ รวมกับตัวเลือกนี้ได (ขึ้นอยู

กับโปรแกรม) แตแนะนำใหใชอุณ -

หภูมิของน้ำ ณ อุณหภูมิหอง (    ) 

เทานั้น เพราะน้ำที่อุณหภูมิสูง

อาจทำใหคราบสกปรกกระจายตัว

Soak (แชผา)

Vapour (ไอน้ำ)

สัมผัสสัญลักษณตัวเลือกเสริมนี้ หากตองการใหซัก

ผาโดยใชฟงกชั่นพิเศษ ไฟแอลอีดีที่เกี่ยวของจะติด

สวางขึ้น 

ไฟแอลอีดีของตัวเลือกนี้จะติดสวาง เพื่อแสดงวา

ตัวเลือกไดถูกเลือกแลว

ตัวเลือกนี้จะเพิ่มรอบการซักดวยระบบไอน้ำเขา

มาประมาณ 30 ถึง 45 นาที ในรอบการซักปกติ

ไอน้ำจะชวยเปดเสนใยของผา เพื่อชวยใหสิ่ง

สกปรกหลุดออกจากใยผาไดดียิ่งขึ้น

อาจมองไมเห็นไอน้ำในถังระหวางรอบการ

ซักดวยไอน้ำ ไอน้ำจะเกิดขึ้นดานลางของ

ถังและจะลอยขึ้นเขาไปสัมผัสเนื้อผาตาม

ธรรมชาติ

ในชวงทายของรอบไอน้ำ ผาจะรอน

และนุมกวา และจะแยกตัวไมติดถังซัก

หากเลือกตัวเลือกไอน้ำ อุณหภูมิของน้ำ

ที่ใชในการลางน้ำจะถูกเพิ่มขึ้นดวย

ระหวางรอบการซักดวยไอน้ำ อาจสังเกต

เห็นไอน้ำออกมาจากสายน้ำทิ้งของเครื่อง

ซึ่งเปนเรื่องปกติและไมอันตรายตอเครื่อง

ไอน้ำอาจไมปรากฏใหเห็นในระหวาง

รอบการซักดวยไอน้ำทั้งหมด

ฟงกชั่นไอน้ำจะมีประสิทธิภาพมากกวา 

หากบรรจุผาเพียงครึ่งเดียวของน้ำหนัก

ที่รองรับสูงสุดของแตละโปรแกรม

หมายเหตุ:
ตัวเลือกนี้จะเพิ่มระยะเวลาการ

ทำงานของโปรแกรม
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เลือกใชตัวเลือกนี้ สำหรับผาที่เปยกมาก

เพื่อทำการระบายน้ำและปนหมาด

เมื่อใชตัวเลือกนี้รวมกับโปรแกรมการซัก

เครื่องซักผาจะทำงานโดยเขาสูรอบการลางผา

และปนหมาด

หากคุณตั้งคาตัวเลือก “ลางน้ำเพิ่ม     ”

รวมดวย เครื่องซักผาจะเพิ่มรอบการลางน้ำ

เขามาอีกสองรอบ

หากคุณเลือกตัวเลือก “ไมปนหมาด     ” 

รวมดวย เครื่องจะทำการระบายน้ำเทานั้น

หากคุณเลือกตัวเลือก “ไมปนหมาด     ” 

รวมดวย เครื่องจะทำการลางผาเทานั้น

Drain & Spin (ระบายน้ำและ

ปนหมาด)

Rinse & Spin (ลางผาและปนหมาด)

ปุม เริ่ม/หยุด (    )

กดปุมนี้เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรมที่

เลือก ในระหวางที่เครื่องทำงานหากตองการ

หยุดการทำงานของโปรแกรมชั่วคราว ให

สัมผัสปุม “      ”, ไฟแอลอีดีเหนือปุมจะ

กระพริบและเครื่องจะหยุดทำงานชั่วคราว

เริ่มโปรแกรมอีกครั้งจากจุดที่ “หยุดชั่วคราว” 

ใหสัมผัสสัญลักษณ “     ” อีกครั้ง, ไฟแอลอีดี

เหนือปุมจะหยุดกระพริบ
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ปุมเลือก หนวงเวลาจบการทำงาน 

(    )
กอนที่คุณจะเริ่มตนการทำงานของโปรแกรม

ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณสามารถกำหนดเวลาจบการ

ทำงานได โดยคุณสามารถกำหนดไดตั้งแต 3 

ชั่วโมง ไปจนถึง 20 ชั่วโมง (ขึ้นอยูกับโปรแกรม

ที่เลือก)

ขอชี้แนะ: ถาหากระยะเวลาการทำงานของ

โปรแกรมที่เลือกมีระยะเวลานานกวา 3 ชม.

เวลาที่เลือกไดของฟงกชั่นนี้ จะเลือกไดจาก

4 ชม. ขึ้นไป

ยกตัวอยางเชนหากระยะเวลาการทำงานของ

โปรแกรมที่เลือกเทากับ 3.20 ชม. และคุณ

ไดเลือกหนวงเวลาจบการทำงาน (Delay End) 

เปน 6 ชม. ซึ่งหมายความวาเครื่องจะทำงาน

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ชม. (ดังอธิบาย

ในแผนภาพดานลางนี้)

หลังจากเลือกระยะเวลาของหนวงเวลาจบการ

ทำงาน (Delay End) ใหกดปุม Start/Pause 

เพื่อเริ่มการทำงาน เครื่องจะเริ่มนับเวลาถอย-

หลังและอับเดตเวลาบนจอแสดงผลในแตละ

ชั่วโมงจนกวาจะถึงเวลาเริ่มตนของโปรแกรม

ที่เลือก

สัมผัสปุม Delay End เพื่อเลือกระยะเวลาที่คุณ

ตองการ จอแสดงผลจะแสดงเวลาชั่วโมงที่คุณเลือก

และไฟแอลอีดีบริเวณเหนือปุมจะติดสวาง

เลือกตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณทำการเลือกโปรแกรม

การทำงานแลว และกอนที่จะสัมผัสปุมเริ่ม/หยุด 

(Start/Pause)
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ระยะเวลาการ
ทำงาน 3.20 ชม.

เวลา “Delay End” เทากับ 6 ชม.

กดปุม
Start/Pause

เสร็จสิ้นการ
ทำงาน

โปรแกรมเริ่ม
ทำงาน

นับเวลาถอยหลัง
เขาสูการทำงาน

2.80 ชม.

หากคุณไดเริ่มหนวงเวลาไปแลว (สัมผัสปุม 

Start/Pause แลว) และคุณตองการที่จะ

ยกเลิกหนวงเวลา ใหปฏิบัติดังนี้ :

หยุดการทำงานเครื่องชั่วคราว โดยสัมผัส

ปุม Start/Pause 

-

ยกเลิกหนวงเวลา โดยสัมผัสที่ปุม 

Delay End หนึ่งครั้ง

-

สัมผัสปุม Start/Pause อีกครั้ง เพื่อให

เครื่องทำงานตอ

-



เปดใชงานฟงกชั่นนี้ โดยสัมผัสสัญลักษณ      

“     ” และ “      ” พรอมกันจนไฟแอล-

อีดีที่สัญลักษณ “      ” ติดสวาง
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ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับผูที่มีอาการแพ

ผงซักฟอก หรือในบริเวณที่มีระดับความ

กระดางของน้ำออน ควรเลือกตัวเลือกนี้

สัมผัสสัญลักษณนี้ เพื่อเพิ่มรอบการลางน้ำ 

ในโปรแกรมการซักอีก 2 รอบ

ตัวเลือกนี้จะเพิ่มระยะเวลาการ

ทำงานของโปรแกรม

จอแสดงผล
จอแสดงผลจะแสดงขอมูลดังตอไปนี้ :

เมื่อสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม

เลขศูนย “    ”  จะกระพริบที่จอ-

แสดงผล

สิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม

ในกรณีที่เครื่องเกิดปญหาในการ

ทำงาน จอแสดงผลจะแสดงรหัส

เตือนเพื่อแจงใหทราบถึงปญหานั้นๆ

 เชน        (ดูหัวขอ “การแกไขปญหา” หนา 56)

รหัสเตือน

เวลาการทำงานโดยประมาณของโปร-

แกรมที่เลือก
หลังจากการเลือกโปรแกรม ที่จอ

แสดงผลจะแสดงระยะเวลาที่ใชใน

การทำงานของโปรแกรมโดย

ประมาณ เปนชั่วโมงและนาที(เชน 3.01)

ระยะเวลานี้จะคำนวณโดยอัตโนมัติ ตามปริมาณสูงสุด

ที่แนะนำสำหรับผาแตละชนิด 

หลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานแลว เวลาที่เหลืออยูจะ

เปลี่ยนไปทุกนาที
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ตัวเลือก ลางน้ำเพิ่ม (    )

ระบบล็อคปุมปองกันเด็ก (   )

เครื่องมีระบบล็อคปุม ปองกันไมใหเด็กเลนกับเครื่อง

เมื่อคุณไมไดอยูดูแลเครื่องโดยไมตองคอยกังวลวา

เด็กอาจไดรับอันตรายหรือบาดเจ็บหรือเครื่องไดรับ

ความเสียหาย

ใหตั้งคาตัวเลือกนี้หลังจากกดปุม Start/ 

Pause       (เริิ่ม/หยุด) โดยใหปฏิบัติ

ตามขั้นตอนดังตอไปนี้

การตั้งคาฟงกชั่นนี้จะยังคงอยู แมวา

จะมีการปดเครื่องและเปดใชงาน

เครื่องอีกครั้งก็ตาม

เปดใชงานฟงกชั่นนี้ โดยสัมผัสสัญลักษณ      

“     ” และ “     ” พรอมกันจนไฟแอลอีดี

ที่สัญลักษณ “     ” ติดสวาง

ปุมทั้งหมดจะถูกล็อค ยกเวน ปุม 

On/Off      (เปด/ปด เครื่อง)

การตั้งคาล็อคปุมปองกันเด็ก:

การเลือกตัวเลือกไมถูกตอง

ถาเลือกตัวเลือกที่ไมสามารถใชรวม

กับโปรแกรมซักที่ตั้งไวได จอแสดง

ผลจะแสดงรหัส “       ” กระพริบ

กับเสียงบี๊ปสั้นๆ 3 ครั้ง

การตั้งคา “ลางน้ำเพิ่ม” :

ปดใชงานฟงกชั่นนี้ โดยสัมผัสสัญลักษณ      

“     ” และ “     ” พรอมกันอีกครั้ง 

จนไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ “     ” ดับไป

ปดใชงานฟงกชั่นนี้ โดยสัมผัสสัญลักษณ      

เดิมพรอมกันอีกครั้ง จนไฟแอลอีดีที่

สัญลักษณ “     ” ดับลง

9

10

การตั้งคาฟงกชั่นนี้จะยังคงอยู แมวา

จะมีการปดเครื่องและเปดใชงาน

เครื่องอีกครั้งก็ตาม



 ภาษาไทย       

สัญลักษณ “     ” หมายถึงน้ำ ณ อุณหภูมิหอง

หากคุณตองการ “ปด” เสียงเตือน ใหสัมผัสปุม

“โปรแกรม      ” และ “อุณหภูมิ    ” 

พรอมกันประมาณ 3 วินาที จนไดยินเสียง 

“บี๊ป, บี๊ป”

การตั้งคา “เสียงเตือน” ใหปฏิบัติตามนี้ :

หากคุณตองการ “เปด” เสียงเตือน ใหสัมผัส

ปุมเดิมพรอมกันประมาณ 3 วินาที จนไดยิน

เสียง “บี๊ป”

3 โปรแกรม + ตัวเลือกเสริม

โปรแกรม ;
ชวงอุณหภูมิที่

เลือกได

Cottons; ผาฝายขาวหรือสี 

ที่มีคราบสกปรกมาก

30 °C

รุน EWF10843, 
EWF12843:

8 กิโลกรัม

รุน EWF85743:

7.5 กิโลกรัม

EWF12843:

1200 รอบ/นาที

EWF10843:

1000 รอบ/นาที

EWF85743:

850 รอบ/นาที

รุน EWF10843, 
EWF12843:

4 กิโลกรัม

รุน EWF85743:

3.5 กิโลกรัม

คำอธิบายโปรแกรม
(ประเภทของผาและ
ระดับความสกปรก)

น้ำหนักผา
สูงสุดที่รองรับ 

(รุน : 
กิโลกรัม)

รอบปนผา
สูงสุดที่เลือก
ได (รุน : 

รอบ/นาที)

ตัวเลือกเสริมที่เลือกได
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Mixed; ผาใยสังเคราะห 

หรือรวมทุกเนื้อผา 

ที่สกปรกไมมาก

Delicates;

Quick 20;

ผาเนื้อบาง เชน 

ผาอะคริลิค, วิสโคส, 

โพลิเอสเตอร 

ที่สกปรกไมมาก

ผาใยสังเคราะหหรือ

รวมทุกเนื้อผาที่สกปรก

นอยๆ หรือเพื่อคืน

ความสดใหมใหเสื้อผา

Bedding; ปรแกรมพิเศษสำหรับ 

ผาหมใยสังเคราะห 

ผานวม ผาปูเตียง 

ฯลฯ
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EWF12843:

1200 รอบ/นาที

EWF10843:

1000 รอบ/นาที

EWF85743:

850 รอบ/นาที

EWF12843:

1200 รอบ/นาที

EWF10843:

1000 รอบ/นาที

EWF85743:

850 รอบ/นาที

EWF12843:

800 รอบ/นาที

EWF10843:

800 รอบ/นาที

EWF85743:

600 รอบ/นาที

EWF12843:

800 รอบ/นาที

EWF10843:

800 รอบ/นาที

EWF85743:

600 รอบ/นาที

รุน EWF10843, 
EWF12843:

4 กิโลกรัม

รุน EWF85743:

3.5 กิโลกรัม

รุน EWF10843, 
EWF12843:

4 กิโลกรัม

รุน EWF85743:

3.5 กิโลกรัม

รุน EWF10843, 
EWF12843:

1.5 กิโลกรัม

รุน EWF85743:

1 กิโลกรัม

(ผาฝาย)

(ผาผสม)

(ซักดวน 20
นาที)

(เครื่องนอน)

(ผาเนื้อบาง)

ถึง 90 °C

ถึง 60 °C

ถึง 40 °C

ถึง 40 °C

2 การเปด/ปด เสียงเตือน

โปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น

มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่อง

เสียงเตือนจะทำงานเมื่อ:

ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณสามารถปดเสียงเตือน

ของเครื่องเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแลวได 

(เสียงบี๊ปยาวสามครั้ง)



โปรแกรม ;
ชวงอุณหภูมิที่

เลือกได

คำอธิบายโปรแกรม
(ประเภทของผาและ
ระดับความสกปรก)

น้ำหนักผา
สูงสุดที่รองรับ 

(รุน : 
กิโลกรัม)

รอบปนผา
สูงสุดที่เลือก
ได (รุน : 

รอบ/นาที)

ตัวเลือกเสริมที่เลือกได

       www.electrolux.co.th

 กอนการใชงานครั้งแรก4.

ตรวจสอบใหแนใจวาจุดเชื่อมตอทางไฟฟา 

และระบบน้ำ เปนไปตามคำแนะนำในการ

ติดตั้ง

เติมน้ำ 2 ลิตร ในชองเติมผงซักฟอก เพื่อ

กระตุนการทำงานของระบบระบายน้ำ

1.

2.

3. ........................................
.................... 
............... “Cottons” ... 90°C, 
(..................) .............. 
Start/Pause .................

1) สามารถเลือกตัวเลือกไอน้ำได กับอุณหภูมิ 40 ถึง 90 องศาเซลเซียสเทานั้น

2) โปรแกรม Energy Saving (ประหยัดพลังงาน) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สำหรับซักผาไมสกปรกมากที่น้ำหนักสูงสุด

ที่รองรับ ถือเปนโปรแกรมที่แนะนำวาประหยัดน้ำและพลังงาน

Energy
Saving;

40 °C และ 
60 °C 2) 

Baby 
Wear;

ผาฝายสำหรับเด็กและผา

ถักทอที่บอบบาง สกปรก

ไมมาก

EWF12843:

1200 รอบ/นาที

EWF10843:

1000 รอบ/นาที

EWF85743:

850 รอบ/นาที

EWF12843:

1200 รอบ/นาที

EWF10843:

1000 รอบ/นาที

EWF85743:

850 รอบ/นาที
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รุน EWF10843, 
EWF12843:

8 กิโลกรัม

รุน EWF85743:

7.5 กิโลกรัม

รุน EWF10843, 
EWF12843:

4 กิโลกรัม

รุน EWF85743:

3.5 กิโลกรัม

Wool/
Handwash;

โปรแกรมพิเศษสำหรับ 

ผาขนสัตว ที่ติดฉลาก 
“Pure new wool, 
non-shrink, machine 

washable” (ผาขนสัตว

ที่สามารถซักดวยเครื่อง

ไดไมหด) และผาซักมือ

EWF12843:

1000 รอบ/นาที

EWF10843:

1000 รอบ/นาที

EWF85743:

850 รอบ/นาที

รุน EWF10843, 
EWF12843:

2.5 กิโลกรัม

รุน EWF85743:

2 กิโลกรัม

สัญลักษณ “     ” หมายถึงน้ำ ณ อุณหภูมิหอง

ถึง 40 °C

(ผาขนสัตว/
ผาซักมือ)

ถึง 40 °C

(เสื้อผาเด็ก)

(ประหยัด
พลังงาน)

ผาฝายขาวและผาที่สี

ไมตก, ผาสกปรกทั่วไป

ตั้งคาโปรแกรมนี้เพื่อใหได

ผลการซักที่ดีและลดการ

ใชพลังงาน ซึ่งเวลาของ

โปรแกรมการซักจะเพิ่มขึ้น 


