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เพ่ือความปลอดภัยของคณุและเพ่ือลดความเสี่ยงต ่อการเกิดไฟไหม้หรือการระเบิด อย่าจัดเก็บหรือใช้แก๊สโซลีนหรือไอระเหยที่ไวไฟอื่นๆ 
ในบริเวณใกล้กับเครื่องซักผ้าเครื่องนี้หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

W022TH

คํ า เ ตื อ น
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ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

คําอธิบายขอ้ความแจ้งเรือ่งความปลอดภยั
ตลอดท่ัวทั้งคู่มือฉบบัน้ีและบนสต๊ิกเกอร์ที่ติดบนเคร่ือง จะมีข้อความต่างๆ 
ที่เตือนให้คณุระมัดระวัง (“อันตราย” “คําเตือน” และ “ข้อระวัง”) 
และตามมาด้วยคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจง ข้อความแจ้งเพ่ือการป้องกัน 
ความปลอดภัยเหล่านี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือป้องกันความปลอดภัย 
ส่วนบคุคลของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้ และผู้ให้บร ิการซ่อมบํารุงเคร่ือง

ขอ้ความที่แจ้งเตือนให้ระมัดระวังอ่ืนๆ (เช่น “ขอ้สําคัญ” และ “หมายเหตุ”) 
จะต่อด้วยคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจง

ข้อสําคญั: คําว่า “ข้อสําคญั” 
ใช้เพ่ือแจ้งใหผู้้อ่านทราบถึงขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงที่อาจทําให้เครื่องเกิด 
ความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ ได้ หากไม่ปฏิบัติตามขั ้นตอนดังกล่าว

หมายเหตุ: คําวา่ “หมายเหตุ” ใช้เพ่ือสื่อสารข้อม ูลเก่ียวกับการติดตั้ง 
การใช้งาน การบํารุงรักษา หรือการซ่อมบํารุงที่ม ีความสําคญั 
แต่ไม่เก่ียวกับเรื่องที่เป็นอนัตราย

คําแนะนําท่ีสําคัญเพือ่ความปลอดภัย
จัดเก็บหรือบนัทึกคําแนะนําเหล่านี้ไว้

1. อ่านคําแนะนําทั้งหมดก่อนที่จะใช้งานเคร่ืองซักผ้า

2. อ่านข้อมูลเก่ียวกับการติดต้ัง (เดิน) สายดินได้ในคําแนะนําสําหรับ 
การติดต้ังสําหรับการติดต้ัง (เดิน) สายดินที่เหมาะสมสําหรับ 
เคร่ืองซกัผ้า

3. อย่าซักผ้าที่เคยทําความสะอาด ซัก จุ่ม หรือเปื้อนแก๊สโซลีน 
น้ํายาซักแห้ง หรือสารไวไฟหรือสารที่ทําให้เกิดการระเบิดได้อ่ืนๆ 
เนื่องจากสารดังกล่าวน้ีจะปล่อยไอระเหยออกมา ซ ึ่งอาจจุดติดไฟ 
หรือระเบิดได้

4. อย่าเติมแก๊สโซลีน น้ํายาซักแห้ง หรือสารไวไฟหร ือสารที่ทําให้เกิดการ 
ระเบิดได้อ่ืนๆ ในนํ้าสําหรับซักผ้า สารเหล่านี้ปล่อยไอระเหยออกมา 
ซึ่งอาจจุดติดไฟหรือระเบดิได้

บ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตรายอย่างชัดแจ้ง ซ่ึงหากไม่หลีกเลี่ยง 
จะทําใหร้่างกายได้รับบาดเจ็บสาหสั หรือเสียชีว ิตได้

อั น ต ร า ย

บ่งชี้ถึงสถานการณ์ทีเ่ป็นอันตราย ซ่ึงหากไม่หลีกเลี่ยงอาจทําให้ 
ร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได้

คํ า เ ตื อ น

บ่งชี้ถึงสถานการณ์ทีเ่ป็นอันตราย ซ่ึงหากไม่หลีกเลี่ยงอาจทําให้ 
ร่างกายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางหรือทําให้ทรัพย์สิน 
เสียหาย

ข้ อ ร ะ วั ง

เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ การได้รับ 
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตให้ทําตามข้อ ควรระวังเบื้องต้น 
เหล่านี้ในการใช้งานเครื่องซักผ้าของคุณ:

W023TH

คํ า เ ตื อ น
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5. ในบางสภาพอากาศ สารเหล่านี้อาจผลิตแก๊สไฮโดรเจนขึน้ได้ในระบบ 
น้ําร้อน ซึ่งไม่ได้ใช้งานมาอย่างน้อยสองสัปดาห ์ แก๊สไฮโดรเจนสามารถ 
ทําให้เกิดการระเบดิได้ หากไม่ได้ใช้ระบบน้ําร้อนเป็นระยะเวลา 
นานดังกล่าว ก่อนท่ีจะใช้งานเคร่ืองซักผ้า หรือเคร่ืองซกั-ปัน่แห้งใน 
เคร่ืองเดียว ให้เปดิก๊อกน้ําระบบนํ้าร้อนทุกก๊อก แล้วปล่อยให้น้ําไหล 
จากก๊อกแต่ละตัวนานหลายๆ นาที เนื่องจากระบบนํา ้ร้อนจะปล่อย 
แก๊สไฮโดรเจนสะสม ซึง่เปน็แก๊สไวไฟ ห้ามสูบบหุร่ีหรือ ใช้อุปกรณ์ใดๆ 
ที่มีเปลวไฟในระหว่างช่วงเวลานี้

6. ไม่ควรอนุญาตให้เด็กเล่นบนเคร่ืองซักผ้าหรือในเคร่ืองซกัผ้า เมื่อใช้ 
งานเคร่ืองซักผ้าใกล้กับเด็ก ต้องกํากับดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด นี่คือกฎ 
การรักษาความปลอดภัยสําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
นี้ไม่ได้รับการออกแบบมาสําหรับให้เด็กเล็กหรือบคุคลทุพพลภาพ 
ใช้งาน เว้นแต่จะมีผู้ที่รับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด ควรดูแลเด็กเล็ก 
อย่างใกล้ชิดเพ่ือไม่ให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

7. ก่อนที่จะเลิกใช้งานหรือทิ้งเคร่ืองซกัผ้า ให้ถอดประตูออกจาก 
ตัวถงัเครื่องซักผ้า

8. อย่ายื่นมือเข้าไปในเคร่ืองซักผ้า ถา้ถังซกัยังไม่หยุดหมุน

9. อย่าติดต้ังหรือต้ังเคร่ืองซักผ้าในที่ซึง่ถูกน้ํา และ/หรืออากาศชื้น

10. อย่าแกะหรือถอดแผงควบคมุออก

11. อย่าซ่อมแซมหรือเปล่ียนชิ้นส่วนของเคร่ืองซักผ้า
หรือพยายาม ซอ่มบํารุงเคร่ืองด้วยตนเอง เว้นแต่ว่าจะได้รับการ 
แนะนําอย่าง เฉพาะเจาะจงในคําแนะนําสําหรับการบํารุง 
รักษาโดยผู้ใช้หรือใน คําแนะนําสําหรับการซ่อมแซมโดยผู้ใช้ 
ฉบับพิมพ์ซึ่งคุณมีความเข้าใจ และมีความชํานาญท ี่จะดําเนนิ 
การดังกล่าวได้

12. เพ่ือลดความเส่ียงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ อย่าใช้สายต่อ 
เพ่ิมความยาวสายไฟหรืออะแดปเตอร์เพ่ือเสียบปล ั๊กเคร่ืองซักผ้าเข้า 
กับเต้าเสียบไฟฟ้า

13. ใช้เคร่ืองซักผ้าของคณุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเท่านั้น คือการซักผ้า

14. ถอดปล๊ักเคร่ืองซกัผ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟทุกคร ั้ง ก่อนที่จะ
ทําการ ซ่อมบํารุงใดๆ กับเคร่ือง ถอดสายไฟโดยจับท ี่ปล๊ัก 
อย่าดึงที่สายไฟ

15. ติดต้ังเครื่องซักผ้าโดยปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับการติดต้ัง ท่อจ่ายน้ํา 
ท่อระบายน้ํา สายไฟ และสายดินทั้งหมดต้องสอดคล้องตามระเบยีบ 
ข้อบงัคับในท้องถิน่ และต้องให้บุคลากรที่ได้ร ับอนญุาตเป็นผู้ต่อท่อ 
และสายดังกล่าว อย่าต่อท่อและสายใดๆ เอง เว้นแต ่ว่าคณุจะทราบ 
วิธีทํา!

16. เพ่ือลดความเส่ียงต่อการเกิดไฟไหม้ อย่าใส่ เส ื้อผ้าที่เปื้อนสาร 
ไวไฟ เช่น น้ํามันพืช น้ํามันปรุงอาหาร น้ํามันเครื ่อง สารเคมีไวไฟ 
ทินเนอร์ หรืออะไรก็ตามที่มีแว็กซ์หรือสารเคมีอยู่ อย่างเช่น 
ในไม้ถูพ้ืนและผ้าเช็ดทําความสะอาด ลงในเคร่ืองซักผ้า 
สารไวไฟเหล่านี้อาจทําให้เนื้อผ้าจุดติดไฟได้เอง 

17. อย่าใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถติ 
เว้นแต่จะได้รับการแนะนําจากผู้ผลิตของนํ้ายาปร ับผ้านุ่มหรือผลิต 
ภัณฑ์ดังกล่าว

18. ดูแลรักษาเคร่ืองซกัผ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ การกระแทกหรือทํา 
เคร่ืองซกัผ้าตกอาจทําให้คณุสมบัติการปอ้งกันความปลอดภัยเสียหาย 
หากเกิดกรณีดังกล่าวน้ี ให้เจ้าหน้าที่บริการท ี่มีคุณวุฒิตรวจสอบให้

19. เปล่ียนสายไฟท่ีสึกหรอและ/หรือปล๊ักที่หลวม

20. ตรวจสอบว่ามีวาล์วปิดท่อจ่ายน้ํา และการต่อท่อจ ่ายน้ําแน่นหนาดีแล้ว 
ปิดวาล์วปิดท่อจ่ายน้ําทุกคร้ัง เมื่อซกัผ้าของวันน้ันเสร็จหมดแล้ว

21. ต้องปิดฝาหน้าทุกคร้ังเมื่อเคร่ืองซักผ้าเติมน้ํา ปั่นซัก หรือปั่นหมาด 
อย่าหลีกเล่ียงไม่ใช้ฝาหน้า โดยปล่อยให้เคร่ืองทํางานในขณะ 
ที่ฝาหน้ายังเปิดอยู่ 

22. ตรวจดูเคร่ืองซกัผ้าว่ามีน้ําร่ัวหรือไม่หลังจากใช้งานแต่ละครั้ง 
หากพบว่ามีน้ําร่ัว ให้ปิดท่อจ่ายน้ํา และโทรหาเจ้าหน้าที่ศนูย์บริการ 
ทันที อย่าใช้เคร่ืองซักผ้าจนกว่าเจ้าหน้าที่ศ ูนย์บริการที่ได้รับ 
อนุญาตจะซ่อมเคร่ืองเสร็จแล้ว
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23. หากระดับเสียงหรือชนิดของเสียงของเคร่ืองซักผ ้าเปลี่ยนไปจากเสียง 
ปกติที่คณุได้ยิน ให้โทรหาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการท่ีได้รับอนุญาตทันที 
เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนอ่ืนๆ

24. อย่าเร่ิมรอบการทํางานของเคร่ืองซกัผ้าและปล่อยเคร่ืองทิ้งไว้ 
โดยท่ีไม่ได้ตรวจดูเสียก่อนว่ารอบการซักทํางานได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่

25. อ่านและทําตามคําแนะนําของผู้ผลิตท่ีอยู่บนบรรจุภัณฑ์ทุกคร้ัง 
ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ซักผ้าและทําความสะอาด ใส่ใจกับคําเตือน 
และข้อควรระวังทั้งหมด เพ่ือลดความเส่ียงในการถูกสารพิษหรือ 
แผลไหม้จากสารเคมี ให้จัดเก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าและทําความสะอาด 
ให้พ้นมือเด็กตลอดเวลา (ขอแนะนําให้ใส่ตู้และปิดล็อคไว้)

26. ดูแลรักษาเนื้อผ้าตามคําแนะนําของผู้ผลิตเส้ือผ ้าทุกคร้ัง

27. ห้ามใช้งานเคร่ืองซักผ้า หากฝาและ/หรือแผงใดๆ ก ็ตามถกูถอดออกไป

28. ห้ามใช้งานเคร่ืองซักผ้า หากมีชิ้นส่วนใดๆ ของเคร่ืองแตกหักหรือ 
หายไป

29. อย่าละเลยอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย

30. การไม่ติดต้ัง บํารุงรักษา และ/หรือใช้งานเครื่องซักผ้าเคร่ืองนี้ตาม 
คําแนะนําของผู้ผลิตอาจทําให้เคร่ืองอยู่ในสภาวะท่ีก่อให้เกิดการ 
บาดเจ็บทางร่างกายและ/หรือทําให้ทรัพย์สินเสียหาย

31. เปล่ียนท่อจ่ายน้ําของเคร่ืองซักผ้าทุกๆ ห้าปี

32. อย่าใช้งานเคร่ืองซักผ้าและเคร่ืองอบผ้าแบบแยกเด่ียว หากเคร่ืองถูก 
ถอดมาจากชุดของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่วางซ้อนกัน

หมายเหตุ: คําเตือนและคําแนะนําทีส่ําคัญๆ เพ่ือความปลอดภัยทีอ่ยู่ในคูมื่อ 
ฉบับนีไ้ม่ได้ครอบคลุมสภาวะและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด 
ใหส้ังเกตและดูฉลากและข้อควรระวังต่างๆ ทีอ่ยู ่บนเครื่องด้วย 
เนือ่งจากฉลากและข้อควรระวังดังกล่าวให้คําแนะนําสําหรับการใช้งาน 
เครื่องซักผา้อย่างปลอดภัย พึงใช้วิจารณญาณ ข้อระวัง และความใส่ใจ 
เม่ือติดตั้ง บํารุงรักษา หรอืใช้งานเครื่องซักผ้า

หากพบปญัหาหรือสภาวะที่คุณไม่เข้าใจ ให้ติดต่อดีลเลอร์ ผู้จัดจําหน่าย 
หรือตัวแทนศูนย์บริการของคุณทุกคร้ัง
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การใช้งาน

ก่อนท่ีจะซักผ้า
เตรยีมผ้าท่ีจะซัก
เอาของออกจากกระเป๋าเส้ือและกางเกงให้หมด

เอาของออกจากทุกกระเปา๋ และกลับด้านในออกด้านนอก ก๊ิบหรือปิน่ปักผม 
ของเล่นพลาสติกหรือโลหะ ตะปู หรือวัตถุมีคมที่ติดไปกับผ้าที่จะซกัอาจ 
เก่ียวเข้ากับผ้า ทําให้ผ้าฉีกขาด และทําให้ปัม๊อุดตันได้ กระดาษทิชชูเช็ดหน้า 
ที่หลงอยู่ในกระเป๋าจะทําให้เกิด “ขยุหรือเส้นใยผ้า” มากขึน้ สีเทียนและ 
ลิปสติกท่ีติดอยู่ในผ้าที่จะซักจะทําให้ผ้าเป็นคราบฝังลึกและไม่สามารถ 
ขจัดออกได้ คลายแขนเส้ือที่พับไว้ออกมา และเขย ่าเอาเศษหญ้า ทราย 
และก้อนกรวดออก

ปะชุนรอยฉีกขาด

การซักผ้าสามารถทําให้รูเล็กๆ บนผ้าขยายใหญ่ขึ้นได้ ดังนั้น ให้ปะชุนรู 
และรอยฉีกขาดของผ้า ก่อนที่จะใส่ผ้าลงในเคร่ืองซักผ้า

รดูซิปและติดตะขอให้เรยีบร้อย

เน่ืองจากซิปและตะขออาจเกี่ยวเขา้กับผ้าที่ซกั และทําให้ผ้าฉีกขาด รัดเขม็ขัด 
และสายคาดเอวเพื่อไม่ให้ไปพันรอบผ้า

ใส่เส้ือผ้าที่มีขนาดเล็กในถุงซักผ้า

เส้ือผ้าที่มีขนาดเล็ก อย่างเช่น ถุงเท้าของทารกอาจติดอยู่รอบฝาประตู ให้ซัก 
โดยใส่ไว้ในถงุตาข่ายซักผ้า

ตรวจสอบว่าผ้าสีตกหรอืไม่

บบีบางส่วนของผ้าในน้ําร้อนที่ตีฟองผงซักฟอกไว ้หรือน้ําอุ่น หากสีตกออกมาก 
ให้ซกัผ้าชิ้นนั้นแยกต่างหากในนํ้าเย็น

การคัดแยกชนิดของผ้าท่ีจะซัก
ผ้าต่างชนิดกันใช้รอบความเร็วและอุณหภูมิในการซกัผ้าต่างกัน ให้ทําตาม 
คําแนะนําบนฉลากการดูแลรักษาของผู้ผลิตทุกคร้ัง คณุสามารถคัดแยกผ้า 
ให้เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย โดยทําตามแนวทางต่อไปน้ี:

1. คดัแยกผ้าตามสี
คดัแยกผ้าที่จะซัก โดยแยกออกเปน็ผ้าขาว 
ผ้าสีเขม้ ผ้าสีอ่อน และท่ีสีตก

2. คดัแยกผา้ตามเนือ้ผา้และการทอ:
คัดแยกผ้าทีจ่ะซัก โดยแยกออกเปน็ผ้าฝ้าย ผ้าลินนิ 
ผ้ารีดสําเร็จ ผ้าใยสังเคราะห์/ผ้าใยผสม/
ผ้าโพลีเอสเตอร์ถกั  และผ้าที่ต้องการถนอม

3. คัดแยกผ้าตามอุณหภูมิ:
คัดแยกผ้าทีจ่ะซัก โดยแยกออกเปน็ผ้าที่ 
จะซกัในน้ําเย็น น้ําอุ่น หรือน้ําร้อน

4. คัดแยกผ้าตามชนิดและปริมาณความ
สกปรกของผ้า:
เส้ือผ้าที่สกปรกมากจะต้องใช้การซักเปน็พิเศษ 
เส้ือผ้าที่สกปรกเล็กน้อยอาจสกปรกเพ่ิมขึ้น 
หากนําไปซักร่วมกับเส้ือผ้าที่สกปรกมาก

5. คัดแยกผ้าทีมี่เส้นใยและขุยผ้า “หลดุร่วง” ออกจากผ้าที่ "ยึดเกาะ" 
เสน้ใยและขุยผา้:
ผ้าบางชนิดจะยึดเกาะเส้นใยและขยุผ้า และไม่ควรนําไปซักร่วมกับ 
ผ้าที่มีเส้นใยและขุยผ้าหลุดร่วง ผ้าที่มีเส้นใยและขุยผ้าหลุดร่วง ได้แก่ 
ผ้าฝ้าย ผ้าขนหนู ผ้าคลุมเตียงกํามะหยี่ พรม และผ ้าที่ใช้น้ํายาซักผ้า 
ขาวรุนแรงผ้าที่ยึดเกาะเส้นใยและขุยผ้า ได้แก่ ผ้ารีดสําเร็จหรือผ้าที่ไม่ 
ยับ ผ้าถกั (รวมท้ังถุงเท้า) ผ้าสักหลาดที่เปน็ร ิ้ว และผ้าที่มีผิวเรียบอ่ืน ๆ

การเตรียมผ้าก่อนท่ีจะซัก
ขจัดรอยคราบที่ปกและข้อมือแขนเส้ือด้วยน้ํายาขจัดคราบก่อนซกัหรือผง 
ซักฟอกชนิดน้ํา ก่อนที่จะใส่ผ้าในเคร่ืองซักผ้า ก่อนที่จะซกัผ้า ให้ขจัดคราบฝัง 
ลึกหรือคราบเฉพาะแยกต่างหาก กรุณาดูวิธีการขจัดคราบฝังลึกหรือคราบ 
เฉพาะได้ในหัวข้อ การขจัดคราบสกปรก 

ผ้าขาว

TLW1991

TLW1991N

TLW1990N

TLW1990N

ผ้าฝ้าย

TLW1991

TLW1991N

น้ําเย็น

TLW1991NTLW1991N



-7-
802753THR4

© Copyright, Alliance Laundry Systems LLC - DO NOT COPY or TRANSMIT

การใส่ผ้าในเครื่องซักผ้า
ใส่ผ้าในเครือ่งซักผ้า

• ให้ใส่ผ้าโดยยึดตามปริมาตรของพ้ืนที่ที่เคร่ืองสามารถรับได้ ไม่ใช่ตาม 
น้ําหนัก ใส่ผ้าชิ้นเล็กและใหญ่ปนกันเพ่ือให้ได ้ผลลัพธ์ในการซักที่ดีที่สุด

• ใส่ผ้าในถังซักพอหลวมๆ ไม่ให้แน่นเกินไป จํานวนของผ้าจะเป็นตัว 
กําหนดปริมาณในการซักผ้า ไม่ใช่น้ําหนัก

ผ้าที่ขนาดใหญ่และเทอะทะ

• ใช้รอบในการซักผ้าแบบ HANDWASH/DELICATE (ซักด้วยมือ/
ผ้าเนื้อบอบบาง) สําหรับผ้าที่ขนาดใหญ่และเทอะทะ เช่น ผ้าห่ม 
และผ้าคลุมเตียง รอบในการซกัผ้านี้ใช้การปัน่อย่างนิ่มนวลเพื่อทํา 
ความสะอาดผ้าได้อย่างอ่อนโยนและทั่วถึง คุณสามารถเลือกรอบ 
ในการล้างน้ําเปล่าเพ่ิม เพ่ือให้แน่ใจว่าได้ล้างคราบฟองออกอย่าง 
หมดจดแล้ว การปั่นหมาดรอบสุดท้ายจะดูดความช้ืนออกไป 
ด้วยความเร็วตํ่า เพ่ือคงระดับความสมดุลของผ้าท ี่ซักและลดการ 
สึกเก่าของเนื้อผ้า

ปรมิาณในการซักผ้า
• ปริมาณในการซักผ้าแตกต่างกันออกไป ควรนําผ้าชิ้นใหญ่และช้ินเล็ก 

มาซักรวมกันเพ่ือทําให้ผ้าที่จะซักมีความสมดุล หากซักผ้าทีม่ีขนาด 
ใหญ ่ควรใส่ผ้าเช็ดตัวเพ่ิมสองผืน เพ่ือคงความสมดุลของผ้าที่จะซัก

• การซักผ้าในปริมาณท่ีน้อยกว่านี้อาจทําให้ผ้าท ี่จะซักไม่มีความสมดุล 
และทําให้ผ้าสึกเก่าก่อนเวลาอันควร ควรจะใส่ผ้าในถงัของเคร่ือง 
ซักผ้าให้เต็ม ปริมาณผ้าที่ซกัจะหดตัวลงไปอีกมาก เม่ือผ้าเปยีก 
ซึ่งจะทําให้มีพ้ืนที่สําหรับให้ผ้าหมุนไปมาได้อย่างอิสระ

ระดับน้ํา
• เคร่ืองซักผ้าจะปรับระดับน้ําโดยอัตโนมัติ ให้เหมาะสมกับชนิดและ 

ปริมาณผ้าที่ซกัในระหว่างการเติมน้ําแต่ละคร้ัง

อุณหภูมิในการซัก
น้ําร้อนจัด (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น)

การซกัผ้าด้วยน้ําร้อนจัดจะเพ่ิมอุณหภูมิของน้ ำในถังซักให้ร้อนขึ้น 
เปน็ 140°F (60°C) และมีประโยชน์สําหรับการทําความสะอาดผ ้าบางชนิด 
ให้สะอาดขึน้ ไฟ HEATING (ทําความร้อน) สีแดงจะส่องสว่างขณะที่เคร่ือง 
กําลังทําให้น้ําร้อน เคร่ืองจะยังไม่เร่ิมรอบในการซักผ้าจนกว่าน้ําจะร้อนจน 
ได้อุณหภูมิ 140°F (60°C)
เคร่ืองอาจใช้เวลาในการทําให้น้ําร้อนจนได้อุณหภูมิที่กําหนดน้ีเพ่ิมจากเวลา 
ที่ใช้ในรอบการซกัผ้านั้นๆ ประมาณ 30 - 60 นาที การใช้น้ําร้อนเปน็วิธีที่มี 
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการทําความสะอาดผ้า แต่ไม่แนะนําให้ใช้น้ําร้อน 
สําหรับผ้าทุกชนิด (กรุณาดูที่ฉลาก)
หมายเหตุ: คณุสามารถปิดการซักผ้าด้วยน้ําร้อนจัดได้ โดยการหมุนปุ่ม 
ปรับเลือกรอบในการซักผ้าไปที่ OFF (ปิด) และเริ่มรอบในการซักผ้าใหม่ 
โดยตั้งอุณหภูมิของนํ้าไปเป็นแบบอื่น

น้ําร้อน

อุณหภูมิของการซกัผ้าด้วยน้ําร้อนจะกําหนดโดยอุณหภูมิจริงของน้ําร้อนที่จ่าย
เขา้เคร่ืองซักผ้า สําหรับรุ่นที่มีฟังก์ชันการซักผ้าด้วยน้ําร้อนจัด เคร่ืองทําความ 
ร้อนที่ติดต้ังไว้ในเคร่ืองจะไม่ได้เปดิทํางานไว้ การใช้น้ําร้อนเปน็วิธีที่มีประสิทธิ 
ภาพมากที่สุดในการทําความสะอาดผ้า แต่ไม่แนะนําให้ใช้น้ําร้อนสําหรับผ้า 
ทุกชนิด (กรุณาดูที่ฉลาก)

น้ําอุ่น

การซกัด้วยน้ําอุ่นมีข้อดีตรงที่สามารถซักผ้าท ี่มีคราบสกปรกเพียงเล็กน้อยได้ 
อย่างทั่งถึง โดยไม่ทําลายเน้ือผ้าหรือทําให้ผ้าสีซีดจางเร็ว
การล้างนํ้าเปล่าด้วยน้ําอุ่น (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น) มีขอ้ดีตรงท่ีสามารถ 
ป้องกันรอยยับบนผ้าบางชนิดได้ กรุณาดูคําแนะนําของผู้ผลิตผ้าได้จากฉลาก

อย่าซักหรืออบแห้งเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ํามันพืชหรือน้ํามันปรุงอาหาร 
น้ํามันบางอย่างอาจหลงเหลืออยู่หลังจากที่ซักแล้วและอาจทําให ้ 
เนื้อผา้จุดติดไฟได้เอง

W527TH

คํ า เ ตื อ น
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น้ําเย็น

การซักด้วยน้ําเย็นเหมาะอย่างย่ิงสําหรับผ้าเนื ้อบอบบาง ถงึแม้จะมี 
ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดได้ไม่ดีเท่ากับการซกัด้วยน้ําร้อนหรือ 
น้ําอุ่น แต่ก็เหมาะสําหรับการซักผ้าสีที่สีตกได ้งา่ยและสําหรับผ้าเนื้อบอบบาง
คณุสามารถเลือกใช้การล้างน้ําเปล่าด้วยน้ําเย็นสําหรับทุกรอบของการซักผ้า 
และเป็นการช่วยถนอมผ้ามากท่ีสุด การล้างน้ําเปล่าด้วยน้ําเย็นช่วยลด 
รอยยับและสีซีดจาง นอกจากนี้ การล้างน้ําเปล่าด ้วยน้ําเย็นยังช่วยประหยัด 
เงินและพลงังานด้วย

หมายเหตุ: ผงซักฟอกจะละลายน้ําไม่ได้หรือไม่ดีในน้ําที่มีอุณหภูมิต่ํากว่า 
60°F (16°C) จึงอาจทําใหซั้กผา้ได้ไม่สะอาด หรือมีขุยผ ้าหรือคราบผง 
ซักฟอกหลงเหลอือยู่
หมายเหตุ: ใหท้ําตามคําแนะนําบนฉลากการดูแลรกัษาของผู้ผลติทุกครัง้

แนวทางการต้ังอุณหภูมิในการซัก

พลังงาน

คณุสามารถประหยัดพลังงานในการซักผ้าได้ โดยทําตามแนวทางต่อไปน้ี:

1. การทําให้น้ําร้อนใช้พลังงานมากที่สุดในการซัก ประหยัดพลังงานใน 
การทําให้น้ําร้อนด้วยการซักผ้าด้วยน้ําอุ่นหรือน้ําเยน็ และล้างนํ้า 
เปล่าด้วยน้ําเย็น

2. ซักผ้าในปริมาณมากสุดเท่าที่ทําได้ แต่อย่าให้ปริมาณมากเกินไป

อุณหภมิูของนํ้า สําหรับ หมายเหตุ

ร้อนจัด
(มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น)
(ประมาณ 140°F [60°C])

• ผ้าขาวท่ีเนื้อผ้าทนทานและผ้าท่ีสีไม่ตก
• ชุดทํางาน
• ผ้าท่ีมีคราบสกปรกมาก
• ผ้าอ้อมเด็ก

• ทําความสะอาดได้ดีที ่สุดสําหรับผ้าที ่มีคราบสกปรกมาก
• ฆ่าเช้ือโรคได้ดีท่ีสุด

ร้อน
(ประมาณ 120°F [49°C] 

ตามอุณหภูมิของแหล่งจ่ายน้ําด้านนอก)

• ผ้าขาวท่ีเนื้อผ้าทนทานและผ้าท่ีสีไม่ตก
• ชุดทํางาน
• ผ้าท่ีมีคราบสกปรก
• ผ้าอ้อมเด็ก

• ทําความสะอาดได้ดีที ่สุดสําหรับผ้าที ่มีคราบสกปรกมาก
• ฆ่าเช้ือโรคได้ดี

อุ่น
(ประมาณ 100º F [38°C])

• การล้างน้ําเปล่าสําหรับผ้าบางชนิด 
• ผ้าท่ีมีคราบสกปรกเล็กน้อยถึงปานกลาง
• ผ้าสีมืดหรือสีตกซีดได้
• ผ้ารีดสําเร็จ
• ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าไนลอน และอะคริลิก

• ช่วยลดรอยยับในผ้ารีดสําเร็จ
• สีซีดน้อยลง
• ช่วยลดการหดของเส้ือผ้าถักไหมพรม

เย็น
(ประมาณ 60º F [16°C])

• การล้างน้ําเปล่าสําหรับผ้าเกือบทุกชนิด
• ผ้าท่ีสีตกซีดได้
• ผ้าเนื้อบอบบางเป็นพิเศษ

• ประหยัดพลังงาน
• ทําให้ผ้าสีซีดน้อยลง
• ลดรอยยับ
• ลดการหดของเส้ือผ้า

120°F (49°C)

100°F (38°C)

60°F (16°C)

ร้อน

อุ่น

เย็น
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การใช้งานเครือ่งซักผ้าของคุณ
a.

หมายเหตุ: ให้ทําตามคําแนะนําบนฉลากการดูแลรักษาของผู้ผลติทุกครัง้

กําหนดรอบในการซักท่ีเหมาะสม
หมายเหตุ: เวลาในการซักอาจนานข้ึน ถ้าเลือกใช้การซักผ้าด ้วย 
น้ํารอ้นจัด (ถ้ามี)

รอบในการซักผ้าแบบ REGULAR (ผ้าเนื้อปกติ)

ใช้สําหรับผ้าที่เนื้อหนาทนทาน อย่างเช่น เส้ือผ้าใส่เล่นหรือชุดทํางาน 
ผ้าเช็ดตัว เส้ือยืด ฯลฯ รอบในการซักผ้าแบบนี้ม ีการปัน่ซักหนึ่งรอบ 
ล้างนํ้าเปล่าสองรอบ และคุณสามารถเลือกล้างน้ําเปล่ารอบที่สามเพ่ิมได้ด้วย 
การปั่นหมาดรอบสุดท้ายจะเร่ิมต้นด้วยการปัน่หมาดด้วยความเร็วปานกลาง 
และจบด้วยความเร็วสูง

รอบในการซักผ้าแบบ PERMANENT PRESS (ผ้ารีดสําเร็จ)

ใช้สําหรับการซักผ้ารีดสําเร็จและผ้าใยสังเคราะห์ รอบในการซักผ้าแบบ 
นี้มีการปั่นซักหนึ่งรอบ ล้างน้ําเปล่าสองรอบ และคุณสามารถเลือกล้างนํ้า 
เปล่ารอบทีส่ามเพ่ิมได้ด้วย การปัน่หมาดรอบสุดท้ายจะเร่ิมต้นด้วยการ 
ปัน่หมาดด้วยความเร็วปานกลางและจบด้วยความเร็วสูง

รอบในการซักผ้าแบบ DELICATE (ผ้าเนื้อบอบบาง)

โดยปกติ 
การซกัผ้าเนื้อบอบบางจะใช้การซกัด้วยมือสําหรับรอบในการซักผ้าแบบน้ี 
รอบในการซักผ้าแบบนี้มีการปัน่ซักหนึ่งรอบ ล้างน้ําเปล่าสองรอบ และคณุ 
สามารถเลือกล้างน้ําเปล่ารอบที่สามเพ่ิมได้ด้วย การปัน่หมาดรอบสุดท้าย 
จะดูดความชื้นออกไปด้วยความเร็วตํ่า

รอบ RINSE & SPIN (ล้างน้ําเปล่าและป่ันหมาด)

ใช้เพ่ือล้างนํ้าเปล่าผ้าที่ซกัอย่างรวดเร็ว ในรอบนี้ เคร่ืองจะปั่นหมาดด้วยความ 
เร็วสูงหลังจากที่ล้างน้ําเปล่าแล้ว

รอบ SPIN ONLY (ป่ันหมาดเท่านั้น)

ใช้เพ่ือดูดน้ําออกจากผ้าเปยีก ในรอบนี้ เคร่ืองจะปั่นหมาดด้วยความเร็วสูง

OFF (ปิด)

ใช้เพ่ือหยุดรอบในการซักผ้า หรือเปล่ียนรอบในการซักผ้า

EXTRA RINSE (ล้างน้ําเปล่าเพ่ิม)
ตัวเลือกเพ่ิมเติมนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหร ับผิวบอบบางท่ีแพ้ผงซกัฟอก 
เมื่อคณุกดปุ่ม “EXTRA RINSE” (ล้างน้ําเปล่าเพ่ิม) ไปที่ “ON” (เปิด) 
รอบในการซักผ้าแบบ REGULAR (ผ้าเนื้อปกติ) PERMANENT PRESS 
(ผ้ารีดสําเร็จ) และ DELICATE (ผ้าเนื้อบอบบาง) จะล้างน้ําเปล่าเพ่ิมอีก 
หนึ่งรอบ

คํ า เ ตื อ น
เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ การได้รับบาดเจ็บ 
สาหสัหรือเสียชีวิต ใหอ้่านหัวข้อ ข้อมูลเพ่ือความปลอดภัย ก่อนที่จะ 
ใช้งานเครื่องซักผ้า

W522TH
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การซักผ้า
ข้อสําคัญ: ก่อนที่จะใช้งานเคร่ืองซักผ้าเครื่องใหม่ของค ุณ ใหต้รวจสอบ 
ว่าได้เสยีบปลั๊กไฟของเคร่ืองซักผ้ากับเต้าเส ียบไฟฟ้าที่ต่อ (เดิน) สายดิน 
อย่างถูกต้องและมีขั้วไฟฟ้าตรงกันแล้ว กรุณาดูขอ้มูลเก่ียวกับแรงดันไฟฟ้า 
และความถี่ของกระแสไฟฟ้า (เฮิร์ตซ์) ทีเ่หมาะสมสำหรับการใช้งานเคร่ือง 
ซักผ้าเครื่องนี้ได้จากแผ่นป้ายบนตัวเครื่อง และคาํแนะนําในการติดตั้ง 
กรุณาดูข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่งของแผน่ป้ายบนต ัวเครือ่งได้ในหัวข้อ 
ข้อมูลการติดต่อ ตรวจสอบว่าได้ต่อทอ่ของเคร่ืองซักผ้าเข้ากับก ๊อกน้ํารอ้น 
และน้ําเย็น และได้เปิดก๊อกน้ําแล้ว ตรวจสอบวา่ท ่อระบายน้ําไม่ได้ขดอยู่ 
และได้เสียบลงในทอ่น้ําทิ้งแล้ว ดูรายละเอียดเก ี่ยวกับการติดตั้งเครื่องซักผ้า 
อย่างถูกต้องได้ในคําแนะนําสําหรับการติดตั้ง

ข้อสําคัญ: ก่อนที่คณุจะซักผ้าในครั้งแรก ให้ใช้น้ํายาทําความสะอาดหรือ 
ผงซักฟอกละลายนํ้า และผ้าเปียกๆ เพ่ือเช็ดฝุน่จากการจัดส่งทีด่้านในถัง 
ซักออก

1. เตรียมผ้าให้พร้อมสําหรับการซัก เอาของออกจากกระเป๋าเส้ือและ 
กางเกงให้หมด แยกผ้าท่ีจะซัก ขจัดรอยคราบและบริเวณท่ีมคีราบ 
สกปรกมาก

ข้อสําคัญ: เอาวัตถุทีแ่หลมคมออกก่อนซัก เพ่ือป้องกันไม่ใหเ้สื้อผ้าฉีก 
ขาดในระหว่างการทํางานของเคร่ืองตามปกติ

2. ตวงและเติมผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) ที่มีฟองน้อย 
น้ํายาปรับผ้านุ่ม และน้ํายาซักผ้าขาวลงในช่องใส ่น้ํายา กรุณาดูที่หัวขอ้ 
การใช้ช่องใส่น้ํายาของคุณ ใช้ผงซักฟอกตามปริมาณท่ีแนะนํา 
บนบรรจุภัณฑ์ของผงซักฟอก

หมายเหตุ: ผงซักฟอกประสิทธภิาพสูง (HE) 
เปน็ผงซักฟอกสูตรพิเศษที่คดิค้นมาเพ่ือใช้กับ 
เครื่องซักผา้ฝาหนา้ โดยทําใหมี้ฟองน้อยและทํา 
ใหซั้กผา้ได้สะอาดมากที่สดุ มองหาโลโก้ HE หรอื 
“ประสิทธภิาพสูง” บนฉลากของผงซักฟอก

ข้อสําคญั: หากคณุไม่ได้ใช้ผงซักฟอกประสทิธิภาพสูง (HE) ใหห้ลีกเลีย่ง 
การซักผ้าโดยมีฟองมากเกินไป ด้วยการใช้ผงซักฟอกเพียงครึ่งหนึ่งของ 
ปริมาณที่ผู้ผลิตแนะนํา

3. ใส่ผ้าที่จะซกัเข้าในถังซัก กรุณาดูที่หัวข้อ ปริมาณในการซักผ้า

หมายเหตุ: เสื้อผ้าทีมี่ขนาดเล็ก อย่างเช่น ถุงเท้าของทารกอาจติดอยู่รอบ 
ฝาประตู ให้ซักโดยใสไ่ว้ในถุงตาข่ายซักผ้า

TLW1991NTLW1991N
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เมื่อซกัผ้าที่ขนาดใหญ่และเทอะทะ เช่น ผ้าห่มและผ้าคลุมเตียง ให้ใช้รอบ 
ในการซักผ้าแบบ HANDWASH/DELICATE (ซกัด้วยมือ/ผ้าเนื้อบอบบาง) 
รอบในการซักผ้านี้ใช้การปั่นอย่างนิ่มนวลเพ่ือทําความสะอาดผ้าได้อย่าง 
อ่อนโยนและทั่วถงึ คุณสามารถเลือกรอบในการล้างน้ําเปล่าเพ่ิม เพ่ือให้แน่ใจ 
ว่าได้ล้างคราบฟองออกอย่างหมดจดแล้ว การปัน่หมาดรอบสุดท้ายจะดูด 
ความช้ืนออกไปด้วยความเร็วตํ่า เพ่ือคงระดับความสมดุลของผ้าที่ซัก 
และลดการสึกเก่าของเนื้อผ้า

4. ปดิประตูฝาหน้าให้แน่น เคร่ืองซกัผ้าจะไม่ทํางานหากฝาหน้าเปิดอยู่

5. ต้ังอุณหภูมิในการซักผ้า/ล้างน้ําเปล่า 

คณุสามารถเลือกใช้อุณหภูมิในการซักผ้า/ล้างน้ําเปล่าได้ส่ีหรือห้าแบบ ได้แก่ 
BOOSTED HOT/COLD (ซกัผ้าด้วยน้ําร้อนจัด/ล้างน้ําเปล่าด้วยน ้ ำเย็น - 
มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น) HOT/COLD (ซกัผ้าด้วยน้ําร้อน/
ล้างนํ้าเปล่าด้วยน้ําเย็น) WARM/WARM (ซักผ้าด้วยน้ําอุ่น/
ล้างนํ้าเปล่าด้วยน้ําอุ่น - มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น) WARM/COLD 
(ซักผ้าด้วยน้ําอุ่น/ล้างน้ําเปล่าด้วยน้ําเย็น) COLD/COLD (ซักผ้าด้วยน้ําเย็น/
ล้างนํ้าเปล่าด้วยน้ําเย็น)

กรุณาดูข้อมูลเก่ียวกับอุณหภูมิที่ดีที่สุดสําหรับผ้าของคุณได้ในหัวขอ้ 
อุณหภูมิของนํ้า

6. เลือก Extra Rinse (ล้างนํ้าเปล่าเพ่ิม) ได้ตามต้องการ

ฟังก์ชัน Extra Rinse (ล้างน้ําเปล่าเพ่ิม) นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผิว 
บอบบางที่แพ้ผงซกัฟอก เมื่อคุณกดสวิตช์ EXTRA RINSE (ล้างน้ําเปล่าเพ่ิม) 
ไปที่ ON (เปิด) รอบในการซักผ้าแบบ REGULAR (ผ้าเนื้อปกต ิ) PERMANENT 
PRESS (ผ้ารีดสําเร็จ) และ DELICATE (ผ้าเนื้อบอบบาง) จะล้างน ้ฎเ ปล่า 
เพ่ิมอีกหนึ่งรอบ หากต้องการล้างนํ้าเปล่าเพ่ิม ให้กดสวิตช์ไปที่ ON (เปิด) 
หากไม่ต้องการล้างน้ําเปล่าเพ่ิม ให้กดสวิตช์ไปที่ OFF (ปดิ)

7. เลือกรอบในการซกัผ้าให้เหมาะสมกับชนิดของผ้าท ี่จะซกั 
ใช้เคร่ืองหมายจุดบนปุ่มปรับเลือกรอบในการซักผ้าเปน็แนวทาง

8. กดปุ่ม START (เร่ิมต้น) ค้างไว้ประมาณสองวินาท ีเพื ่อเร่ิมการทํางาน 
ของเคร่ืองซักผ้า หลังจากนั้นสักครู่ ไฟที่ประตูจะส่องสว่างขึน้ 
และเคร่ืองจะเติมน้ําเขา้ และถังซักจะเร่ิมหมุนปัน่

หมายเหตุ: ประตูของเคร่ืองซักผ้าต้องปิดแน่นหนาแล้ว เคร ื่องจึง 
จะเริ่มทํางาน

FLW2171N

FLW2174N

หน้าต่างอาจจะร้อนในการใช้งานแบบเพ่ิมความร้อนและซักแบบร้อน
W325TH

คํ า เ ตื อ น FLW2175N

คํ า เ ตื อ น
หน้าต่างอาจจะร้อนในการใช้งานแบบเพ่ิมความร้อนและซักแบบร้อน

W325TH
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ถา้คณุต้องการเพิ่มหรือเอาผ้าออกบา้งหลังจากท ี่รอบในการซกัผ้าเร่ิมต้นขึน้ 
แล้ว ให้หมุนปุ่มปรับเลือกรอบในการซักผ้าไปท่ีตําแหน่ง OFF (ปิด) รอจน 
กระท่ังไฟท่ีประตูดับลง (ประมาณ 45 วินาที หลังจากที่รอบในการซักผ้า 
หยุดลง) จึงเปิดประตูและเพ่ิมหรือเอาผ้าออก แล้วเร่ิมรอบในการซักผ้าอีกคร้ัง

เคร่ืองซักผ้าเคร่ืองนี้ไม่มีแกนถังปัน่ แต่ผ้าจะหมุนปั่นไปอย่างนุ่มนวลตาม 
กระแสน้ําหมุน ในการซักผ้า เคร่ืองซักผ้าจะหมุนไปในทิศทางเดียวช่วง 
ระยะเวลาหนึ่ง หยุดพักเปน็ช่วงเวลาส้ันๆ และหม ุนกลับไปในทิศทางตรงกัน 
ขา้มอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง การหยุดพักชั่วครู่เป็นส่วนหนึ่งของการหมุน 
ของรอบในการซักผ้า และเปน็การเพิ่มศกัยภาพในการทําความสะอาด 
ของเคร่ืองซักผ้า การหยุดดังกล่าวเปน็ส่วนหนึ่งของรอบในการซักผ้า

หมายเหตุ: การหยุดช่ัวคราวนี้จะนานขึ้น หากเลือกการซักผ้าด้วยน้ําร้อนจัด 
(ถ้ามี) เนือ่งจากต้องใช้เวลาในการทําให้น้ําร้อน

หากต้องการเปล่ียนรอบในการซักผ้า
หากคุณเลือกรอบในการซักผ้าไม่เหมาะสมสําหรับผ้าที่กําลังซัก คณุสามารถ 
เปล่ียนรอบในการซักผ้าได้ตลอดเวลา จนกว่าเคร่ืองจะเติมน้ําสําหรับการซกัผ้า 
ในรอบแรกเสร็จแล้ว หากเครื่องซักผ้าเติมน้ําสําหรับการซักผ้าในรอบแรก 
เสร็จแล้ว (ในส่วนของการซกัผ้า) คุณต้องยกเลิกรอบในการซักผ้าในปัจจุบนั 
และเร่ิมต้นรอบใหม่

หากต้องการเปลีย่นรอบในการซักผ้าก่อนทีเ่ครื่องจะเติมน้ําสําหรับการซัก 
ผ้าในรอบแรกเสร็จ ให้ทําดังนี้:
เปล่ียนรอบในการซักผ้าที่เลือกไว้บนปุ่มปรับเลือกรอบในการซกัผ้า

หากต้องการเปลีย่นรอบในการซักผ้าหลังจากที่เครื่องเติมน้ําสําหรับการซัก
ผ้าในรอบแรกเสร็จแล้ว แต่ก่อนทีเ่ครื่องจะซักผ ้าในรอบแรกเสร็จ 
ใหท้ําดังนี้:

1. ยกเลิกการซกัผ้าในรอบปัจจุบนั โดยเปล่ียนปุ่มปรับเลือกรอบ 
ในการซักผ้าไปที่ตําแหน่ง OFF (ปิด)

2. ต้ังปุม่ปรับเลือกอุณหภูมิในการซักผ้า/ล้างน้ําเปล่า

3. ต้ังปุม่ปรับเลือกรอบในการซักผ้า

4. เปิด EXTRA RINSE (ล้างน้ําเปล่าเพ่ิม) หากต้องการ

5. กดปุ่ม START (เร่ิมต้น) คา้งไว้ประมาณสองวินาที

หากต้องการเปลี่ยนรอบในการซักผ้าหลังจากทีเ่ครื่องจะซักผา้ในรอบแรก 
เสร็จแล้ว ให้ทําดังนี้:

หมายเหตุ: คณุควรเปลี่ยนรอบในกรณีดงักล่าวนี ้เม่ือคุณตั้งความเร็วของ 
รอบสุดท้ายไม่ถูกต้องสําหรับผา้ทีกํ่าลังซักเทา่นั้น ตัวอย่างเช่น 
หากซักผ้าเนือ้บอบบางโดยใช้รอบในการซักผ้าแบบ REGULAR 
(ผา้เนื้อปกติ) การป่ันหมาดด้วยความเร็วสูงอาจทำใหเ้นือ้ผ้าเสยีหาย 
หรอืหากซักผ้าเช็ดตัวหรือกางเกงยีนส์โดยใช้รอบในการซักผา้
แบบ DELICATE (ผ้าเนื้อบอบบาง) การป่ันหมาดด้วยความเร็วต่ําอาจทํา 
ใหต้้องช้ เวลานานขึ้นในการทําใหผ้้าแห้ง

1. ยกเลิกการซกัผ้าในรอบปจัจุบนั โดยเปลี่ยนปุ่มปรับเลือกรอบใน 
การซกัผ้าไปที่ตําแหน่ง OFF (ปดิ)

2. เร่ิมรอบในการซักผ้าใหม่ต้ังแต่ต้น กรุณาดูข้อมูลในหัวข้อ การซักผ้า 

การปล่อยน้ําออกหลังจากท่ียกเลิกรอบในการซักผ้า
ใช้รอบการปั่นหมาดเท่านั้น รอบน้ีจะปั่นด้วยความเร็วสูง ซึ่งจะปัม๊น้ําทั้งหมด 
ออกจากเคร่ืองซักผ้า

การแช่ผ้าด้วยตนเอง
หากต้องการแช่เส้ือผ้าก่อนที่จะซกั ให้เร่ิมการซักผ้าในรอบในการซักผ้าที่ 
ต้องการ หลังจากที่เคร่ืองเติมน้ําเต็มและถังซกัเร่ิมหมุนปัน่แล้ว ให้หมุนปุม่ปรับ 
เลือกรอบในการซกัผ้าไปที่ OFF (ปดิ) เมื่อแช่เส้ือผ้าเป็นเวลานานตามที่ 
ต้องการแล้ว ให้หมุนปุม่ปรับเลือกรอบในการซักผ ้าไปท่ีรอบในการซักผ้า 
แล้วกดปุม่ START (เร่ิมต้น) เพ่ือเร่ิมการซักผ้า
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ไฟ DOOR (ประตู)
หลังจากที่เคร่ืองซักผ้าเร่ิมทํางานได้สักครู่ ไฟที่ประตูจะส่องสว่างขึน้ 
ไฟนี้จะดับลงประมาณ 45 วินาที หลังจากที่รอบในการซักผ้าเสร็จแล้ว

ไฟ WASH (การซักผ้า)
ไฟนี้จะส่องสว่างขึ้นในระหว่างช่วงการซักผ้าของแต่ละรอบ

ไฟ RINSE (ล้างน้ําเปล่า)
ไฟนี้จะส่องสว่างขึ้นในระหว่างช่วงการล้างน้ําเปล่าของแต่ละรอบ

ไฟ FINAL SPIN (ปัน่หมาดรอบสุดท้าย)
ไฟนี้จะส่องสว่างขึ้นระหว่างการปั่นหมาดรอบสุดท้ายของรอบนั้น

ไฟ HEATING (ทําความร้อน) (ไฟสีแดง – มีเฉพาะในบางรุ่น 
เท่านั้น)
ไฟนี้จะส่องสว่างขึ้นสําหรับการต้ังคา่การซักด ้วยน้ําร้อนจัดเท่านั้น 
ไฟนี้จะส่องสว่างขึ้นในระหว่างท่ีเคร่ืองซักผ ้ากําลังทําน้ําร้อนเท่านัน้

ปรมิาณผ้าท่ีซักไม่สมดุล
เมื่อส้ินสุดรอบในการซักผ้า แล้วผ้าที่ซกัยังเปยีกอยู่ เคร่ืองซกัผ้าจะจํากัด 
ความเร็วในการปั่นหมาด เพ่ือป้องกันไม่ให้เครื ่องซักผ้าเสียหาย หากปริมาณ 
ผ้าที่ซักไม่สมดุลอยา่งมาก

หากเกิดกรณดัีงกล่าวนี้ ให้คณุกระจายปริมาณผ้าที่ซักออกให้เสมอกัน 
แล้วใช้รอบการล้างน้ําเปล่าและปั่นหมาด

หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ลองดูวิธีการในหัวข้อ ก่อนท่ีจะซกัผ้า
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รอบในการซักผ้าท่ีสามารถใชไ้ด้
คณุสามารถตั้งค่ารอบในการซักผ้าของเคร่ืองซักผ้าของคณุได้หลากหลาย 
ต่างกัน กรุณาดูขอ้มลูในตารางด้านล่างนี้ ว่าเคร่ืองซักผ้าทํางานอย่างไร 
บา้งในระหว่างรอบการซกัผ้าที่คณุเลือก

รอบในการซักผ้าแบบ REGULAR (ผ้าเน้ือปกติ)

การทํางาน อุณหภูมิของนํ้า

ซักผา้ เติมน้ําและหมุนป่ัน ร้อนจัด (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น) ร้อน อุ่น หร ือเย็น

ป่ันหมาด ป่ันหมาดโดยหยุดพักเป็นระยะๆ

ล้างนํ้าเปล่า เติมน้ําและหมุนป่ัน เย็น

ป่ันหมาด ป่ันหมาดโดยหยุดพักเป็นระยะๆ

ล้างนํ้าเปล่าเพ่ิม (เลือกใช้หรือไม่กไ็ด้) เติมน้ําและหมุนป่ัน เย็น 

ป่ันหมาด ป่ันหมาดโดยหยุดพักเป็นระยะๆ

ล้างนํ้าเปล่ารอบสุดท้าย เติมน้ําและหมุนป่ัน อุ่น (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น) หรือเย็น

ป่ันหมาด ป่ันหมาดโดยหยุดพักเป็นระยะๆ

ป่ันหมาด ป่ันหมาดด้วยความเร็วปานกลาง (650 รอบต่อนาที)

ป่ันหมาดรอบสุดท้าย ป่ันหมาดด้วยความเร็วสูง (1000 รอบต่อนาที)

หมุนป่ันช้าๆ หมุนป่ัน

รอบในการซักผ้าแบบ PERMANENT PRESS (ผ้ารีดสําเร็จ)

การทํางาน อุณหภูมิของนํ้า

ซักผา้ เติมน้ําและหมุนป่ัน ร้อนจัด (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น) ร้อน อุ่น หร ือเย็น

ป่ันหมาด ป่ันหมาดโดยหยุดพักเป็นระยะๆ

ล้างนํ้าเปล่า เติมน้ําและหมุนป่ัน เย็น

ป่ันหมาด ป่ันหมาดโดยหยุดพักเป็นระยะๆ

ล้างนํ้าเปล่าเพ่ิม (เลือกใช้หรือไม่กไ็ด้) เติมน้ําและหมุนป่ัน เย็น

ป่ันหมาด ป่ันหมาดโดยหยุดพักเป็นระยะๆ

ล้างนํ้าเปล่ารอบสุดท้าย เติมน้ําและหมุนป่ัน อุ่น (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น) หรือเย็น

ป่ันหมาด ป่ันหมาดโดยหยุดพักเป็นระยะๆ

ป่ันหมาด ป่ันหมาดด้วยความเร็วปานกลาง (650 รอบต่อนาที)

ป่ันหมาดรอบสุดท้าย ป่ันหมาดด้วยความเร็วสูง (1000 รอบต่อนาที)

หมุนป่ันช้าๆ หมุนป่ัน



-15-
802753THR4

© Copyright, Alliance Laundry Systems LLC - DO NOT COPY or TRANSMIT

เสียงของเครื่องซักผ้าโดยท่ัวไป

รอบในการซกัผ้าแบบ DELICATE (ผ้าเน้ือบอบบาง)

การทํางาน อุณหภูมิของนํ้า

ซักผา้ เติมน้ําและหมุนป่ัน ร้อนจัด (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น) ร้อน อุ่น หร ือเย็น

ป่ันหมาด ป่ันหมาดโดยหยุดพักเป็นระยะๆ

ล้างนํ้าเปล่า เติมน้ําและหมุนป่ัน เย็น

ป่ันหมาด ป่ันหมาดโดยหยุดพักเป็นระยะๆ

ล้างนํ้าเปล่าเพ่ิม (เลือกใช้หรือไม่กไ็ด้) เติมน้ําและหมุนป่ัน เย็น

ป่ันหมาด ป่ันหมาดโดยหยุดพักเป็นระยะๆ

ล้างนํ้าเปล่ารอบสุดท้าย เติมน้ําและหมุนป่ัน อุ่น (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น) หรือเย็น

ป่ันหมาด ป่ันหมาดโดยหยุดพักเป็นระยะๆ

ป่ันหมาดรอบสุดท้าย ป่ันหมาดด้วยความเร็วต่ํา (500 รอบต่อนาที)

หมุนป่ันช้าๆ หมุนป่ัน

รอบ RINSE & SPIN (ล้างนํ้าเปล่าและป่ันหมาด)

การทํางาน อุณหภูมิของนํ้า

ล้างนํ้าเปล่า เติมน้ําและหมุนป่ัน อุ่น (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น) หรือเย็น

ป่ันหมาด ป่ันหมาดโดยหยุดพักเป็นระยะๆ

ป่ันหมาด ป่ันหมาดด้วยความเร็วปานกลาง (650 รอบต่อนาที)

ป่ันหมาดรอบสุดท้าย ป่ันหมาดด้วยความเร็วสูง (1000 รอบต่อนาที)

อบผ้า หมุนป่ัน

หมายเหตุ: การต้ังค่าการล้างน้ําเปล่าจะล้างน้ําเปลา่ด้วยน้ําเย็น เม่ือเลือก Extra Rinse (ล้างน้ําเปลา่เพ่ิม) ไว้

เสียง สาเหตุ

เร่งความเร็ว คุณจะได้ยินเสียงนี้ในระหว่างช่วงการป่ันหมาดของทุกรอบ

แปะๆ เสียงแหลมๆ เหล่านี้อาจเกิดจากกระดุมหรือขอเกี ่ยวโลหะ ซิป หัวเข็มขัด หรือเหรียญโดนถังซักหรือประตูกระจก

ตีดังๆ
เคร่ืองซักผ้าอาจไม่สมดุล เคร่ืองซักผ้าได้รับการออกแบบมาให้ปรับปริมาณผ้าท่ีซักให้สมดุล 
หากปริมาณผ้าท่ีซักในเคร่ืองซักผ้าไม่สมดุลอย ่างมาก ให้หมุนปุ่มปรับเลือกรอบในการซักผ้าไปท ี่ OFF (ปิด) 
แล้วกระจายผ้าในถังซักให้เสมอกัน

เสียงดังครืนๆ อาจตั้งเคร่ืองซักผ้าไม่ได้ระดับ หยุดการทํางานของเคร่ืองซักผ้า และปรับขาตั้งให้ได้ระดับ 
กรุณาดูรายละเอียดได้จากคําแนะนําสําหรับการติดต ั้ง
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การใช้ชอ่งใส่น้ํายา

ช่องใส่ผงซักฟอก
ช่องใส่ผงซักฟอกอยู่ทางด้านขวาของช่องใส่น้ํายา กรุณาดูที่ช่องใส่หมายเลข 1 
ในรูปประกอบ

ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) ฟองน้อย แบบน้ําหรือแบบผง ที่แนะนําให้ 
ใช้กับเคร่ืองซักผ้าฝาหน้า และสามารถใช้ผงซักผ ้าขาวในช่องใส่ร่วมกับการใช้ 
ผงซกัฟอกได้ด้วย

หมายเหตุ: ผงซักฟอกประสิทธภิาพสูง (HE) 
เป็นผงซักฟอกสูตรพิเศษทีค่ิดค้นมาเพ่ือใช้กับ 
เครื่องซักผ้าฝาหนา้ โดยทาํใหมี้ฟองน้อยและทํา 
ใหซั้กผ้าได้สะอาดมากที่สดุ มองหาโลโก้ HE หรือ 
“ประสิทธภิาพสูง” บนฉลากของผงซักฟอก

หมายเหตุ: หากคณุไม่ได้ใช้ผงซักฟอกประสทิธิภาพสูง (HE) ใหห้ลีกเลีย่ง 
การซักผ้าโดยมีฟองมากเกินไป ด้วยการใช้ผงซักฟอกเพียงคร่ึงหนึง่ของ 
ปริมาณที่ผูผ้ลิตแนะนํา

เมื่อใส่ผงซักฟอก ให้ใช้ตามปริมาณที่แนะนําเท่านั้น การใส่ผงซักฟอก 
มากเกินไป หรือใช้ผงซักฟอกที่มีฟองมากตามปกติ อาจทําให้เกิดฟองมาก 
เกินไป ซึ่งต้องล้างนํ้าเปล่าด้วยน้ําเย็นเพ่ิม ใส่ผงซักฟอกอย่างระมัดระวัง 
อย่าให้ผงซักฟอกหกลงในช่องอ่ืน ผงซักฟอกที่ผสมกับน้ํายาปรับผ้านุ่ม 
สามารถทําให้น้ํายาปรับผ้านุ่มหนืด

หมายเหตุ: ระดับของฟองโดยปกติควรอยู่ต่ํากว่าก่ึงกลางของประตู

ช่องใส่น้ํายาซักผ้าขาว
ช่องใส่น้ํายาซักผ้าขาวอยู่ทางมุมซ้ายด้านหน้าของช่องใส่น้ํายา กรุณาดูที่ 
ช่องใส่หมายเลข 2 ในรูปประกอบ ช่องใส่น้ํายาซักผ้าขาวนี้ได้รับการออกแบบ 
มาเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ํายาซักผ้าขาวที่ยังไม่ได้เจือจางหกลงบนเสื้อผ้าที่จะซัก

ใส่น้ํายาซักผ้าขาวในช่องใส่ หา้มใสผ่งซักผ้าขาวในช่องนี ้ให้ใส่ผงซักผ้าขาว 
ลงในช่องใสผ่งซักฟอกเท่านัน้ โดยสามารถใสพ่รอ้มกับผงซักฟอกได้
ห้ามใช้น้ํายาเกินระดับสูงสุดทีร่ะบุไว้สําหรบัช่องใส่น้ํายาซักผา้ขาว 
การใส่น้ํายาซักผ้าขาวเกินปริมาณสูงสุดที่กําหนดอาจทําให้เคร่ืองจ่ายน้ํายา 
ลงในถังซกัก่อนรอบการซักที่กําหนด และทําให้เส้ือผ้าเสียหายได้ 

ให้เทน้ํายาซักผ้าขาวลงในช่องใส่ตามปริมาณที่แนะนํา ก่อนที่จะใส่ผ้าที่ 
ซักเข้าตู้

ระวังอย่าทําน้ํายาซักผ้าขาวท่ียังไม่ได้เจือจางหก น้ํายาซักผ้าขาวเปน็สาร 
เคมีเขม้ข้นที่อาจทําให้เนื้อผ้าเสียหายได้ หากไม่ได้ทําละลายอย่างเหมาะสม 
ให้ทําตามวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องบนฉลากของผ ู้ผลิตน้ํายาซักผ้าขาว

ปิดช่องใส่น้ํายาอย่างระมัดระวัง อย่าให้น้ํายาซ ักผ้าขาวหกใส่ช่องอ่ืนๆ

1 ผงซักฟอก
2 น้ํายาซักผ้าขาว
3 น้ํายาปรับผ้านุ่ม

3

2 1

FLW2172N
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ช่องใส่น้ํายาปรับผ้านุ่ม
ช่องใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มอยู่ทางมุมซา้ยด้านหล ังของช่องใส่น้ํายา กรุณาดูที่ช่อง 
ใส่หมายเลข 3 ในรูปประกอบ

ห้ามใช้น้ํายาเกินระดับสูงสุดท่ีระบุไว้สําหรับช่องใส่น้ํายาปรับผ้านุ่ม 
การใส่น้ํายาเกินปริมาณสูงสุดที่กําหนดอาจทําให้เคร่ืองจ่ายน้ํายาลงในถัง 
ซักก่อนรอบการซักที่กําหนด และทําให้เส้ือผ้าเปน็รอยคราบ

ให้เทน้ํายาปรับผ้านุ่มลงในช่องใส่ ก่อนท่ีจะใส ่ผ้าที่ซักเข้าตู้ เคร่ืองจะจ่ายน้ํายา 
ปรับผ้านุ่มในระหว่างการล้างน้ําเปล่ารอบสุดท้าย

ปดิช่องใส่น้ํายาอย่างระมัดระวัง อยา่ให้น้ํายาปรับผ้านุ่มหกใส่ช่องอ่ืนๆ

การทําความสะอาดชอ่งใส่น้ํายา
เทน้ําร้อนลงในช่องใส่น้ํายาให้แน่ใจว่าราดหรือฉีดน้ําทั่วช่องใส่น้ํายา แต่ละช่อง 
ใช้แปรงเล็กๆขดัทําความสะอาดคราบสกปรกตกคา้งให ้ สะอาดหมดจด

ไม่จําเปน็ต้องถอดช่องใส่น้ํายาออกสําหรับการทําความสะอาดตามปกติ 
หากจําเปน็ต้องถอดช่องใส่น้ํายาออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ให้ใช้เคร่ืองมือ 
ถอดช่องใส่น้ํายา หมายเลขช้ินส่วน 318P4 เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึน้กับช่องใส่น้ํายา 
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การดูแลรักษาเส้ือผ้า

ฉลากการดูแลรักษาเสื้อผ้า
เคร่ืองหมายท่ีด้านล่างนี้แสดงอยู่บนฉลากการด ูแลรักษาเส้ือผ้า การทําตามคํา 
แนะนําบนฉลากแต่ละอันจะช่วยให้คณุแน่ใจได้ว่าค ุณจะได้ผลลัพธท์ี่ดีที่สุด 
ในการซักอบรีด

การซัก

นํ้ายาซักผ้าขาว

การรีด

TLW2010N

การซักด้วยเครื่องซักผา้

ทั่วไป
TLW2011N

รีดสําเร็จ/กันยับ

TLW2013N
ซักด้วยมือ

เคร่ืองหมาย 
เตือน

TLW2015N
ร้อน

TLW2016N TLW2017N

เย็น TLW2018

ห้ามบดิผ้า

TLW2014Nห้ามซัก

อุณหภูมิของนํ้า

TLW2012N
ผ้าบางเบา/บอบบาง

อุ่น 

TLW2019N
TLW2020N

TLW2021N

เคร่ืองหมายสําหรับนํ้ายาซักผ้าขาว

นํ้ายาซักผ้าขาวชนิด 
ใดก็ได้ (เม่ือต้องการใช้)

เคร่ืองหมาย 
เตือน

เฉพาะนํ้ายาซักผ้าขาว
ชนิดไม่มีคลอรีนเท่าน้ัน 

(เม่ือต้องการใช้)

ห้ามใช้นํ้ายาซักผ้าขาว

TLW2027N TLW2024N

TLW2026N

TLW2025N

การรีด - แบบแห้งหรือแบบไอนํ้า

 ต่ํา

เคร่ืองหมาย 
เตือน

TLW2022N
การรีด

TLW2023N

สูง ปานกลาง

ห้ามใช้ไอนํ้า

ห้ามรีด

การอบให้แห้ง

ซักแห้ง

DRY2033N

DRY2034N

DRY2035N

DRY2036N

DRY2037N

DRY2038N DRY2039N
DRY2040N

DRY2041N

DRY2042N

DRY2045N

DRY2046N

การอบให้แห้งในเคร่ืองซกัผ้า เคร่ืองหมาย 
เตือน

การอบให้แห้ง
ห้ามอบผ้า

ทั่วไป รีดสําเร็จ/กันยับ ผ้าบางเบา/บอบบาง

สูง ปานกลาง ต่ํา ไม่ต้องใช้ความ 
ร้อน/ลม

ห้ามอบ 
(ใช้ร่วมกับห้ามซัก)

DRY2043N

ตาก/
แขวนบนราวจนผ้าแห้ง

ตากในร่ม

คําแนะนําพิเศษ

DRY2044N
ใส่ไม้แขวนทั้งที่ 

ผ้ายังเปียก
ตากบนพื้นราบ

การต้ังค่าความร้อน

DRY2048N

ซักแห้ง เคร่ืองหมาย 
เตือน

DRY2047N

ซักแห้ง ห้ามซักแห้ง
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การซักผ้าท่ีต้องดแูลเปน็พิเศษ
หมายเหตุ: ให้ทําตามคําแนะนําในการดูแลรักษาของผู้ผลิตทุกครั้ง

เคร่ืองนอน • การซักผ้าด้วยน้ําอุ่นและการล้างน้ําเปล่าด้วยน ้ ำอุ่น (ถ้ามี)
• ใช้รอบในการซักผ้าแบบ DELICATE (ผ้าเนื้อบอบบาง)
• ขจัดคราบบริเวณท่ีสกปรกมากๆ ก่อนท่ีจะซัก
• เม่ือซักผ้าห่มไฟฟ้า ให้ป้องกันปล๊ัก ด้วยการเย็บขอบของผ้าห่มข้างบนปล๊ัก อบผ้าห่มในเคร่ืองอบผ้า 

หากผู้ผลิตระบุว่าให้สามารถทําได้เท่านั้น

ผ้าอ้อมเด็ก • ล้างน้ําเปล่าผ้าอ้อมเด็กในน้ําเย็นทันที 
และแช่ผ้าอ้อมเด็กในถังผ้าอ้อมโดยใส่ผงซักฟอกหรือผลิตภณัฑ์เอนไซม์สําหรับแช่ผ้าในปริมาณเล็กน้อย แช่ผ้าก่อนท่ีจะซัก

• จํากัดปริมาณในการซักผ้าอ้อมเด็กแต่ละคร้ังไม่เกินสองโหล
• ใช้ผงซักฟอกอเนกประสงค์หรือผงซักฟอกชนิดฟองน้อย

ผ้าแขวน ผ้าม่าน ผ้าคลุมโซฟาและเก้าอ้ี • เขย่าฝุ่นออกก่อน ถอดตะขอเก่ียวออก และรูดซิปป ิด
• ผ้าแขวนและผ้าม่านท่ีถูกแดดเผาเสียหายไม่ทนทานต่อการซัก
• ให้ใช้น้ําอุ่น
• ซักผ้าม่านบ่อยๆ เนื่องจากผ้าม่านอาจสึกบางจากคราบสกปรก ควัน ฝุ่น และแสงแดด 
• ต้องซักผ้าม่านไฟเบอร์กลาสอย่างอ่อนโยน อ่านฉลากการดูแลรักษา เพ่ือดูว่าสามารถซักได้หรือไม่ 

ผ้าม่านไฟเบอร์กลาสบางชนดิควรซักด้วยมือ 

หมอน (ขนเป็ดและขนห่าน) • ห้ามซักหมอน เว้นแต่จะสามารถอบในเคร่ืองอบผ้าได้ เนื่องจากหมอนอาจขึ้นรา หากไม่ได้ทําให้แห้งสนิท
• ใช้การซักผ้าด้วยน้ําอุ่น การล้างน้ําเปล่าด้วยน ้ฎเ ย็น และผงซักฟอกท่ีมีฟองน้อย

พรม • เขย่าก่อนท่ีจะซัก ห้ามใช้น้ําร้อนกับพรมท่ีมียางปิดด้านหลัง
• ซักพรมคร้ังละสองหรือสามผืนเพ่ือคงความสมดุลของเคร่ืองซักผ้า

ซับในของผู้หญิงและชุดนอน • ซักบ่อยๆ โดยใช้ผงซักฟอกอเนกประสงค์ การซักผ้าด้วยน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนและการล้างน้ําเปล่าด้วยน้ําเย็น 
โดยใช้รอบในการซักผ้าแบบ PERMANENT PRESS (ผ้ารีดสําเร็จ)

• หากต้องการคงความขาวของผ้าไนลอนและโพลีเอสเตอร์ ให้ซักกับผ้าขาวเท่านั้น 
และใช้น้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีนเป็นคร้ังคราว

• ใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มเพ่ือลดไฟฟ้าสถิต

รองเท้า • สามารถซักรองเท้าส่วนใหญ่ท่ีทําจากผ้าและยางได ้
• ใช้รอบในการซักผ้าแบบ REGULAR (ผ้าเนือ้ปกติ)
• ซักร่วมกับผ้าเช็ดตัวเพ่ือทําให้ปริมาณผ้าท่ีซ ักมีความสมดุล

เส้ือผ้าขนาดเล็ก • ซักเส้ือผ้าท่ีมีขนาดเล็ก อย่างเช่น ถุงเท้าของทารก โดยใส่ในถุงตาขา่ยซักผ้า

ผ้าถักท่ีเป็นผ้าฝ้าย • หากฉลากไม่ได้ระบุว่าเป็นผ้าท่ีเผ่ือการหดมาเรียบร้อยแล้ว ผ้าถักท่ีเป็นผ้าฝ้ายอาจหดตัวลง
• น้ําท่ีใช้ซักควรเป็นน้ําร้อนหรือน้ําอุ่น ท่ีเหมาะสมสําหรับสีและคราบสกปรกของผ้า 
• แต่น้ําท่ีใช้ล้างน้ําเปล่าควรเป็นน้ําเย็น

ผ้าถักท่ีทําจากเส้นใยเรยอง • ผ้าเรยองยืดและหดได้ง่าย ให้ขจัดคราบแบบเดียวก ับผ้าเนือ้บอบบาง และซักอย่างอ่อนโยน

ผ้าถักท่ีทําจากเส้นใยสังเคราะห์ • โดยปรกติผ้าชนิดนี้จะคืนรูปทรงเดิมได้ 
• ให้แน่ใจว่าสามารถซักเคร่ืองประดับ (รวมท้ังเข ็มขัด) ด้วยเคร่ืองซักผ้าได้ ตะเข็บไม่ย่น 

และรูดซิปและเก็บเคร่ืองประดับดีแล้ว 

ผ้าท่ีทอจากใยจากกระบวนการผลิตโดยมนุษย์ • ใช้รอบในการซักผ้าแบบ PERMANENT PRESS (ผ้ารีดสําเร็จ)
• น้ําท่ีใช้ซักควรเป็นน้ําอุ่น หรือน้ําท่ีเหมาะสมสําหรับสีและคราบสกปรกของผ้า
• แต่น้ําท่ีใช้ล้างน้ําเปล่าควรเป็นน้ําเย็น
• อย่าซักร่วมกับผ้าท่ีมีเส้นใยและขุยผ้าหลุดร่วง

เส้ือกันหนาวท่ีถักจากใยจากกระบวนการผลิตโดยมนุษย์ • ทําตามคําแนะนําในการซักสําหรับผ้าถักอ่ืนๆ ท่ีคล้ายกัน
• ติดกระดุมเส้ือกันหนาวและกลับด้านในออกด้านนอก
• ยืดให้คืนรูปทรงเดิมหลังจากการซัก
• อย่าดึงขณะท่ีผ้าเปียก
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หมายเหตุ: เราไม่แนะนําใหล้งแป้งในเคร่ืองซักผ้าเครื่องน ี้

ผ้าขนสัตว์ • ให้ซักด้วยมือ เว้นแต่จะติดฉลากไว้ว่า “ซักด้วยเคร่ืองซักผ้าได้”

ผ้ารีดสําเร็จ • ซักบ่อยๆ เส้ือผ้าชนิดรีดสําเร็จดูเหมือนจะสะอาดอยู่เสมอ แม้ว่าถงึเวลาที่จะซักได้แล้วก็ตาม
• อย่าซักร่วมกับผ้าท่ีมีเส้นใยและขุยผ้าหลุดร่วง
• ขจัดคราบมันและบริเวณท่ีเป็นน้ํามันก่อน
• ใช้รอบในการซักผ้าแบบ PERMANENT PRESS (ผ้ารีดสําเร็จ) 

การซักผ้าด้วยน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนและการล้างน้ำเปล่าด้วยน้ําเย็น และใช้ผงซักฟอกท่ีมีฟองน้อยในปริมาณท่ีแนะนํา
• ใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มลงในช่องใส่น้ํายา น้ํายาปรับผ้านุ่มจะช่วยลดไฟฟ้าสถิตซึ่งดูดเส้นใยและขุยผ้าและทําให้ผ้าพันกัน

มีต่อ
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ปญัหาเก่ียวกับเสือ้ผ้า
หากต้องการให้ผ้าคงความขาวสดใสอยู่เสมอ ให้ทําตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือการซักผ้าที่ดีทีสุ่ดทุกคร้ัง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดคราบสกปรกสะสม หร ือความกระด้าง 
ของน้ําบนเส้ือผ้า ถา้คุณสังเกตว่าเส้ือผ้าของค ุณสีไม่สดใสเท่าที่ควร ให้รีบแก้ไขตามวิธีการท ี่แนะนําทันที

ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไขปัญหา

เส้ือผ้ากลายเป็นสีเทาหรือมอซอ ใส่ผงซักฟอกไม่พอ ใส่ผงซักฟอกท่ีมีฟองน้อยในปริมาณท่ีแนะนําลงในช่องใส่น้ํายา ก่อนท่ีจะ 
ใส่เส้ือผ้าเข้าในถังซัก ผงซักฟอกสูตรอ่อนโยนไม่เหมาะสําหรับคราบสกปรก 
โดยท่ัวไป

การคัดแยกผ้าอย่างไม่ถูกต้อง ซักผ้าขาวแยกต่างหาก แยกผ้าสีอ่อนออกจากผ้าท่ีมีคราบสกปรกมาก 
เส้ือผ้าอาจติดคราบสกปรกจากน้ําท่ีสกปรกของการซักผ้า

น้ําร้อนไม่พอ เส้ือผ้าสีขาวจะย่ิงขาวขึ้นเม่ือซักผ้าด้วยน้ำร้อน เพ่ิมอุณหภูมิ

เส้ือผ้าเป็นสีเหลือง คราบสกปรกท่ีขจัดไม่ออก การขจัดคราบสกปรกฝังลึกเป็นเร่ืองยากมาก ตรวจด ูขอบผ้าปูท่ีนอน 
และปลอกหมอน ด้านล่างของเส้ือยืด ฯลฯ หากส่วนดังกล่าวนี้เป็นสีขาว 
แต่ตรงกลางเป็นสีเหลือง นั่นหมายความว่าผ้ามีคราบสกปรกท่ีขจัดไม่ออก 
ใส่ผงซักฟอกให้มากพอและซักผ้าด้วยน้ําร้อน คุณอาจต้องใช้น้ํายา 
ซักผ้าขาวชนิดคลอรีนหรือผงซักผ้าขาวด้วย 

เส้ือผ้าท่ีเป็นรอยคราบจากธาตุเหล็กในน้ํา ในการทดสอบหารอยคราบจากธาตุเหล็ก ให้ใช้น้ํายากำจัดสนิมท่ี 
แนะนําให้ใช้กับเคร่ืองซักผ้าบนส่วนหนึ่งของผ้า ทําตามคําแนะนํา 
บนขวดบรรจุภัณฑสํ์าหรับผ้าท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 

เส้ือผ้าเก่าลง ผ้าขาวบางชนิดจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง เม่ือใช้งานไปนานๆ และไม่สามารถ 
ทําให้กลับมาขาวได้

เส้ือผ้าฉีกขาดหรือเสียหาย ใช้น้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีนอย่างไม่ถูกต้อง ไม่มีวิธีแก้สําหรับเส้ือผ้าท่ีอเสียหายจากน้ํายาซักผ้าขาว ใส่น้ํายาซักผ้าขาว 
ช่องใส่น้ํายาซักผ้าขาวให้อยู่ในระดับหรือต่ํากว่าระดับสูงสุดทุกคร้ัง

เตรียมผ้าก่อนซักไม่ดีพอ รูดซิปและติดตะขอท้ังหมด ปะชุนรอยฉีกขาด เอาวัตถุแปลกปลอมออก 
จากกระเป๋า 

มีเส้นใยและขยุผ้ามากเกินไป การคัดแยกผ้าอย่างไม่ถูกต้อง ไม่สามารถซักผ้าท่ีเส้นใยผ้าหลุดร่วงร่วมกับผ ้าท่ียึดเกาะเส้นใยและขุยผ้าได้

ใส่ผงซักฟอกไม่พอ ใส่ผงซักฟอกให้มากพอท่ีเส้นใยและขุยผ้าจะแขวนลอยอยู่ในน้ํา และปล่อย 
ออกไป อย่าให้น้ํามีฟองมากเกินไป

ซักผ้าต่างชนิดร่วมกัน ผ้ารีดสําเร็จและผ้าถักไหมพรมมักดูดและยึดเกาะเส้นใยและขุยผ้า ให้ซักผ้า 
ประเภทนี้กับผ้าชนิดเดียวกันเท่านั้น ใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มในช่องใส่น้ํายา

รอยยับ การคัดแยกผ้าอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ควรซักผ้าท่ีมีน้ําหนักมาก อย่างเช่น ผ้าเช็ดตัว กับผ้าท่ีมีน้ําหนักเบา 
อย่างเช่น ชุดนอน

การเลือกรอบในการซักผ้าไม่เหมาะสม ให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรอบในการซักผ้าได้เหมาะสมกับชนดิของเส้ือผ้า

อุณหภมิูไม่เหมาะสม การซักด้วยน้ําเย็นหรือน้ําอุ่น และการล้างน้ําเปล่าด้วยน้ําเย็นสามารถ 
ช่วยลดรอยยับได้
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ผลิตภณัฑ์สําหรับการซักผ้า

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ใช้ หมายเหตุ

ผลิตภัณฑแ์ช่ผ้า/
ทําความสะอาดก่อนซัก

• ใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดก่อนซัก และแช่ผ้าค้างคืนไว้ เพ่ือขจัดรอยคราบและคราบ 
สกปรกออกไป

• ทําตามคําแนะนําของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดก ่อนซัก (เช่น Spray ‘N Wash, 
Shout* เป็นต้น) ทุกคร้ัง

• อย่าใช้ผลิตภัณฑทํ์าความสะอาดก่อนซักร่วมกับ 
น้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน

• อย่าใช้ผลิตภัณฑทํ์าความสะอาดก่อนซักบริเวณ 
แผงควบคุมของเคร่ืองซักผ้าหรือเคร่ืองอบผ้า 
เนื่องจากอาจทําให้พ้ืนผิวหรือเคร่ืองหมายและข ้อ 
ความต่างๆ หลุดร่อนได้

ผงซักฟอก/สบู่ • ใส่ผงซักฟอกประสิทธภิาพสูง (HE) ฟองน้อย (ท่ีแนะนําให้ใช้กับเคร่ืองซักผ้าฝาหน้า) 
ในเคร่ืองซักผ้าของคุณ

• เม่ือใช้ผงซักฟอกท่ัวไปท่ีไม่ใช่ผงซักฟอกประส ิทธิภาพสูง (HE) ให้ใช้เพียง 
คร่ึงเดียวของปริมาณท่ีผู้ผลิตแนะนํา เพ่ือป้องกันไม่ให้มีฟองมากเกินไป 
การใช้ผงซักฟอกเหล่านี้อาจทําให้ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดลดลง

• สบู่และผงซักฟอกชนิดผงให้ผลลัพธ์ในการซักผ้าท ี่ไม่ดี 
เม่ือใช้ในน้ํากระด้าง 
การใช้สบู่ในน้ํากระด้างจะทําให้เกิดคราบเหนียว

• เราไม่แนะนําให้ใช้สบู่ชนิดผง เม่ือซักในน้ําเย็น

น้ํายาซักผ้าขาว • ใช้เพ่ือขจัดคราบบางชนิด ฆ่าเช้ือโรค และคงความขาวของผ้า
• อย่าใส่ผงซักผ้าขาวในช่องใส่น้ํายาซักผ้าขาว ให ้ใส่ผงซักผ้าขาวลงในช่องใส่ผงซัก 

ฟอกเท่านั้น
• ใส่น้ํายาซักผ้าขาวในช่องใส่น้ํายาท่ีเหมาะสมเท ่านั้น อย่าใส่น้ํายาซักผ้าขาวลงในผ้า 

ท่ีซักโดยตรง
• ทําตามคําแนะนําบนฉลากของเส้ือผ้า
• อย่าใช้น้ํายาซักผ้าขาวเพ่ือซักผ้าแทนผงซักฟอก

• ตวงปริมาณของน้ํายาซักผ้าขาวทุกคร้ัง 
อย่าใส่น้ํายาเกินระดับสูงสุดบนช่องใส่น้ํายาซักผ้าขาว

• ห้ามใช้น้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีนและแอมโมเนีย 
ในการซักรอบเดียวกัน

• ใส่ผงซักผ้าขาวในช่องใส่ร่วมกับผงซักฟอก

ผลิตภัณฑท่ี์ใช้แทนน้ํายาซัก 
ผ้าขาว

• ในบางกรณี คุณสามารถใช้น้ํายาซักผ้าขาวชนิดอ่อนโยนได้ โดยใช้น้ําส้มสายชูหมัก 
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์หรือน้ํามะนาวเพ่ือขจัดคราบก่อนซักผ้า

• ทดสอบก่อนทุกคร้ังเพ่ือให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์น ั้น 
จะไม่ทําลายเนื้อผ้าโดยทาลงบนส่วนของเนื้อผ้า 
ท่ีสังเกตไม่เห็น

น้ํายาปรับผ้านุ่ม • ใช้เพ่ือปรับผ้านุ่มและป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถ ิตจากเส้ือผ้าถักไหมพรมชนิดรีดสําเร็จ 
และผ้าชนิดอ่ืนๆท่ีทอจากเส้นใยท่ีผลิตโดยมนุษย์

• ใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มลงในช่องใส่น้ํายาปรับผ้าน ุ่ม ทําตามคําแนะนํา 
ท่ีข้างขวดอย่างระมัดระวัง

• อย่าใส่น้ํายาปรับผ้านุม่ลงในผ้าท่ีซกัโดยตรง ใหใ้ส่ 
น้าํยาปรับผ้านุม่ในช่องใส่น้าํยาปรับผ้านุม่

• อย่าผสมกับผงซักฟอกหรือน้ํายาซักผ้าขาว
• อย่าใส่น้ํายาปรับผ้านุม่ให้เกินระดับสูงสุดบนช่องใส่

* ช่ือแบรนด์เป็นเคร่ืองหมายการค้าของผู้ผลิตผลิตภัณฑน์ั้นๆ
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การขจัดคราบสกปรก
• คราบสกปรกหลายชนิดจะไม่กลายเป็นคราบฝังลึก หากขจัดคราบใน 

ทันที ยิ่งทิ้งคราบฝังลึกไว้นานก็ยิ่งขจัดได้ยาก หรือไม่สามารถ ขจัด 
คราบนั้นได้เลย น้ําร้อนจะทําให้คราบฝังลึกคงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คราบฝังลึกท่ีมีส่วนผสมของโปรตีน ให้ใช้น้ําเย็นหรือน้ําอุ่นเพ่ือขจัด 
คราบเหล่านี้ ก่อนที่จะซักในนํ้าร้อน

• คราบฝังลึกบางชนิดขจัดได้ยาก คณุอาจต้องทําขั้นตอนเดิมซ้ําอีกคร้ัง

• ให้ทําตามคําแนะนําบนฉลากการดูแลรักษาเส้ือผ้า และคําแนะนําบน 
ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกทุกคร้ัง

• ในการขจัดคราบสกปรก ให้ขจัดคราบจากด้านหลังของผ้าเท่านั้น 
เว้นแต่ผู้ผลิตจะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน วิธีนี้จะขจัดคราบให้หลุดออกมา 
จากพ้ืนผิว แทนที่จะดันกลับเขา้ไปในผ้า

• หากคณุไม่แน่ใจว่าจะสามารถขจัดคราบออกจากผ้าได้อย่าง 
ปลอดภัยหรือไม่ ให้ลองทดสอบกับส่วนเล็กๆ ของผ้าที่สังเกตไม่เห็น 
เพ่ือให้แน่ใจว่าผ้าจะไม่เสียหาย

• ผ่ึงลมเพ่ือให้ผ้าแห้ง จนกว่าคราบสกปรกจะหลุดออกไป ความร้อนจาก 
เคร่ืองอบผ้าอาจทําให้คราบยิ่งฝังลึก

อย่าใส่สารไวไฟสูง อย่างเช่น แก๊สโซลีน น้ํามันก ๊าด แว๊กซ์ น้ํามันปรุงอาหาร น้ํายาซักแห้ง ฯลฯ เข ้าไปในเคร่ืองซักผา้หรือเคร่ืองอบผ้า 
อย่าใส่เสื้อผ้าทีท่ําความสะอาดด้วยสารดังกล่าวนี้เข้าไปในเคร่ืองซักผ้าหรอืเครื่องอบผ้า การไม่ปฏิบัติตามคําเตือนเหล่านีอ้าจทําให้เกิดเพลิงไหม้ 
การระเบิด และ/หรือแผลไหม้ที่ร้ายแรงหรือเสียช ีวิตได้ ควรซักเสื้อผ้าที่สัมผัสหรือโดนสารเหล ่านี้ใหส้ะอาดหมดจด ด้วยการซักมือโดยใช้ผงซักฟอก 
จนกระทั่งไม่มีร่องรอบของสารไวไฟเหล่านี้หลงเหลืออยู่ จากนั้น คุณจึงสามารถซักผ้าหรืออบแห้งเสื้อผ้าเหล่านี้ด้วยเครื่องได้

W525TH

อย่าซักหรืออบแห้งเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ํามันพืชหรือน้ํามันปรุงอาหาร น้ํามันบางอย่างอาจหลงเหลอือยู่หลังจากที่ซักแล้วและอาจทําให้  
เนือ้ผ้าจุดติดไฟได้เอง

W527TH

คํ า เ ตื อ น

คราบสกปรก การขจัดคราบ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ล้างน้ําเปล่าทันทีด้วยน้ําเย็น หรือแช่คราบสกปรกไว้ในน้ําเย็นประมาณ 30 นาที 
ป้ายผงซักฟอกหรือน้ํายาล้างจานลงบนรอยคราบขณะท ี่ผ้ายังเปียกอยู่ หากสามารถทําได้อย่างปลอดภัยสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น 
ให้ซักผ้าในน้ําร้อนโดยใช้น้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน

อาหารหรือนมผงสําหรับทารก ล้างน้ําเปล่าด้วยน้ําเย็น แช่ด้วยผลิตภณัฑ์เอนไซม์สําหรับแช่ผ้า ล้างน้ําเปล่า จากนั้น จึงซักผ้าตามปกติ หากยังมีรอยคราบ 
ให้ป้ายผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ แล้วนําไปซักอีกคร้ัง

เลือด ขจัดคราบทันที แช่คราบสกปรกไว้ในน้ําเย็นอย่างน ้อย 30 นาที ใช้ผงซักฟอกถูบนรอยคราบ หากคราบฝังลึก 
ให้ป้ายแอมโมเนียเล็กน้อยบนรอยคราบ แล้วใช้ผงซ ักฟอกถูอีกคร้ัง หากสามารถทําได้อย่างปลอดภัยสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น 
ให้ซักผ้าในน้ําร้อนและน้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอร ีน หากยังมีรอยคราบอยู่

น้ําตาเทียน ถูด้วยน้ําแข็งและขูดคราบน้ําตาเทียนออก วางรอยคราบไว้ระหว่างกระดาษชําระอเนกประสงค์สองแผ่นแล ้วใช้เตารีดอุ่นๆ รีด จากนั้น 
ให้วางรอยคราบคว่ําหน้าลงบนกระดาษชําระอเนกประสงค์ แล้วใช้ฟองน้ําจุ่มแอลกอฮอล์ถู 
(หากสามารถทําได้อย่างปลอดภยัสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น - กรุณาดูท่ีคําเตือนข้างบนนี้)  ปล่อยให้แห ้ง แล้วซกัตามปกติ 
หากยังมีคราบสีหลงเหลืออยู่ ให้ซักผ้าด้วยน้ํายาขจัดคราบสีตก (เช่น Rit, Putnam* เป็นต้น) 
หรือหากสามารถทําได้อย่างปลอดภัยสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น ให้ซักผ้าในนํ้าร้อนและน้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน

ชีส ล้างน้ําเปล่าด้วยน้ําเย็น แช่ด้วยผลิตภณัฑ์เอนไซม์สําหรับแช่ผ้า หากยังมีรอยคราบ ให้ป้ายด้วยผลิตภณัฑ์ขจัดคราบ จากนั้น 
จึงซักผ้าตามปกติ

หมากฝร่ัง ถูด้วยน้ําแข็งและขูดหมากฝร่ังออก วางรอยคราบคว ่ฎห น้าลงบนกระดาษชําระอเนกประสงค์ แล้วใช้ฟองน้ำจุ่มผลิตภัณฑ์ขจัดคราบถู

ช็อคโกแล็ตหรือโกโก้ ล้างน้ําเปล่าด้วยน้ําเย็น ใช้ผงซักฟอกถูบนรอยคราบ แล้วแช่ผ้าในน้ําเย็น หากยังมีคราบมันหลงเหล ืออยู่ 
ให้วางรอยคราบคว่ําหน้าลงบนกระดาษชําระอเนกประสงค์ แล้วใช้ฟองน้ําจุ่มผลิตภัณฑ์ขจัดคราบถู หากยังเห็นรอยคราบอยู่ 
ให้ซักผ้าในน้ําร้อนและน้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอร ีน (หากสามารถทําได้อย่างปลอดภัยสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น)

ชา กาแฟ แช่ผ้าในนํ้าเย็น ใช้ผงซักฟอกถูบนรอยคราบ แล้วล ้างน้ําเปล่า หากยังเห็นรอยคราบอยู่ ให้ป้ายผลิตภณัฑ์ขจัดคราบแล้วซักผ้าในน้ําอุ่น 
หรือซักผ้าในน้ําร้อนและน้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน (หากสามารถทําได้อย่างปลอดภัยสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น)

หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร เขย่าผงหมึกท่ีร่วงออก ใช้แปรงสีฟันแปรงรอยคราบ เพ่ือขจัดผงหมึกท่ีเหลือออกไป ฟองน้ําจุ่มน้ําสบู่ถูรอยคราบ หากยังมีรอยคราบ 
ให้ป้ายผลิตภัณฑ์ขจัดคราบแล้วซักผ้าในน้ําร้อน (หากสามารถทําได้อย่างปลอดภัยสําหรับเนือ้ผ้าชน ิดนั้น)
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สีเทียน ขจัดคราบเช่นเดียวกับการขจัดคราบน้ําตาเทียน หร ือวางรอยคราบคว่ําหน้าลงบนกระดาษชําระอเนกประสงค์แล้วฉีดด้วยสเปรย์ WD-4O* 
ล้างน้ําเปล่า ซักผ้าในน้ําร้อน (หากสามารถทําได้อย่างปลอดภัยสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น) โดยใช้สบู ่ (ไม่ใช้ผงซักฟอก) และเบกก้ิงโซดา 1-2 
ถ้วย หากยังมีรอยคราบ อาจต้องใช้บริการซักแห้งของมืออาชีพ

ผลิตภัณฑร์ะงับกล่ินกายและเหงื่อ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้บางชนิดมีสารท่ีสามารถเปล่ียนสีท่ีย้อมผ้าอยู่ได้ อาจแก้ไขสีเปล่ียนดังกล ่าวได้โดยใช้ฟองน้ําจุ่มแอมโมเนียเช็ด 
แล้วล้างน้ําเปล่า หากต้องการขจัดรอยคราบ ให้ป้ายด้วยน้ําส้มสายชูหมักสีขาว ถูไปมาและล้างน้ําเปล่า หากยังมีรอยคราบ ให้ใช้ผงซักฟอก 
ถูบนรอยคราบ แล้วซักผ้าในน้ําร้อนและน้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน (หากสามารถทําได้อย่างปลอดภัยสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น)

สีย้อมผ้า ขจัดคราบด้วยน้ํายาขจัดคราบสีย้อมผ้า (เช่น Rit, Putnam* เป็นต้น) หรือหากสามารถทําได้อย่างปลอดภยัสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น 
ให้ใช้น้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน 

ไข่ น้ําเกรวี่ ถ้าแห้งแล้ว ให้ขูดคราบออก แช่ผ้าในน้ําเย็น ใช้ผงซักฟอกถูบนรอยคราบท่ีเปียกช้ืน และหากสามารถทําได้อย่างปลอดภยั 
สําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น ให้ซักผ้าในน้ําร้อนและน้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน

เคร่ืองสําอางตกแต่งดวงตาและใบหน้า ใช้ช้อนขูดรอยคราบออก ใช้สบู่ก้อน ผงซักฟอก หรือน้ํายาล้างจานถูบนรอยคราบท่ีเปียกช้ืน หากยังม ีรอยคราบ ให้แช่ผ้าในน้ําและ 
ผงซักฟอก ป้ายผลิตภัณฑข์จัดคราบแล้วซักผ้าตามปกติ

น้ํายาปรับผ้านุ่ม ให้จุ่มรอยคราบให้ช้ืนแล้วใช้สบู่ก้อนถูออก จากนั้น จึงซักผ้าตามปกติ

ปากกาหมึกซึม ใช้ผงซักฟอกถบูนรอยคราบท่ีเปียกช้ืน ป้ายผลิตภ ัณฑ์ขจัดคราบ หากสามารถทําได้อย่างปลอดภัยสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น 
ให้ซักผ้าในน้ําร้อนและน้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอร ีน

น้ําผลไม้ แช่ผ้าในนํ้าเย็น ซักผ้าในน้ําร้อนโดยใช้น้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน (หากสามารถทําได้อย่างปลอดภัยสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น)

กาว ถูด้วยน้ําแข็งและขูดกาวออก วางรอยคราบคว่ําหน้าลงบนกระดาษชําระอเนกประสงค์ แล้วใช้ฟองน้ําจุ่มผลิตภัณฑ์ขจัดคราบถู

แก้ว วางรอยคราบคว่ําหน้าลงบนกระดาษชําระอเนกประสงค์ แล้วใช้ฟองน้ําจุ่มแอลกอฮอล์ถู 
(หากสามารถทําได้อย่างปลอดภยัสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น) ล้างน้ําเปล่า ป้ายผลิตภัณฑ์ขจัดคราบแล้วซักผ้าตามปกติ หากยังมีรอยคราบ 
ให้ซักผ้าในน้ําร้อนโดยใช้น้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน (หากสามารถทําได้อย่างปลอดภัยสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น)

จาระบี น้ํามัน วางรอยคราบคว่ําหน้าลงบนกระดาษชําระอเนกประสงค์ แล้วใช้ฟองน้ําจุ่มผลิตภัณฑข์จัดคราบถู ชุบรอยคราบในน้ําให้เปียกช้ืน 
แล้วใช้สบู่ก้อนหรือผงซักฟอกถู ซักผ้าในน้ําร้อน (หากสามารถทําได้อย่างปลอดภัยสําหรับเนือ้ผ้าชนิดนั้น)

หมึก ใช้สเปรย์แต่งผมฉีดบนรอยคราบให้ชุ่ม หรือวางรอยคราบควํ่าหน้าลงบนกระดาษชําระอเนกประสงค์ แล้วใช้ฟองน้ําจุ่มแอลกอฮอล์ถู 
(กรุณาดูท่ีคําเตือนในหน้าก่อนหน้านี้) ล้างน้ําเปล่า หากยังเห็นรอยคราบอยู่ ให้ใช้ผงซักฟอกถูบนรอยคราบท่ีเปียกช้ืน แล้วซกัออก 
คราบหมึกบางชนิดอาจไม่สามารถขจัดออกได้

ไอโอดีน ใช้น้ําเย็นราดจากด้านหลังของรอยคราบ จากนั้น ให้แช่ผ้าในน้ํายาขจัดคราบสีตก (เช่น Rit, Putnam* เป็นต้น) หรือถูในจานใส่น้ําผสมแป้ง 
ท้ิงไว้ประมาณ 15-30 นาที แล้วซักออก

แยม เยลลี่ ขูดคราบออก ล้างน้ําเปล่าด้วยน้ําเย็น ใช้ผงซักฟอกถูบนรอยคราบท่ีเปียกช้ืน 
ป้ายผลิตภัณฑข์จัดคราบแล้วแช่ในผลิตภัณฑเ์อนไซม์สําหรับแช่ผ้า หากยังมีรอยคราบ ให้ใช้ฟองน้ําจุ่มน้ํายาซักผ้าขาวอย่างอ่อนถู เช่น 
น้ําผสมนํ้าส้มสายชูหมักสีขาว (ในอัตราส่วนเท่าก ัน) แล้วซักออกอีกคร้ัง 

ซอสมะเขือเทศหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของ 
มะเขือเทศ

ขูดคราบออก แช่ผ้าในน้ําเย็น 30 นาที ใช้ผงซกัฟอกถ ูบนรอยคราบ และหากสามารถทําได้อย่างปลอดภยัสําหร ับเนื้อผ้าชนิดนั้น 
ให้ซักผ้าในน้ําร้อนและน้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอร ีน

ลิปสติก ใช้สบู่ก้อนถูบนรอยคราบท่ีเปียกช้ืน แล้วซักออก

โลช่ัน
(ทามือ ทาตัว หรือครีมกันแดด)

ขูดคราบออก ใช้กระดาษชําระอเนกประสงค์ซับรอยคราบ ใช้น้ํายาล้างจานแบบไม่มีสีถูบนรอยคราบ แล้วท ิ้งไว้สักหลายนาที ล้างน้ําเปล่า 
ป้ายผลิตภัณฑข์จัดคราบแล้วซักผ้าในน้ําร้อน (หากสามารถทําได้อย่างปลอดภัยสําหรับเนื้อผ้าชนิดน ั้น)

เช้ือรา ขจัดคราบทันที เช้ือราทําลายเนื้อผ้า และบางครั ้งก็ไม่สามารถขจัดออกได้ ซักด้วยน้ํายาซักผ้าขาวชนดิคลอรีน 
สําหรับผ้าท่ีไม่สามารถซักด้วยน้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีนได้ ให้แช่ผ้าในนํ้ายาฟอกสีท่ีใช้ได้ก ับผ้าทุกชนิด จากนั้น ให้ซักออก

นมและผลิตภัณฑ์จากนม แช่ผ้าในนํ้าเย็น ซักผ้าในน้ําร้อนและน้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน (หากสามารถทําได้อย่างปลอดภัยสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น) 
หากยังมองเห็นรอยคราบ ให้ป้ายผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ ซักซ้ําอีกคร้ัง

โคลน ท้ิงไว้ให้แห้ง ขูดคราบออก แช่ผ้าในน้ํา 1 ควอร์ต (ประมาณ 950 มิลลิลิตร) ผสมน้ํายาล้างจานสําหรับล้างด้วยมือในปริมาณคร่ึงช้อนชา 
และน้ําส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะ นาน 15 นาที ล้างน้ําเปล่า ซักผ้าด้วยน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนโดยใช้ผลิตภัณฑ์เอนไซม์สําหรับซักผ้า

คราบสกปรก การขจัดคราบ

มีต่อ
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* ช่ือแบรนด์เป็นเคร่ืองหมายการค้าของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ

มัสตาร์ด ล้างน้ําเปล่าด้วยน้ําเย็น ใช้สบู่ก้อนถูบนรอยคราบท่ีเปียกช้ืน ป้ายผลิตภัณฑข์จัดคราบ ซักผ้าในน้ําร้อนและน้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน 
(หากสามารถทําได้อย่างปลอดภยัสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น)

น้ํายาทาเล็บ วางรอยคราบคว่ําหน้าลงบนกระดาษชําระอเนกประสงค์ ใช้ฟองน้ําจุ่มน้ํายาล้างเล็บ (ชนิดไม่มีน้ํามัน) ถู จนกระท่ังหมดรอยคราบ ซักออก 
อย่าใช้น้ํายาล้างเล็บบนผ้าอะซีเตทหรืออาร์เนล

สีทาบ้าน สีน้ํา — ขจัดคราบโดยการล้างน้ําเปล่าในน้ําเย็น ขณะท่ีคราบยังเปียกอยู่ ซักออก เพ่ือทําให้สีท่ีแห้งอ่อนตัว 
ให้ป้ายด้วยน้ําสบู่หรือสีอคลีลิคและน้ํายาล้างวานิช ล้างน้ําเปล่าแล้วซักออก สีน้ํามัน — 
ขจัดคราบด้วยสารละลายตามท่ีแนะนําบนบรรจุภัณฑ์สีทาบ้าน ถ้าไม่มี ให้ใช้น้ํามันก๊าด ล้างน้ําเปล ่า 
ขจัดคราบด้วยน้ํายาขจัดคราบหรือผงซักฟอก ล้างน้ำเปล่าแล้วซักออก ให้แนใ่จว่าได้ล้างน้ําเปล่าจนสะอาดหมดจดแล้ว 
เพ่ือกําจัดสารละลายท้ังหมด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดในเคร่ืองซักผ้า

เหงื่อ ใช้ผงซักฟอกถบูนรอยคราบท่ีเปียกช้ืน ซักผ้าในน ้ฎร้ อนและน้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน 
(หากสามารถทําได้อย่างปลอดภยัสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น) หากผ้าเปล่ียนสี 
คุณสามารถลองแก้ไขกลับได้โดยใช้แอมโมเนียเช็ดรอยคราบใหม่ๆ หรือใช้น้ําส้มสายชูเช็ดรอยคราบเก ่า

สนิม ป้ายด้วยน้ํายาซักผ้าขาวอย่างอ่อน เช่น น้ํามะนาวหรือน้ํายากําจัดสนมิ (เช่น Whink, Rit, RoVer* เป็นต้น) ทําตามคําแนะนําของผู้ผลิต 
จากนั้น จึงซักผ้าตามปกติ

น้ําสลัด มายองเนส ขูดคราบออก ป้ายผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ ใช้ผลิตภัณฑ ์ขจัดคราบถู แล้วซักผ้าในน้ําร้อน 
(หากสามารถทําได้อย่างปลอดภยัสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น) ห้ามปล่อยให้เคร่ืองซักผ้าทํางานโดยไม่ม ีคนดูแล เนื่องจาก 
ส่ิงตกค้างท่ีเหลืออยู่อาจทําให้เนื้อผ้าติดไฟ

รอยไหม้ ซักผ้าในน้ําร้อนและน้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน (หากสามารถทําได้อย่างปลอดภยัสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น) 
เนื้อผ้าอาจเสียหายจากการเผาไหม้ได้ ในกรณีนี้ คุณอาจไม่สามารถขจัดรอยดังกล่าวได้

น้ํายาขัดรองเท้า ใช้ผงซักฟอกถบูนรอยคราบท่ีเปียกช้ืน ซักผ้าในน ้ฎร้ อนและน้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน 
หากสามารถทําได้อย่างปลอดภัยสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น

น้ําอัดลม ล้างน้ําเปล่ารอยคราบด้วยน้ําเย็นทันที ซักผ้าในน้ําอุ่นและน้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน 
หากสามารถทําได้อย่างปลอดภัยสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น

ซอสถั่วเหลือง ล้างน้ําเปล่าด้วยน้ําเย็น ป้ายผลิตภณัฑ์ขจัดคราบ จากนั้น จึงซักผ้าตามปกติ

ยาสูบ ให้จุ่มรอยคราบให้ช้ืนแล้วใช้สบู่ก้อนถูออก ล้างน้ําเปล่า ถ้าจําเป็น ให้แช่ผ้าในน้ํายาฟอกสีที ่ใช้ได้กับผ้าทุกชนดิ หากยังมีรอยคราบ 
ให้ซักผ้าโดยใช้น้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน (หากสามารถทําได้อย่างปลอดภัยสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั ้น)

ยาสีฟัน ขูดคราบออก เช็ดคราบออกด้วยผลิตภัณฑเ์อนไซม์สําหรับแช่ผ้าผสมน้ําเย็น ล้างน้ําเปล่า จากนั้น จึงซักผ้าตามปกติ

ปัสสาวะ ล้างน้ําเปล่าด้วยน้ําเย็น แช่ด้วยผลิตภณัฑ์เอนไซม์สําหรับแช่ผ้า ซักผ้าในน้ําร้อนโดยใช้น้ํายาซักผ้าขาวชนิดคลอรีน 
(หากสามารถทําได้อย่างปลอดภยัสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น) หากผ้าเปล่ียนสี 
คุณสามารถลองแก้ไขกลับได้โดยใช้แอมโมเนียเช็ดบริเวณรอยคราบ

อาเจียน แช่ผ้าในนํ้า 1 ควอร์ต (ประมาณ 950 มิลลิลิตร) ผสมน้ํายาล้างจานสําหรับล้างด้วยมือในปริมาณคร่ึงช้อนชา และแอมโมเนียหนึ่งช้อนโต๊ะ 
(หากสามารถทําได้อย่างปลอดภยัสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น) แช่ผ้านาน 15 นาที ใช้ฟองน้ําเช็ดคราบออก ใช ้ผ้าเช็ดตัวซบั ซักผ้าในน้ําร้อน 
(หากสามารถทําได้อย่างปลอดภยัสําหรับเนื้อผ้าชนิดนั้น) โดยใช้ผลิตภัณฑ์เอนไซม์สําหรับซักผ้า

ไวน์ ขจัดคราบทันที ล้างน้ําเปล่าด้วยน้ําเย็นหรือคลับโซดา ใช้ผงซักฟอกถูบนรอยคราบท่ีเปียกช้ืน แล้วท้ิงไว้หลายๆ นาที 
ป้ายผลิตภัณฑข์จัดคราบแล้วซักผ้าตามปกติ

คราบสกปรก การขจัดคราบ

มีต่อ



-26-
802753THR4

© Copyright, Alliance Laundry Systems LLC - DO NOT COPY or TRANSMIT

การบํารุงรักษา

การหยอดน้ํามันหล่อลืน่
• ชิ้นส่วนที่เคล่ือนที่ได้ทั้งหมดถูกปิดผนึกอย ู่ในที่ที่หยอดน้ํามันหล่อล่ืน 

แบบถาวรไว้อยู่แล้ว หรือติดต้ังด้วยตลับลูกปนืที่ไม่ต้องหยอดน้ํามัน 
หล่อล่ืน ดังนั้น จึงไม่จําเป็นต้องหยอดน้ํามันหล่อล่ืนใดๆ เพ่ิมอีก

• ห้ามหยอดน้ํามันที่บานพับประตู หากบานพับประตูส ่งเสียงดัง 
ให้เปล่ียนบานพับประตู

การดูแลเครื่องในสภาวะอากาศเย็น
• หากคุณได้รับเคร่ืองซักผ้าที่นํามาจัดส่งในวันที่อากาศเย็นจัด 

(ตํ่ากว่าจุดเยอืกแข็ง) หรือต้ังเคร่ืองซักผ้าในห้องหรือบริเวณท่ีไม่มี 
เคร่ืองทําความร้อนในเดือนท่ีอากาศหนาวเย็น อย่าพยายาม 
ใช้งานเครื่องซกัผ้าจนกว่าจะได้เปดิเคร่ืองให ้อุ่นเสียก่อน

การดูแลเครื่องซักผ้าของคณุ
• ใช้ผ้าชุบนํ้าบิดหมาดหรือผ้าชุบน้ํายาทําความสะอาดเท่านั้น เพ่ือเช็ด 

ทําความสะอาดแผงควบคุม ผลิตภัณฑ์ชนิดสเปรย์บางชนิดอาจทําให้ 
พ้ืนผิวบนแผงควบคุมเสียหาย หรือทําให้ภายในฮู้ดเสียหายได้

• เช็ดทําความสะอาดตัวเคร่ืองซักผ้าได้ตามต้องการ หากผงซักฟอก 
น้ํายาซักผ้าขาว หรือผลิตภัณฑ์ซักผ้าอ่ืนๆ หกใส ่ตัวเครื่องซกัผ้า 
ให้เช็ดออกทันที ผลิตภัณฑ์บางชนิดจะทําให้ตัวเคร่ืองซักผ้า 
เสียหายอย่างถาวร หากหกใส่ตัวเครื่อง

• ห้ามใช้แผ่นขัดหรือสารทําความสะอาดท่ีกัดกร่อน 
• ไม่จําเปน็ต้องดูแลถังซักและประตูเป็นพิเศษ 

โดยอาจต้องล้างหรือเช็ดบ้างหลังจากที่ซักผ้าในปริมาณท่ีผิดจากปกติ 
• คณุสามารถทําความสะอาดด้านนอกของกระจกประตูได้โดย 

ใช้น้ํายาเช็ดกระจก
• การล้างน้ําเปล่าด้วยน้ํายาซักผ้าขาวเป็นคร้ังคราวจะช่วยปอ้งกันกล่ิน 

เหม็นอับในถงัซัก

การทําความสะอาดบริเวณซีลกระจก
เพ่ือให้แน่ใจว่าประตูปดิผนกึอย่างถกูต้อง และสามารถป้องกันน้ําร่ัวได้ดี 
ให้เช็ดพ้ืนผิวต่อไปน้ีเป็นคร้ังคราว

• เส้นรอบวงด้านนอกของกระจกประตูที่ซีลสัมผัสกับกระจก
• พ้ืนผิวด้านหน้าของปากซีลประตู
• โดยปกติ ใช้น้ําละลายสบู่อ่อนๆ เช็ดก็พอแล้ว หากมีคราบตะกรัน 

สะสมจากน้ํากระด้าง คณุอาจต้องทําความสะอาดพ้ืนผ ิวด้วยสาร 
เคมีขจัดคราบหินปูน

การเปลี่ยนท่อ
• ท่อและชิ้นส่วนอ่ืนๆ ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติจะเสื่อมสภาพหลัง 

จากการใช้เป็นเวลานาน ท่ออาจแตก บวม หรือวัสดุอาจสึกหรอจาก 
อุณหภูมิและแรงดันสูงอย่างต่อเน่ืองจากการใช้งาน

• ควรตรวจสอบท่อทั้งหมดอย่างน้อยเดือนละคร้ัง เพ ื่อตรวจหาสัญญาณ 
ของการเส่ือมสภาพที่สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า หากพบท่อที่แสดง 
ถึงสัญญาณของการเส่ือมสภาพดังกล่าวข้างต้น ให้เปล่ียนท่อนั้นทันที

• ควรเปล่ียนท่อทั้งหมดทุกๆ 5 ปี

ไสก้รอง
ตรวจสอบไส้กรองในท่อจ่ายน้ําว่ามีรอยแตกร้าวเส ียหายหรือไม่ปลีะครั้ง 
ทําความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรอง หากจําเปน็

หากเคร่ืองซักผ้าเติมน้ําเข้าเคร่ืองได้ช้ากว่าปกติ ให้ตรวจสอบไส้กรอง ทําความ 
สะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรอง หากจําเป็น

ส่ังซื้อไส้กรอง หมายเลขช้ินส่วน F270300 จากผู้จัดจำหน่ายอะไหล่ที่ได้ 
รับอนุญาตใกล้บ้านคณุ

การไปพักร้อนและไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน
• เพ่ือป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินเสียหายจากน้ําท่วม ให้ปิดท่อที่จ่ายน้ํามาที่ 

เคร่ืองซกัผ้า เมื่อจะไม่ได้ใช้เคร่ืองเปน็เวลานาน
• เปดิประตูฝาหน้าทิง้ไว้ หากจะไม่ได้ใช้เคร่ืองเปน็เวลานาน 

เพ่ือให้ถังซักแห้ง และป้องกันกล่ินเหม็นอับในถังซัก
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การติดตั้งวัสดุสําหรบัการขนยา้ยใหม่อีกครั้ง
เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว ่างการขนย้ายเคร่ืองซักผ้า 
ให้ติดต้ังวัสดุสําหรับการขนย้ายใหม่อีกคร้ัง

• ถอดปล๊ักเคร่ืองซักผ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟ
• ประคองแผงด้านหน้าไว้ แล้วถอดสกรูสองตัวออกจากขอบ 

ด้านล่างของแผง
• กดแผงลงเบาๆ เพ่ือถอดออกจากเคร่ืองซักผ้า
• วางกระบอกโช้คบนโช้คอัพทั้งส่ีตัว ดูรูปประกอบท่ีด้านล่างน้ี
• ใส่ขอเก่ียวของฝาค้ําสําหรับการขนยา้ยลงในช่องท ี่เปิดอยู่ของ 

ฝาครอบมอเตอร์
• ติดต้ังฝาค้ําโดยใช้สลักเกลียวและแหวนรองห้าชุด ดูรูปประกอบ 

ที่ด้านล่างนี้
• ติดต้ังแผงด้านหน้ากลับเขา้ที่เดิมอีกคร้ัง

กรุณาดูข้อมูลเก่ียวกับขัน้ตอนที่ถกูต้องจากคำแนะนําสําหรับการติดต้ัง 
ทุกคร้ังที่เคล่ือนย้ายเคร่ืองซักผ้า

การทําความสะอาดท่ีดักวัตถุแปลกปลอม
ปั๊มของเคร่ืองซักผ้ามีที่ดักซึ่งสามารถกักวัตถแุปลกปลอมได้ คณุต้องทําความ 
สะอาดที่ดัก หากนํ้าระบายออกได้ช้ากว่าปกติ วิธ ีการทําความสะอาด:

• ถอดปล๊ักเคร่ืองซกัผ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟ
• ประคองแผงด้านหน้าไว้ แล้วถอดสกรูสองตัวออกจากขอบ 

ด้านล่างของแผง
• กดแผงลงเบาๆ เพ่ือถอดออกจากเคร่ืองซักผ้า 

หมายเหตุ: อาจมีน้ําขังอยู่ในปั๊ม ใหใ้ช้ผ้าขี้ริ้วหรือถังเพ่ือรองน้ําทีไ่หลออก 
มา ถ้าถังซักมีน้ําขังอยู่เต็ม ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง/แบบน้ําเพ่ือดูดน้ํา 

• เมื่อเตรียมผ้าขี้ร้ิวหรือเคร่ืองดูดฝุ่นพร้อมแล้ว 
ให้ไขสกรูฝาครอบทางด้านซ้ายของปัม๊และถอดที่ด ักออก

• ทําความสะอาดเศษหินดินทรายออกจากที่ดัก
• ติดต้ังที่ดักและแผงก้ันกลับเข้าที่เดิม
• เสียบปล๊ักเคร่ืองซักผ้าเขา้กับแหล่งจ่ายไฟอีกคร้ัง

FLW2182N

FLW2182N

กระบอกโช้ค

สลักเกลียวและแหวนรองสําหรับการล็อค

ฝาครอบมอเตอร์

ขอเก่ียวของฝาค้ําสําหรับการขนย้าย
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การทําการบํารุงรักษาเชงิป้องกัน
ทําตามแนวทางเหล่านี้เพ่ือให้แน่ใจว่าเคร่ืองซ ักผ้าทํางานได้อย่างถกูต้อง 
โทรหาเจ้าหน้าท่ีศนูย์บริการ ถา้คณุสังเกตเห็นส่ิงใดส่ิงหนึ่งต่อไปน้ี: 
น้ําเจ่ิงนองบนพ้ืน เคร่ืองทํางานเสียงดังขึน้ หรือมีน้ําคา้งอยู่ในถงัซักหลัง 
จากส้ินสุดรอบในการซักผ้าแล้ว

ความถี่ ขั้นตอนในการบํารุงรักษา

รายเดือน 1. ตรวจสอบท่อและท่อระบายน้ําท้ังหมดว่ามีน้ําร่ัวหรือไม่
2. ตรวจสอบวา่ล็อคประตูทํางานได้อย่างถูกต้องหรือไม่
3. ทําความสะอาดช่องใส่น้ํายา กรุณาดูท่ีหัวข้อ การใช้ช่องใส่น้ํายาของคุณ
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งเคร่ืองซักผ้าในแนวระดับท่ีสมดุลแล้ว

ทุก 6 เดือน 1. ทําความสะอาดท่ีกรองในท่อจ่ายน้ํา
2. ทําความสะอาดซีลประตูด้วยน้ําผสมนํ้ายาซักผ้าขาว

ทุก 5 ปี ให้ช่างเทคนิคของศูนย์บริการทําการบํารุงรักษาเคร่ืองซักผ้าเชิงป้องกัน เพ่ือให้แน่ใจว่าเครื ่องทํางานได้อย่างถูกต้อง
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การแก้ไขปัญหา
ลองแก้ไขปญัหาโดยใช้เคล็ดลับเหล่านี้ ก่อนที่จะโทรหาศนูย์บริการ คณุอาจประหยัดเงินและเวลาของคุณ!

อาการของเคร่ืองซักผ้า สาเหตุท่ีอาจเป็นไปได้ / วิธีแกไ้ขปัญหา

เคร่ืองไม่เติมน้ํา • ตรวจสอบว่าได้เสียบปล๊ักไฟกับเต้าเสียบไฟฟ้าแล้ว 
• ตรวจสอบว่าได้เปิดก๊อกน้ําร้อนและน้ําเย็นแล้ว
• ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ําไม่ได้ขดหรือบิดอยู่
• กดปุ่ม START (เร่ิมต้น) ค้างไว้ประมาณสองวนิาที เพื ่อเร่ิมการทํางานของเคร่ืองซักผ้า
• ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งปุ่มควบคุมต่างๆ อย่างถูกต้องแล้ว
• ตรวจสอบว่าได้ปิดประตูฝาหน้าอย่างแน่นหนาดีแล ้ว
• ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์ไฟฟ้าท่ีบ้านของคุณ
• ทําความสะอาดไส้กรองในวาล์วผสมน้ําและชุดไส้กรองท่ีอยู่ตรงปลายสุดของก๊อกน้ําของท่อจ่ายน้ํา 

(เจ้าของต้องรับผิดชอบในการโทรหาศูนย์บริการเก ี่ยวกับการทําความสะอาดไส้กรอง)

เคร่ืองไม่เร่ิมการทํางาน • ตรวจสอบว่าได้ปิดประตูฝาหน้าอย่างแน่นหนาดีแล ้ว
• กดปุ่ม START (เร่ิมต้น) ค้างไว้ประมาณสองวนิาที เพื ่อเร่ิมการทํางานของเคร่ืองซักผ้า
• ตรวจสอบว่าได้เสียบปล๊ักไฟกับเต้าเสียบไฟฟ้าแล้ว 
• ตรวจสอบว่าไม่ได้หมุนปุ่มปรับเลือกรอบในการซักผ้าไปท่ีตําแหนง่ OFF (ปิด)
• ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์ไฟฟ้าท่ีบ้านของคุณ
• ตรวจสอบว่าได้ปรับสลักประตูเข้ากับล็อคประตูอย่างถูกต้องแล้ว

เคร่ืองไม่ป่ันหมาด/หมุนป่ัน • ตรวจสอบว่าได้ปิดประตูฝาหน้าอย่างแน่นหนาดีแล ้ว
• กดปุ่ม START (เร่ิมต้น) ค้างไว้ประมาณสองวนิาที เพื ่อเร่ิมการทํางานของเคร่ืองซักผ้า
• ตรวจสอบว่าได้เสียบปล๊ักไฟกับเต้าเสียบไฟฟ้าแล้ว 
• ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งปุ่มควบคุมต่างๆ อย่างถูกต้องแล้ว
• ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์ไฟฟ้าท่ีบ้านของคุณ
• สายพานขับแตกเสียหาย โทรหาเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการ
• ท่ีดักวัตถุแปลกปลอมในปั๊มอาจอุดตัน ทําความสะอาดท่ีดัก กรุณาดูท่ีหัวข้อ การบํารุงรักษา

หยุด/
หยุดช่ัวคราวในระหวา่งรอบในการซักผ้า

• การหยุดช่ัวคราวเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานตามปกติของเคร่ืองซักผ้า
• ใส่ผ้าท่ีซักไม่สมดุลกัน เคร่ืองซักผ้าจะหยุดทำงาน แล้วเร่ิมการป่ันหมาดใหม่โดยอัตโนมัติ 

หากปริมาณผ้าท่ีซักในเคร่ืองซักผ้าไม่สมดุลอย ่างมาก ให้หมุนปุ่มปรับเลือกรอบในการซักผ้าไปท ี่ OFF (ปิด) 
แล้วกระจายผ้าในถังซักให้เสมอกัน

• ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์ไฟฟ้าท่ีบ้านของคุณ

เคร่ืองไม่ระบายนํ้า • ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ําไม่ได้ขดหรือบิดอยู่
• ตรวจสอบว่าไม่มีอะไรอุดตันท่อระบายน้ําอยู่
• ตรวจสอบว่าไม่มีอะไรอุดตันท่อน้ําท้ิงหรือรางระบายน้ําเสียอยู่
• อ่านคําแนะนําสําหรับการติดตั้งเพ่ือให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งท่อระบายน้ําอย่างถูกต้องแล้ว
• ท่ีดักวัตถุแปลกปลอมในปั๊มอาจอุดตัน ทําความสะอาดท่ีดัก กรุณาดูท่ีหัวข้อ การบํารุงรักษา

น้ําร่ัว • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งท่อจ่ายน้ําบนก๊อกน้ําและวาล์วผสมน้ําของเคร่ืองซักผ้าอย่างถูกต ้องแล้ว 
• ตรวจสอบสภาพของท่อจ่ายน้ํา เปล่ียนท่อจ่ายน้ําทุกๆ 5 ปี
• ตรวจสอบสภาพของซีลยางประตูว่ามีรอบฉีกขาดหรือรูร่ัวหรือไม่
• ตรวจสอบว่าไม่มีอะไรอุดตันท่อน้ําท้ิงหรือรางระบายน้ําเสียอยู่
• ตรวจสอบการเดินท่อในบ้านของคุณ
• ผ้าท่ีซักอาจมีฟองมากเกินไปหรือใส่ผ้าแนน่เกินไป ให้แน่ใจว่าคุณใช้ผงซกัฟอกประสิทธภิาพสูง (HE) ฟองน้อย 

และใส่ผ้าท่ีจะซักในปริมาณท่ีเหมาะสม
• ตรวจสอบว่าเส้นรอบวงด้านนอกของกระจกประตูท่ีซ ีลสัมผัสกับกระจกสะอาดดีแล้ว

มีฟองมากเกินไป • ผ้าท่ีซักอาจมีฟองมากเกินไป ให้แน่ใจว่าคุณใช้ผงซักฟอกประสิทธภิาพสูง (HE) ฟองน้อย
• ให้แน่ใจว่าคุณใช้ผงซักฟอกในปริมาณท่ีแนะนําบนฉลากของผงซักฟอก หากคุณไม่ได้ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) 

ให้ใช้ผงซักฟอกเพียงคร่ึงหนึ่งของปริมาณท่ีผู ้ผลิตแนะนํา
• ปริมาณผ้าท่ีซักอาจมากเกินไป ให้แน่ใจว่าคุณใส ่ผ้าท่ีจะซักในปริมาณท่ีเหมาะสม
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ส่ัฎน/เคล่ือนท่ีเล็กน้อย • ให้แน่ใจว่าตั้งเคร่ืองซักผ้าในแนวระดับท่ีสมดุล การตั้งเคร่ืองซักผ้าไม่ได้ระดับท่ีสมดุลอาจทําให้เคร่ืองส่ัน
• ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเคร่ืองซักผ้าบนพ้ืนผิวท่ีแข็ง ม่ันคง และได้ระดับ ไม่ควรติดตั้งเคร่ืองซกัผ้าบนพ้ืนพรม กระเบ้ืองปูพ้ืนเนื้อนุ่ม  

ยกพ้ืนหรือบริเวณอ่ืนๆ ท่ีมีโครงสร้างรองรับที ่ไม่แข็งแรง
• ให้แน่ใจว่าได้ใส่ยางรองบนขาตั้งปรับระดับท้ังส่ีขาแล้ว
• ลองวางเคร่ืองซักผ้าไว้ใกล้กับมุมห้อง หรือหรือใกล้กับกําแพงท่ีรองรับโครงสร้างภายนอก

เคร่ืองส่งเสียงดังหนวกหู • ให้แน่ใจว่าตั้งเคร่ืองซักผ้าในแนวระดับท่ีสมดุล การตั้งเคร่ืองซักผ้าไม่ได้ระดับท่ีสมดุลอาจทําให้เคร่ืองส่ัน
• เสียงบางอย่างอาจเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานตามปกติของเคร่ืองซักผ้าฝาหน้า กรุณาดูท่ีหัวข้อ เสียงของเคร่ืองซักผ้าโดยท่ัวไป

ผ้าท่ีซักเปียกเกินไป • ใส่ผ้าท่ีซักไม่สมดุลกัน เคร่ืองซักผ้าอาจจํากัดความเร็วในการป่ันหมาด เพ่ือป้องกันไม่ให้เคร ื่องเสียหาย  
กระจายปริมาณผ้าท่ีซักออกให้เสมอกัน แล้วใช้รอบการล้างน้ําเปล่าและป่ันหมาด

• ใส่ผ้าปริมาณน้อยเกินไป เพ่ิมปริมาณผ้าท่ีซักให้เต็ม

อุณหภมิูของน้ําไม่ถูกต้อง • ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งปุ่มควบคุมต่างๆ อย่างถูกต้องแล้ว
• ตรวจสอบท่อจ่ายน้ํา ตรวจสอบว่าได้ต่อท่อของก๊อกน้ําร้อนเข้ากับวาล์วผสมน้ําร้อน (มีตัวอักษร "H" กํากับอยู่บนท่ียึดวาล์ว) 

และต่อท่อของก๊อกน้ําเย็นเข้ากับวาล์วผสมน้ําเย ็น (มีตัวอักษร "C" กํากับอยู่บนท่ียึดวาล์ว) เรียบร ้อยแล้ว
• ตรวจสอบว่าได้ปรับเคร่ืองทําน้ําร้อนอย่างถูกต้องแล้ว

อาการของเคร่ืองซักผ้า สาเหตุท่ีอาจเป็นไปได้ / วิธีแกไ้ขปัญหา
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ขอ้มูลการตดิตอ่
หากต้องการซ่อมบํารุงเคร่ืองซักผ้า กรุณาติดต่อศนูย์บริการที่ได้รับอนุญาต 
จากโรงงานท่ีอยู่ใกล้บา้นคณุ หากต้องการค้นหาศ ูนย์บริการที่อยู่ใกล้ 
บา้นคุณมากที่สุด กรุณาเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ www.alliancelaundry.com

ถา้คณุคน้หาศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตไม่พบ หรือไม่พอใจกับการให้บริการ 
ของศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ กรุณาติดต่อ:

Alliance Laundry Systems
Shepard Street
P.O. Box 990
Ripon, Wisconsin 54971-0990
www.alliancelaundry.com
โทรศัพท์: (920)748-3121
วันที่ซือ้__________________________________________________

หมายเลขรุ่น ______________________________________________

หมายเลขลําดับประจําสินคา้___________________________________

เมื่อติดต่อเราเก่ียวกับเคร่ืองซักผ้าของคณุ กรุณาแจ้งหมายเลขรุ่นและ 
หมายเลขลําดับประจําสินคา้ หมายเลขรุ่นและหมายเลขลําดับประจําสินค้า 
อยู่บนแผ่นป้ายบนตัวเคร่ือง แผ่นปา้ยบนตัวเครื ่องติดอยู่ใน ตําแหน่งที่แสดง 
ไว้นี้ และกรุณาแสดงสําเนาของเอกสารหลักฐานการซ ื้อขายและใบเสร็จ 
การรับบริการท่ีคุณมี

ถ้าต้องเปล่ียนอะไหล่ กรุณาติดต่อร้านค้าที่คณุซื้อเคร่ืองซกัผ้าของคุณ 
หรือเย่ียมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.comlaundry.com

FLW2173N

FLW2173Nหมายเลขรุ่นและหมายเลขลําดับประจําสินคา้

เพ่ือลดความเส่ียงจากการได้รับบาดเจ็บสาหัสหร ือเสียชีวิต 
อย่าซ่อมแซมหรือเปล่ียนชิ้นส่วนของเคร่ืองซักผ้า หรือพยายามซ่อม 
บํารุงเคร่ืองด้วยตนเอง เว้นแต่ว่าจะได้รับการแนะนําอย่างเฉพาะ 
เจาะจงในคําแนะนําสําหรับการบํารุงรักษาโดยผู้ใช้หรือในคํา 
แนะนําสําหรับการซ่อมแซมโดยผู้ใช้ในฉบับพิมพ์เผยแพร่ 
และคุณมีความเข้าใจและมีความชํานาญท่ีจะดําเนินการดังกล่าวได้

W025TH
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