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เราคิดถึงคุณเสมอ
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาจาก Electrolux คุณไดเลือกผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยผู
ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเดนดานนวัตกรรมมานับหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเรามี
ความโดดเดนและมีสไตล ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผูใชโดยเฉพาะ ไมวาคุณจะใชผลิตภัณฑ
เมื่อใด คุณจึงมั่นใจไดวาจะประสิทธิภาพในการทำงานตามที่คาดหวังทุกครั้ง
ยินดีตอนรับสู Electrolux

แวะไปยังเว็บไซทของเราสำหรับ:

รับคำแนะนำในการใช เอกสารแผนพับ ขอมูลการแกไขปญหาและขอมูลการใหบริการ
ไดที่
www.electrolux.com/webselfservice
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการรับบริการที่
www.registerelectrolux.com
เลือกซื้ออุปกรณเสริม วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหลแทสำหรับเครื่องใชไฟฟาของคุณไดที่:
www.electrolux.com/shop

ฝายใหบริการและดูแลลูกคา
ใชอะไหลแททุกครั้ง
ขณะติดตอศูนยบริการที่ไดรับการรับรองของเรา กรุณาเตรียมขอมูลตอไปนี้ใหพรอม รุน
PNC ซีเรียลนัมเบอร
ตรวจสอบขอมูลไดจากแผนขอมูลสินคา
คำเตือน / ขอควรระวัง-ขอมูลดานความปลอดภัย
ขอมูลและคำแนะนำทั่วไป
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบ

1.

ขอมูลดานความปลอดภัย
กอนติดตั้งและใชงานเครื่อง กรุณาอานคำแนะนำที่จัดมาใหโดย
ละเอียดกอนในเบื้องตน ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการบาด
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เจ็บหรือความเสียหายที่เปนผลมาจากการติดตั้งหรือใชงานที่ไม
ถูกตอง เก็บชุดคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยไวในที่ที่เรียกคน
เพื่ออางอิงไดอยางสะดวก

1.1 ความปลอดภัยตอเด็กและกลุมเสี่ยง
•

•
•
•
•

เครื่องสามารถใชโดยเด็กอายุ 8 ปขึ้นไป และโดยบุคคลที่มี
สมรรถภาพจำกัด โดยจะตองมีการใหคำแนะนำและ/หรือ
กำกับดูแลการใชงานอยางปลอดภัย และเขาใจเกี่ยวกับ
อันตรายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
อยาใหเด็กเลนเครื่อง
เก็บน้ำยาซักฟอกใหพนมือเด็ก
ระวังอยาใหเด็กหรือสัตวเลี้ยงอยูใกลประตูเครื่องขณะเปดอยู
เด็ก ๆ จะตองไมทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดวยตัว
เองโดยไมมีผูดูแล

1.2 ความปลอดภัยทั่วไป
•

•
•
•
•

•
•
•
•

เครื่องใชนี้ผลิตขึ้นสำหรับใชในครัวเรือนหรือในลักษณะใกล
เคียง เชน
– บานสวน ในครัวของโรงงาน สำนักงานหรือพื้นที่ปฏิบัติ
งานอื่น ๆ
– โดยลูกคาของโรงแรม หรือที่พักอื่น ๆ
หามแกไขสวนประกอบทางเทคนิคของเครื่องนี้
แรงดันน้ำขณะทำงาน (ต่ำสุดและสูงสุด) จะตองอยูระหวาง
0.5 (0.05) / 8 (0.8) บาร (MPa)
ปฏิบัติตามเงื่อนไขคาสูงสุดที่ 13 รายการ
หากอุปกรณหรือสายไฟเสียหาย ใหสงซอมกับผูผลิต ศูนย
บริการที่ไดรับอนุญาตหรือบุคลากรผูเชี่ยวชาญเพื่อปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
มีดและเครื่องใชบนโตะอาหารที่มีความแหลมคมจะตองอยูใน
กระเชาโดยดานปลายแหลมหันลงหรืออยูในแนวนอน
อยาเปดประตูเครื่องโดยไมมีคนกำกับดูแล ทั้งนี้เพื่อปองกัน
การลมฟาดกับเครื่อง
กอนทำการซอมบำรุง ใหปดเครื่องและปลดสายไฟออกจาก
เตารับไฟฟา
อยาใชเครื่องพนสเปรยไอน้ำแรงดันสูงและ/หรือไอน้ำรอน
เพื่อทำความสะอาดเครื่องใช
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•
•

ชองเปดระบายความรอนที่ฐาน (ถามี) จะตองไมมีพรมอุดปด
อยูดานลาง
เครื่องจะตองตอกับแหลงจายน้ำหลักผานชุดทอที่จัดมาให
ใหม หามใชชุดทอเกาซ้ำ

2. คำแนะนำดานความปลอดภัย
2.1 การติดตั้ง
•
•
•
•

•

นำบรรจุภัณฑออกทั้งหมด
อยาติดตั้งหรือใชเครื่องที่เสียหาย
อยาติดตั้งหรือใชเครื่องหากอุณหภูมิต่ำ
กวา 0 °C
ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมา
ใหพรอมกับเครื่อง

ทอจายน้ำมีวาลวนิรภัยและปลอกปองกัน
พรอมสายจายไฟอยูดานใน

2.2 การตอระบบไฟ
คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
ได
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เครื่องจะตองตอสายดิน
ขอมูลทางไฟฟาที่แผนพิกัดจะตองตรงกับ
แหลงจายไฟที่ใช หากไมเปนตามนี้ กรุณา
ติดตอชางไฟ
ใชเตารับแบบทนแรงกระแทกที่ติดตั้งได
อยางถูกตอง
อยาใชหัวตอหลายทางและสายพวง
อยาทำใหปลั๊กไฟและสายไฟเสียหาย ใน
กรณีที่ตองเปลี่ยนสายไฟ ควรใหศูนย
บริการที่ไดรับอนุญาตเปนผูดำเนินการ
ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟฟาเมื่อทำการ
ติดตั้งเสร็จสิ้นแลวเทานั้น จะตองมีชอง
สำหรับเสียบปลั๊กไดสะดวกหลังการติดตั้ง
อยาดึงที่สายไฟเพื่อปดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊ก
ไฟทุกครั้ง
เครื่องไดมาตรฐานตามหลักเกณฑ E.E.C.
Directives
เฉพาะ UK และไอรแลนด เครื่องใชปลั๊ก
เสียบไฟขนาด 13 แอมป หากจำเปนตอง
เปลี่ยนฟวสที่ปลั๊กจายไฟ ใหใชฟวส: 13
amp ASTA (BS 1362).

2.3 การตอระบบน้ำ
•
•

•

อยาทำใหสายน้ำไดรับความเสียหาย
กอนตอทอใหม ทอจะตองไมถูกใชมาเปน
เวลานาน หากมีการซอมหรือมีการติดตั้ง
อุปกรณใหม (เชน มาตรวัดน้ำ) ใหปลอย
ใหน้ำไหลออกจนกวาน้ำจะสะอาดและใส
จะตองไมมีจุดน้ำรั่วที่มองเห็นไดระหวาง
และหลังการใชงานเครื่องครั้งแรก

•

คำเตือน
แรงดันไฟฟาอาจทำใหเกิด
อันตรายได
หากทอจายน้ำเสียหาย ใหปดกอกน้ำและ
ปลดปลั๊กไฟออกจากเตารับไฟฟาทันที
ติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตเพื่อ
เปลี่ยนทอจายน้ำ

2.4 การใชงาน
•
•

•
•
•
•

อยานั่งหรือยืนบนประตูเครื่องที่เปดอยู
น้ำยาลางจานของเครื่องถือเปนสาร
อันตราย อานคำแนะนำดานความปลอดภัย
ที่ภาชนะของน้ำยาและปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด
อยาดื่มหรือนำน้ำในเครื่องมาเลน
อยานำจานออกจากเครื่องจนกวา
โปรแกรมจะทำงานเสร็จสิ้น เนื่องจากอาจมี
น้ำยาตกคางที่จาน
เครื่องอาจปลอยไอรอนหากเปดประตูขณะ
โปรแกรมยังทำงานอยู
อยาใสของไวไฟที่เปยกสารไวไฟภายใน
ใกลหรือบนตัวเครื่อง

2.5 การใหบริการ
•
•

ติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตเพื่อสง
เครื่องซอม เราขอแนะนำใหใชชิ้นสวนที่
เปนของแทเทานั้น
ขณะติดตอกับศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
คุณจะตองจัดเตรียมขอมูลตอไปนี้ตามที่
แสดงในแผนขอมูลพิกัดเครื่อง
รุน:
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PNC:
ซีเรียลนัมเนอร:

•
•
•

2.6 การทิ้ง

ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟา
ตัดสายไฟจากนั้นจึงนำไปทิ้ง
นำล็อคประตูออกเพื่อปองกันเด็กหรือสัตว
เลี้ยงติดคางอยูในเครื่อง

คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือ
ขาดอากาศหายใจ

3. รายละเอียดผลิตภัณฑ
1

2

3

12

11 10

1
2
3
4
5
6
7

ดานบน
แขนพนสเปรยชวงบน
แขนพนสเปรยชวงลาง
ตัวกรอง
แผนระบุพิกัด
ชองเติมเกลือ
ชองระบายอากาศ

9 8

7

8
9
10
11
12

6

5

4

ที่จายน้ำยาเคลือบแหง
ที่จายน้ำยาลาง
กระเชาใสของที่จะลาง
กระเชาดานลาง
กระเชาดานบน
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4. แผงควบคุม
1

2

6

1
2
3
4

ไฟแสดงการเปด/ปด
เครื่องหมายแสดงโปรแกรม
ไฟสัญลักษณ
ปุมหนวงเวลา

3

5

4

5 ปุมเริ่มทำงาน
6 แปนตั้งโปรแกรม

4.1 ไฟสถานะ
ไฟสถานะ

รายละเอียด
รอบการลาง ติดสวางขณะรอบการลางกำลังทำงาน
ขั้นตอนการอบแหง ติดสวางขณะรอบการอบแหงกำลังทำงาน
ไฟสถานะสิ้นสุดการทำงาน
ไฟสถานะน้ำยาเคลือบแหง ดับอยูตลอดขณะโปรแกรมทำงาน
ไฟสถานะเกลือ ดับอยูตลอดขณะโปรแกรมทำงาน
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5. โปรแกรม
โปรแกรม

2)

3)

4)

5)

ระดับความ‐
เลอะ
ประเภทโหลด

ชวงของ‐
โปรแกรม

คราบปกติ
ถวยชามและ‐
เครื่องใชบน‐
โตะอาหาร

•
•
•
•

คราบหนัก
ถวยชาม เครื่อง‐
ใชบนโตะอาหาร
หมอและกะทะ

ขอมูลความสิ้นเปลือง

1)

ระยะเวลา
(ต่ำสุด)

พลังงาน
(kWh)

น้ำ
(ล.)

เตรียมการลาง
ลาง 50 °C
ลางน้ำ
อบแหง

195

1.039

11

•
•
•
•

เตรียมการลาง
ลาง 70 °C
ลางน้ำ
อบแหง

150 - 170 1.5 - 1.6

13 - 15

คราบปกติ
ถวยชามและ‐
เครื่องใชบน‐
โตะอาหาร

•
•
•
•

เตรียมการลาง
ลาง 65 °C
ลางน้ำ
อบแหง

120 - 130 1.3 - 1.6

15 - 17

คราบใหม
ถวยชามและ‐
เครื่องใชบน‐
โตะอาหาร

•

30

0.8

9

•

ลาง 60 °C
หรือ 65 °C
ลางน้ำ

ทั้งหมด

•

เตรียมการลาง

14

0.1

4

1) แรงดันและอุณหภูมิของน้ำ ระบบจายไฟและเงื่อนไขแวดลอม รวมทั้งจำนวนจานอาจทำใหคานี้‐
เปลี่ยนไป
2) โปรแกรมนี้จะชวยใหคุณใชน้ำและพลังงานนอยที่สุดสำหรับลางถวยชามและเครื่องใชบนโตะ‐
อาหารที่มีคราบปกติ (เปนโปรแกรมมาตรฐานสำหรับสถาบันทดสอบตาง ๆ)
3) โปรแกรมนี้จะมีชวงการลางน้ำโดยใชอุณหภูมิสูงเพื่อสุขอนามัยที่ดีกวา ระหวางรอบการลางน้ำ
อุณหภูมิจะอยูที่ 70 °C เปนเวลาอยางนอย 10 นาที
4) คุณสามารถใชโปรแกรมนี้เพื่อลางถวยชามที่เพิ่งเลอะคราบใหม ๆ ถือเปนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ‐
ในการลางที่ดีโดยใชชวงเวลาสั้น ๆ
5) ใชโปรแกรมนี้เพื่อลางจานอยางรวดเร็วและปองกันไมใหอาหารทีตกคางติดแนนกับจานและทำให‐
เกิดกลิ่นไมพึงประสงคออกมาจากเครื่อง อยาใชน้ำยาลางกับโปรแกรมนี้

5.1 ขอมูลสำหรับสถาบันทดสอบ
ตรวจสอบขอมูลการทดสอบเชิงประสิทธิภาพที่
จำเปนทั้งหมดโดยสงอีเมลไปที่
info.test@dishwasher-production.com

จดหมายเลขผลิตภัณฑ (PNC) ที่แผนพิกัด
ขอมูล
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6. คาปรับตั้ง
6.1 โหมดเลือกโปรแกรมและโหมด
ผูใช

ตามนี้ คุณสามารถปรับตั้งโหมดเลือกโปรแกรม
การทำงานไดตามขั้นตอนตอไปนี้
กด Start และ Delay คางพรอม ๆ กันจนไป
ถึงโหมดเลือกโปรแกรม

ขณะเครื่องอยูในโหมดเลือกโปรแกรม
สามารถตั้งโปรแกรมและเขาสูโหมดผูใชที่
ตองการได
ในโหมดผูใชคุณสามารถปรับแตงคาตอไป
นี้
• ระดับน้ำยาปรับความกระดางของน้ำตาม
ระดับความกระดางของน้ำ
คาเหลานี้จะถูกบันทึกไวจนกวาคุณจะ
แกไขอีกครั้ง

6.2 น้ำยาปรับความกระดางของน้ำ
น้ำยาปรับความกระดางของน้ำมีหนาที่ขจัดแร
ธาตุตาง ๆ ออกจากน้ำ เนื่องจากสวนประกอบ
เหลานี้จะสงผลตอประสิทธิภาพในการลางและ
ตัวเครื่อง
ยิ่งแรธาตุมากเทาไร น้ำจะยิ่งกระดางมาก
เทานั้น ความกระดางของน้ำจะตรวจวัดเปน
เกณฑเทียบเทา

การตั้งคาโหมดเลือกโปรแกรมการ
ทำงาน

น้ำยาปรับความกระดางของน้ำควรปรับตาม
ความกระดางของน้ำในพื้นที่ของคุณ หนวย
งานประปาทองถิ่นของคุณควรสามารถใหคำ
แนะนำเกี่ยวกับความกระดางของน้ำในพื้นที่
ของคุณ จะตองปรับระดับน้ำยาปรับความ
กระดางของน้ำใหถูกตองเพื่อใหการลางเกิด
ประสิทธิภาพ

เครื่องอยูในโหมดเลือกโปรแกรมเมื่อไฟ
สถานะเปด/ปดติดสวางและไฟสถานะเริ่มการ
ทำงานเริ่มติดกะพริบ
ขณะเปดใชเครื่อง เครื่องมักจะเขาสูโหมด
เลือกโปรแกรมการทำงาน ทั้งนี้หากไมเปนไป
ความกระดางของน้ำ
องศาเยอรมัน
(°dH)

องศาฝรั่งเศส
(°fH)

mmol/l

องศา
Clarke

ระดับน้ำยาปรับ‐
ความกระดาง‐
ของน้ำ:

47 - 50

84 - 90

8.4 - 9.0

58 - 63

10

43 - 46

76 - 83

7.6 - 8.3

53 - 57

9

37 - 42

65 - 75

6.5 - 7.5

46 - 52

8

29 - 36

51 - 64

5.1 - 6.4

36 - 45

7

23 - 28

40 - 50

4.0 - 5.0

28 - 35

6

19 - 22

33 - 39

3.3 - 3.9

23 - 27

5 1)

15 - 18

26 - 32

2.6 - 3.2

18 - 22

4

11 - 14

19 - 25

1.9 - 2.5

13 - 17

3

4 - 10

7 - 18

0.7 - 1.8

5 - 12

2

<4

<7

<0.7

<5

1 2)

1) คาจากโรงงาน
2) อยาใชเกลือที่ระดับนี้

ไมวาคุณจะใชน้ำยามาตรฐานหรือมัลติ
แท็บเล็ต (ที่มีหรือไมมีสวนผสมของเกลือ)
ใหปรับระดับความกระดางของน้ำใหเหมาะ

สมเพื่อใหสวนแสดงผลการเติมเกลือกลับ
มาทำงานอีกครั้ง
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มัลติแท็บที่มีเกลือจะไม
ประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ปรับน้ำกระดางใหออนลง

การปรับระดับน้ำยาปรับความ
กระดางของน้ำ
เครื่องจะตองอยูในโหมดเลือกโปรแกรม
1. สวนกำกับโปรแกรมการทำงานที่แปนจะ
ตองตรงกับไฟสถานะเปด/ปด
2. เขาสูโหมดผูใชโดยกดคางที่ Delay ใน
ขณะเดียวกันใหปรับแปนทวนเข็มนาฬิกา
จนสวนกำกับโปรแกรมการทำงานไดแนว
กับโปรแกรมแรก ปลอยมือจาก Delay

เมื่อไฟสถานะ Start และเปด/ปดเริ่มติด
กะพริบ
3. กด Delay
•
•

ไฟสถานะ
เริ่มติดกะพริบ
ไฟสถานะ Start และเปด/ปดจะ
กะพริบตอไป

•

การติดกะพริบสลับกันของ
แสดง
ระดับที่ปรับตั้งไวปจจุบัน เชน กะพริบ
5 ครั้ง + หยุด + กะพริบ 5 ครั้ง =
ระดับ 5
4. กด Delay ซ้ำ ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนคา ทุก
ครั้งที่กด Delay เลขแสดงระดับจะเพิ่มขึ้น
หลังพนระดับ 10 คุณจะเริ่มตนจากระดับ
1 อีกครั้ง
5. ปรับแปนไปที่ตำแหนงเปด/ปดเพื่อยืนยัน
คาปรับตั้ง

7. กอนการใชงานครั้งแรก
1. ระดับน้ำยาปรับความกระดางของน้ำจะ
ตองมีระดับที่สอดคลองกับระดับความ
กระดางของแหลงน้ำที่ใช หากไมตรง
กัน ใหปรับระดับน้ำยาปรับความ
กระดางของน้ำ
2. เติมเกลือในชองเติม
3. เติมน้ำยาเคลือบแหงในชองเติม
4. เปดกอกน้ำ
5. เริ่มโปรแกรมการทำงานเพื่อขจัดสิ่ง
ตกคางดานในเครื่อง อยาใชน้ำยาลาง
หรือใสจานชามในกระเชา
ขณะเริ่มโปรแกรมการทำงาน เครื่องอาจตอง
ใชเวลาถึง 5 นาทีเพื่อรีชารจเรซินในตัวปรับ
ความกระดางของน้ำ ดูเหมือนวาเครื่องไม
ทำงาน รอบการลางจะเริ่มตนก็ตอเมื่อขั้นตอน
นี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแลวเทานั้น ขั้นตอนนี้จะ
ทวนซ้ำเปนระยะ ๆ

3. เติมเกลือสำหรับเครื่องลางจานในชองเติม

4. นำเกลือรอบ ๆ ชองเปดของชองเติมเกลือ
ออกใหหมด

7.1 ที่เติมเกลือ
ขอควรระวัง
ใชเฉพาะเกลือสำหรับเครื่องลาง
จานเทานั้น
เกลือใชสำหรับเติมใหกับเรซินในตัวปรับความ
กระดางของน้ำเพื่อใหแนใจวาการลางจะมี
ประสิทธิภาพสำหรับรอบการลางทั่ว ๆ ไป

การเติมเกลือในชองเติม
1. หมุนฝาชองเติมเกลือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อ
นำออก
2. ใสน้ำ 1 ลิตรในชองเติมเกลือ (ครั้งแรก
เทานั้น)

5. หมุนฝาชองเติมเกลือตามเข็มนาฬิกาเพื่อ
ปดชองเติมเกลือ
ขอควรระวัง
น้ำและเกลืออาจเล็ดรอดมาจาก
ชองเติมขณะเติม หลังจากเติม
ชองเติมเกลือ ใหเริ่มโปรแกรม
ทันทีเพื่อปองกันการกัดกรอน
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7.2 การเติมน้ำยาเคลือบแหง
A D

ขอควรระวัง
ใชเฉพาะน้ำยาเคลือบแหง
สำหรับเครื่องลางจานเทานั้น

B

C

คุณสามารถปรับตัวเลือกของ
ปริมาณนำจาย (B) ระหวาง 1
(ปริมาณต่ำสุด) ถึง 4 หรือ 6
(ปริมาณสูงสุด)

B

A

1. กดปุมปลดล็อค (D) เพื่อเปดฝา (C)
2. เทน้ำยาเคลือบแหงในชองเติม (A) จน
น้ำยาถึงเกณฑ "สูงสุด"
3. นำน้ำยาเคลือบแหงสวนที่ลนออกโดยใช
ผาซับเพื่อไมใหเกิดฟองมากเกินไป
4. ปดฝา ปุมปลดล็อคจะตองล็อคคางอยูใน
ตำแหนง

M AX
4

1

3 2
+

-

C
D

8. การใชงานทั่วไป
1. เปดกอกน้ำ
2. ปรับแปนไปจนสวนกำกับโปรแกรมตรงกับ
โปรแกรมที่ตองการปรับตั้ง ปรับตั้ง
โปรแกรมการทำงานที่เหมาะสมตาม
ประเภทของสิ่งของที่จะลางและระดับ
คราบสกปรก
• หากสวนแสดงระดับเกลือเปดทำงาน
ใหเติมเกลือในที่รองรับเกลือ
• หากสวนแสดงระดับน้ำยาเคลือบแหง
เปดทำงาน ใหเติมน้ำยาเคลือบแหงใน
ที่จาย
3. ใสสิ่งของที่จะลางในกระเชา
4. เติมน้ำยาลาง
5. เริ่มตนการทำงานของโปรแกรม

8.1 การใชน้ำยาลาง
D A B

30
20

C

11

A

30

B

การเริ่มโปรแกรมโดยหนวงการเริ่ม
ทำงาน

D

20

C

1. การตั้งคาโปรแกรม
2. กด Delay เพื่อหนวงการเริ่มทำงานของ
โปรแกรมออกไป 3 ชั่วโมง
ไฟสถานะหนวงการทำงานจะติดสวาง
3. กด Start
ไฟสัญลักษณเริ่มการทำงานจะติดสวาง
หลังจากนับถอยหลังเสร็จสิ้น โปรแกรมจะเริ่ม
การทำงาน

1. กดปุมปลดล็อค (B) เพื่อเปดฝา (C)
2. ใสน้ำยาลางแบบผงหรือแบบเม็ดในชอง
เติม (A)
3. หากโปรแกรมมีรอบเตรียมการลาง ใหเติม
น้ำยาลางเล็กนอยที่ชองเติม (D)
4. ปดฝา ปุมปลดล็อคจะตองล็อคคางอยูใน
ตำแหนง

การเปดประตูขณะเครื่องทำงาน

8.2 การใชมัลติแท็บเล็ต

การยกเลิกการหนวงเวลาการเริ่ม
ทำงานขณะเครื่องกำลังนับถอยหลัง

ในกรณีที่ใชแท็บเล็ตที่มีเกลือและน้ำยาเคลือบ
แหง อยาเติมผลิตภัณฑในที่เก็บเกลือ และที่
จายน้ำยาเคลือบแหง
1. ปรับระดับน้ำยาปรับความกระดางของน้ำ
ใหอยูในระดับต่ำสุด
2. ตั้งคาตัวจายน้ำยาเคลือบแหงไปที่ระดับต่ำ
สุด

หากคุณเปดประตูขณะโปรแกรมกำลังทำงาน
เครื่องจะหยุดทำงาน หากสงผลตออัตราสิ้น
เปลืองพลังงานและระยะเวลาของโปรแกรม
การทำงาน ขณะปดประตู เครื่องจะทำงานตอ
จากเดิม

1. กดคางที่ Start และ Delay จนกวาไฟ
สถานะการเริ่มทำงานจะเริ่มติดกะพริบ
2. กด Start เพื่อเริ่มโปรแกรมการทำงาน

การยกเลิกโปรแกรม

8.3 การตั้งคาและเริ่มโปรแกรม

กดคางที่ Start และ Delay จนกวาไฟสถานะ
การเริ่มทำงานจะเริ่มติดกะพริบ

เริ่มตนการทำงานของโปรแกรม

จะตองมีน้ำยาในที่เก็บน้ำยากอนเริ่มโปรแกรม
ใหม

1. เปดกอกน้ำ
2. ปดฝาเครื่อง
3. ปรับแปนไปจนสวนกำกับโปรแกรมตรงกับ
โปรแกรมที่ตองการปรับตั้ง
• ไฟสถานะเปด/ปดจะติดสวาง
• ไฟสถานะเริ่มการทำงานจะเริ่มกะพริบ
4. กด Start
• โปรแกรมจะเริ่มการทำงานและไฟ
สถานะรอบการลางจะติดสวาง
• ไฟสถานะเปด/ปดและไฟสถานะเริ่ม
การทำงานติดสวาง

สิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม
หลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จ ไฟสถานะ
จะติดสวาง หากคุณไมปดเครื่องภายใน 5 นาที
ไฟสถานะทั้งหมดจะดับลง ทั้งนี้เพื่อลดการสิ้น
เปลืองพลังงาน
1. ปดเครื่องโดยหมุนแปนจนกวาสวนแสดง
โปรแกรมจะตรงกับตำแหนงเปด/ปด
2. ปดกอกน้ำ
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9. คำแนะนำและเคล็ดลับ
9.1 ทั่วไป
คำแนะนำตอไปนี้จะชวยใหมั่นใจวาการ
ทำความสะอาดและอบแหงเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสำหรับการใชงานทั่วไป และยัง
ชวยดูแลสิ่งแวดลอมในเวลาเดียวกัน
•
•

•
•

•

•

นำเศษอาหารชิ้นใหญออกจากจานเททิ้งไว
ในอางแยกเศษอาหาร
อยาลางน้ำเองกอนลวงหนา ในกรณีที่
จำเปนใหใชโปรแกรมเตรียมการลาง (ถา
มี) หรือเลือกโปรแกรมที่มีรอบเตรียมการ
ลาง
ใชพื้นที่ของกระเชาใหเต็มที่
ขณะใสสิ่งของที่จะลางในเครื่อง จานจะ
ตองอยูในตำแหนงที่น้ำสามารถฉีดลางได
จากหัวฉีดของแขนพนสเปรย สิ่งของที่จะ
ลางจะตองไมสัมผัสกันหรือปดคลุมทับกัน
คุณสามารถใชน้ำยาของเครื่องลางจาน
น้ำยาเคลือบแหงและเกลือแยกกัน หรือใช
มัลติแท็บเล็ต (เชน "3in1" "4in1" "All in
1") ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แจงในฉลาก
บรรจุ
เลือกโปรแกรมตามประเภทสิ่งที่จะลางและ
ระดับคราบสกปรก โปรแกรม ECO จะชวย
ใหคุณใชน้ำและพลังงานนอยที่สุดสำหรับ
ลางถวยชามและเครื่องใชบนโตะอาหารที่มี
คราบปกติ

9.2 การใชเกลือ น้ำยาเคลือบแหง
และน้ำยาลาง
•

•

•
•

•

ใชเฉพาะเกลือ น้ำยาเคลือบแหงและน้ำยา
ลางสำหรับเครื่องลางจานเทานั้น
ผลิตภัณฑอื่น ๆ อาจทำใหเกิดความเสีย
หายกับเครื่อง
ในพื้นที่ที่มีน้ำกระดางถึงกระดางมาก
แนะนำใหใชน้ำยาลางชนิดเดียว (แบบแผง
เจล เม็ดโดยไมตองใชฟงกชั่นเสริม) กับ
น้ำยาเคลือบแหงและเกลือแยกกันเพื่อ
ใหการลางและอบแหงมีประสิทธิภาพ
เดินเครื่องอยางนอยเดือนละครั้งโดยใช
น้ำยาทำความสะอาดเครื่องที่เหมาะสำหรับ
การใชงานนี้โดยเฉพาะ
น้ำยาลางแบบเม็ดจะละลายตัวไดไมดี
สำหรับรอบการทำงานสั้น ๆ เพื่อปองกัน
คราบน้ำยาที่สิ่งของที่จะลาง แนะนำใหใช
น้ำยาลางแบบเม็ดสำหรับโปรแกรมรอบ
ยาวนาน
อยาใชน้ำยาลางมากกวาปริมาณที่เหมาะ
สม ดูคำแนะนำไดจากบรรจุภัณฑของ
น้ำยาลาง

9.3 จะทำอยางไรหากตองการหยุด
ใชผลิตภัณฑแบบมัลติแท็บเล็ต
กอนเริ่มใชน้ำยาลาง เกลือและน้ำยาเคลือบ
แหงแยกกัน ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ปรับระดับน้ำยาปรับความกระดางของน้ำ
ในระดับสูงสุด
2. ที่เก็บเกลือและน้ำยาเคลือบแหงจะตองเติม
ใหเต็ม
3. เริ่มโปรแกรมที่สั้นที่สุดของรอบการลางน้ำ
อยาเติมน้ำยาลางหรือใสจานชามใน
กระเชา
4. หลังจากโปรแกรมสิ้นสุด ใหปรับน้ำยา
ปรับความกระดางของน้ำตามความ
กระดางของน้ำที่คุณใช
5. ปรับปริมาณของน้ำยาเคลือบแหงที่จะจาย
ออกมา

9.4 การใสสิ่งของที่จะลางใน
กระเชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ใชเครื่องเพื่อลางของที่ใชกับเครื่องลาง
จานไดเทานั้น
อยาใสของที่ทำจากไม เขาสัตว อะลูมิเนียม
โลหะผสมดีบุกและทองแดงในเครื่อง
อยาใสของที่สามารถดูดซับน้ำลงในเครื่อง
(ฟองน้ำ ผา)
นำเศษอาหารชิ้นใหญออกจากจานเททิ้งไว
ในอางแยกเศษอาหาร
ทำใหเศษอาหารที่ไหมออนตัวลง
ของที่มีโพรงกลวง (ถวย แกวและกะทะ) จะ
ตองคว่ำลง
แกวจะตองไมชนกัน
วางชอนสอมและเครื่องใชชิ้นเล็ก ๆ ใน
กระเชาสำหรับเครื่องใชบนโตะอาหาร
วางของเบา ๆ ที่กระเชาดานบน สิ่งของจะ
ตองไมเคลื่อนตำแหนง
แขนพนสเปรยจะตองเคลื่อนไดอิสระกอน
เริ่มโปรแกรมการทำงาน

9.5 กอนเริ่มโปรแกรมการทำงาน
ตรวจสอบวา:
•
•
•
•
•

กรองสะอาดและติดตั้งไดถูกตอง
ฝาที่เก็บเกลือจะตองปดแนน
แขนพนสเปรยจะตองไมอุดตัน
มีเกลือสำหรับเครื่องลางจานและน้ำยา
เคลือบแหงจำหนาย (ยกเวนในกรณีที่ใช
มัลติแท็บเล็ต)
ตำแหนงของสิ่งของที่จะลางในกระเชาจะ
ตองเหมาะสม
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•
•

โปรแกรมเหมาะกับสิ่งของที่จะลางและ
ระดับคราบสกปรกที่มี
น้ำยามีปริมาณที่เหมาะสม

9.6 การนำสิ่งของออกจากกระเชา
ลาง

2. เริ่มจากนำสิ่งของที่ลางออกจากกระเชา
ดานลาง จากนั้นนำออกจากกระเชาดาน
บน
ในตอนทายโปรแกรมการ
ทำงาน น้ำอาจยังคางอยูดาน
ขางและที่ประตูเครื่อง

1. ปลอยใหสิ่งของที่ลางเย็นลงกอนนำออก
จากเครื่อง ของรอนมักเสียหายไดงาย

10. การดูแลและทำความสะอาด
คำเตือน
กอนทำการซอมบำรุง ใหปด
เครื่องและปลดสายไฟออกจาก
เตารับไฟฟา
กรองที่สกปรกและแขนพนส
เปรยที่อุดตันจะทำให
ประสิทธิภาพในการลางลดลง
ตรวจสอบและทำความสะอาด
เปนประจำ

2. นำไสกรอง (C) ออกจากตัวกรอง (B)
3. นำตัวกรองแบบเรียบออก (A)

10.1 การทำความสะอาดแผนกรอง
ระบบกรองแบงออกเปน 3 สวน

C
4. ลางตัวกรอง

B

A

1. หมุนตัวกรอง (B) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อนำ
ออก
5. จะตองไมมีเศษอาหารหรือคราบตกคางที่
หรือรอบ ๆ ขอบอาง
6. ใสตัวกรองแบบเรียบกลับเขาที่ (A)
กำหนดตำแหนงใหถูกตองดานลางของ
สวนกำหนดตำแหนง 2 จุด
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10.2 การทำความสะอาดแขนพนส
เปรย
อยาถอดแขนพนสเปรยออก หากรูที่แขนพนส
เปรยอุดตัน ใหขจัดคราบสวนปรกที่ตกคาง
โดยใชวัตถุปลายแหลมชิ้นเล็ก ๆ

10.3 การทำความสะอาดภายนอก
•

7. ประกอบชุดกรอง (B) และ (C)
8. ใสไสกรอง (B) เขาไปที่ตัวกรองแบบเรียบ
(A) หมุนตามเข็มนาฬิกาจนล็อคเขาที่

•
•

ทำความสะอาดเครื่องโดยใชผาเนื้อนุมชุบ
น้ำบิดหมาด
ใชเฉพาะน้ำยาทำความสะอาดที่เปนกลาง
อยาใชผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอน แผนขัด
ที่หยาบหรือน้ำยาที่เปนสารละลาย

10.4 การทำความสะอาดภายใน
•
•

•

ทำความสะอาดเครื่องดวยความระมัดระวัง
ครอบคลุมทั้งปะเก็นยางที่ประตูโดยใชผา
เนื้อนุมชุบหมาด
หากคุณใชโปรแกรมระยะสั้นเปนประจำ
อาจทำใหเกิดคราบเหนียวและตะกรันดาน
ในเครื่องได เพื่อปองกันปญหานี้ แนะนำ
ใหเดินรอบการทำงานแบบยาวอยางนอย
เดือนละ 2 ครั้ง
เพื่อใหเครื่องทำงานไดเต็มประสิทธิภาพ
แนะนำใหใชผลิตภัณฑทำความสะอาด
เครื่องลางจานเปนประจำทุกเดือน ทำตาม
คำแนะนำที่บรรจุภัณฑอยางเครงครัด

ขอควรระวัง
ตำแหนงตัวกรองที่ไมถูกตอง
อาจทำใหการลางไมมี
ประสิทธิภาพหรือเครื่องไดรับ
ความเสียหาย

11. การแกไขปญหา
หากเครื่องไมเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานไป
เฉย ๆ กอนติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
ใหตรวจสอบวาสามารถแกไขปญหาไดเอง
หรือไมตามขอมูลที่แจงในตาราง
คำเตือน
การซอมแซมที่ไมถูกตองจะ
ทำใหเกิดความเสี่ยงอยางรุนแรง
ตอความปลอดภัยของผูใช การ
ซอมแซมจะตองดำเนินการโดย
ผูเชี่ยวชาญ

สำหรับปญหาบางอยาง ไฟสถานะสิ้นสุดการ
ทำงานจะกะพริบเปนระยะ ๆ เพื่อแจงวามี
ปญหาเกิดขึ้น
ปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้นสามารถแกไขได
โดยไมตองติดตอศูนยบริการ
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สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาที่เปนไปได

ไมสามารถเปดเครื่องได

•
•

ปลั๊กจะตองเสียบอยูกับเตารับไฟฟา
ฟวสในกลองฟวสจะตองไมเสียหาย

โปรแกรมไมยอมเริ่มทำงาน

•
•
•

ฝาเครื่องจะตองปดอยู
กด Start
หากตั้งคาหนวงการเริ่มทำงานไว ใหยกเลิกคา‐
หรือรอใหสิ้นสุดการนับถอยหลัง
เครื่องเริ่มการทำงานเพื่อจายเรซินดานในน้ำยา‐
ปรับความกระดางของน้ำอีกครั้ง ระยะเวลาใน‐
การดำเนินการจะอยูที่ประมาณ 5 นาที

•

เครื่องไมยอมจายน้ำเขาไป
• ไฟสถานะสิ้นสุดการทำงานจะ‐
กะพริบสลับกันทีละ 1 ครั้ง
• ไฟสถานะ Start จะติดกะพริบตอ‐
เนื่อง

•
•
•
•
•

ตรวจสอบวาเปดกอกอยูหรือไม
แรงดันน้ำจะตองไมต่ำเกินไป สอบถามขอมูลนี้‐
ไดจากผูใหบริการประปาในพื้นที่
กอกน้ำจะตองไมตัน
กรองทอจายน้ำขาเขาจะตองไมตัน
ทอจายน้ำขาเขาจะตองไมหักหรืองอ

เครื่องไมระบายน้ำออก
• ไฟสถานะสิ้นสุดการทำงานจะ‐
กะพริบสลับกันทีละ 2 ครั้ง
• ไฟสถานะ Start จะติดกะพริบตอ‐
เนื่อง

•
•

หัวกรองซิงคจะตองไมตัน
ทอระบายน้ำจะตองไมหักหรืองอ

อุปกรณกันน้ำลนเปดทำงาน
• ไฟสถานะสิ้นสุดการทำงานจะ‐
กะพริบสลับกันทีละ 3 ครั้ง
• ไฟสถานะ Start จะติดกะพริบตอ‐
เนื่อง

•

ปดกอกและติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต

เครื่องหยุดและเริ่มทำงานหลายครั้ง‐
ระหวางรอบการทำงาน

•

ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ เพื่อใหไดผลการทำงานที่ดี‐
ที่สุดและประหยัดพลังงาน

โปรแกรมทำงานนานเกินไป

•

หากตั้งคาหนวงการเริ่มทำงานไว ใหยกเลิกคา‐
หนวงหรือรอใหสิ้นสุดการนับถอยหลัง

มีการรั่วไหลเล็กนอยจากประตูเครื่อง

•

เครื่องไมไดระดับ คลายหรือขันแนนขาปรับ
(ถามี)
ประตูเครื่งอไมไดศูนยที่อางรอง ปรับขาดานหลัง
(ถามี)

•
ฝาเครื่องปดยาก

•
•

มีเสียงตีกระทบ/เคาะที่ดานในเครื่อง

•
•

เครื่องไมไดระดับ คลายหรือขันแนนขาปรับ
(ถามี)
ชิ้นสวนของเครื่องใชบนโตะอาหารยื่นออกมา‐
จากกระเชา
เครื่องใชบนโตะอาหารจัดเรียงในกระเชาไม‐
เหมาะสม ดูในใบปลิววิธีการใสกระเชารองรับ
แขนสเปรยจะตองหมุนไดอิสระ
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ปญหาและรหัสเตือน

สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาที่เปนไปได

เครื่องตัดวงจรการทำงาน

•

•

ดูในหัวขอ "กอนใชครั้งแรก"
"การใชทั่วไป" หรือ "เคล็ดลับ
และคำแนะนำ" เพื่อพิจารณา
สาเหตุอื่น ๆ

กำลังไฟไมเพียงพอสำหรับจายไปยังเครื่อง‐
ทั้งหมดระหวางการทำงาน ตรวจสอบกำลังไฟที่‐
เตารับไฟฟาและพิกัดที่มาตรวัดหรือปดเครื่อง‐
บางตัวที่ใชอยู
ขอผิดพลาดระบบไฟฟาภายในของเครื่อง ติดตอ‐
ศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต
สำหรับรหัสเตือนที่ไมไดแจงในตาราง กรุณา
ติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต

หลังจากตรวจสอบอุปกรณแลว Start หากยัง
เกิดปญหาขึ้นอีก ใหติดตอศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาต

11.1 ผลการลางและอบแหงไมเปนที่นาพอใจ
ปญหา

สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาที่เปนไปได

ผลการซักไมดี:

•
•
•

ผลการอบแหงไมดี

•
•
•
•

มีริ้วขาว ๆ หรือแถบสีน้ำเงินที่‐
จานและแกว

•

มีคราบและหยดน้ำแหงที่แกว‐
และจาน

•

•

•

ดูในหัวขอ "การใชงานทั่วไป" "เคล็ดลับและคำ‐
แนะนำ" และใบปลิวคำแนะนำในการใสผา
ใชโปรแกรมการซักที่สะอาดล้ำลึกมากกวา
ลางหัวจายแขนพนสเปรยและตัวกรอง ดูรายละเอียดใน‐
หัวขอ "การดูแลและทำความสะอาด"
เครื่องใชบนโตะอาหารที่ทิ้งไวในตูปดนานเกินไป
ไมมีระบบเคลือบแหงหรือระดับการเคลือบแหงไมเพียงพอ
ตั้งคาตัวจายน้ำยาเคลือบแหงไปที่ระดับสูงสุด
พลาสติกอาจตองเช็ดดวยผาขนหนู
แนะนำใหใชน้ำยาเคลือบแหงทุกครั้ง แมจะใชรวมกับ‐
มัลติแท็บเล็ตก็ตาม
ปริมาณน้ำยาเคลือบแหงมากเกินไป ปรับระดับน้ำยา‐
เคลือบแหงใหต่ำลง
ปริมาณน้ำยาลางมากเกินไป
ปริมาณน้ำยาเคลือบแหงไมเพียงพอ ปรับระดับน้ำยา‐
เคลือบแหงใหสูงขึ้น
ปริมาณน้ำยาเคลือบแหงอาจเปนสาเหตุของปญหา
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สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาที่เปนไปได

จานเปยก

•
•
•
•
•

โปรแกรมไมมีรอบการอบแหงหรือมีรอบการอบแหงที่‐
อุณหภูมิต่ำ
ที่จายน้ำยาเคลือบแหงไมมีน้ำยา
ปริมาณน้ำยาเคลือบแหงอาจเปนสาเหตุของปญหา
ปริมาณมัลติแท็บเล็ตอาจเปนสาเหตุของปญหา ลองใช‐
ผลิตภัณฑยี่หออื่นหรือใชที่จายน้ำยาเคลือบแหง และใช‐
น้ำยาเคลือบแหงรวมกับมัลติแท็บเล็ต
เปดประตูเครื่องลางจานคางไวระยะหนึ่งกอนนำเครื่อง‐
ใชบนโตะอาหารกอน

ดานในของเครื่องจะเปยก

•

ซึ่งไมใชปญหาของเครื่อง แตมีสาเหตุมาจากความชื้นใน‐
อากาศที่ควบแนนที่ผนัง

เกิดฟองผิดปกติระหวางการลาง

•
•

ใชน้ำยาสำหรับเครื่องลางจานเทานั้น
มีจุดรั่วที่ตัวจายน้ำยาเคลือบแหง ติดตอศูนยบริการที่ได‐
รับอนุญาต

รอยสนิมที่เครื่องใชบนโตะ‐
อาหาร

•

มีเกลือมากไปในน้ำที่ใชสำหรับลาง ดูในหัวขอ "น้ำยา‐
ปรับความกระดางของน้ำ"
เครื่องเงินและสแตนเลสจัดอยูรวมกัน อยาใสเครื่องเงิน‐
และสแตนเลสไวดวยกันหากสามารถทำได

มีคราบน้ำยาตกคางที่ตัวจาย‐
เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการทำงาน

•

•

•
•

มีกลิ่นในเครื่อง

•

มีคราบตะกรันที่เครื่องใชบน‐
•
โตะอาหาร อางและดานในของ‐ •
ประตู
•
•
•
•
•
เครื่องใชบนโตะอาหารไม‐
แวววาว เปลี่ยนสีหรือกะเทาะ

•
•
•

แท็บเล็ตน้ำยาคางอยูที่ตัวจายและไมไดถูกลางออกดวย‐
น้ำอยางหมดจด
น้ำไมสามารถลางน้ำยาลางจากที่จายน้ำยาได แขนพนส‐
เปรยจะตองไมอุดตัน
ของในกระเชาจะตองไมบังฝาปดตัวจายน้ำยาลางในการ‐
เปดออก
ดูในหัวขอ "การทำความสะอาดภายใน"
ระดับเกลือต่ำ ใหตรวจสอบสวนแจงสถานะการเติม
ฝาที่เก็บเกลือปดไมแนน
น้ำประปากระดางเกินไป ดูในหัวขอ "น้ำยาปรับความ‐
กระดางของน้ำ"
หรือใชเม็ดแท็บเอนกประสงค ใชเลือกและตั้งคากระตุน‐
น้ำยาปรับความกระดางของน้ำ ดูในหัวขอ "น้ำยาปรับ‐
ความกระดางของน้ำ"
หากคราบตะกรันยังคงติดคาง ใหทำความสะอาดเครื่อง‐
ดวยน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสำหรับการใชงาน‐
ประเภทนี้โดยเฉพาะ
ลองใชสารซักฟอกอื่น
ติดตอผูผลิตสารซักฟอก
ใชเฉพาะอุปกรณที่ใชกับเครื่องลางจานไดเทานั้น
นำเขาและนำออกจากกระเชาอยางระมัดระวัง ดูใน‐
ใบปลิววิธีการใสกระเชารองรับ
วางของที่เปราะบางไวที่กระเชาดานบน
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ดูในหัวขอ "กอนใชครั้งแรก"
"การใชทั่วไป" หรือ "เคล็ดลับ
และคำแนะนำ" เพื่อพิจารณา
สาเหตุอื่น ๆ

12. ขอมูลทางเทคนิค
ขนาด

กวาง / สูง / หนา (มม.)

600 / 850 / 625

การตอระบบไฟ 1)

แรงดันไฟฟา (V)

220 - 240

ความถี่ (Hz)

50

แรงดันน้ำปอนเขาเครื่อง

แถบระดับต่ำสุด/สูงสุด (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

ระบบจายน้ำ

น้ำเย็นหรือน้ำรอน 2)

สูงสุด 60 °C

ความจุ

ตำแหนงจัดวาง

13

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน

โหมดเปดคางไว (W)

5.0

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน

โหมดปดทำงาน (W)

0.50

1) ดูคาอื่น ๆ จากแผนขอมูลพิกัดเครื่อง
2) หากน้ำรอนมาจากแหลงหลังงานเผื่อเลือก (เชน แผงพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม) ใหใชแหลง‐
น้ำรอนเผื่อเลือกเหลานี้เพื่อลดการใชพลังงาน

13. ขอมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม
รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ
ใสบรรจุภัณฑ
ลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไป
รีไซเคิล ชวยปกปองสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ของมนุษย และเพื่อรีไซเคิลขยะอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส อยาทิ้งอุปกรณที่มี

*

เครื่องหมายสัญลักษณ รวมกับขยะในครัว
เรือน สงคืนผลิตภัณฑไปยังโรงงานรีไซเคิลใน
ทองถิ่น หรือติดตอสำนักงานเทศบาลของคุณ
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