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1 รายละเอียดแผงควบคุม
1

2

16

1
2
3
4
5
6
7
8

4

P

5

15

14

ลูกบิด เลือกโปรแกรม
ตัวเลือก รอบปน (ระบบสัมผัส)
ตัวเลือก บันทึกโปรแกรมที่ซักเปนประจำ
ตัวเลือก อุณหภูมิ (ระบบสัมผัส)
จอแสดงผล
ตัวเลือก ระบบล็อคปองกันเด็ก (ดูในหนา 45)
ตัวเลือก ลางน้ำเพิ่ม (ระบบสัมผัส)
ตัวเลือก หนวงเวลา (ระบบสัมผัส)

2 จอแสดงผล

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

3

A

B C

O

N

9
10
11
12
13
14
15
16

D

M

อุณหภูมิน้ำที่ซัก
สัญลักษณอุณหภูมิน้ำ
สัญลักษณ ตัวเลือกเงียบพิเศษ
น้ำหนักผาสูงสุดสำหรับโปรแกรมที่เลือก
สัญลักษณการปรับเปลี่ยนเวลา
ระยะเวลาในการซัก/ระยะเวลาหนวงเวลาจบ
สัญลักษณ ตัวเลือกหนวงเวลาจบการทำงาน
สัญลักษณ ตัวเลือกเพิ่มรอบลางน้ำ
สัญลักษณ ตัวเลือกล็อคปองกันเด็ก

6

13

J)
K)
L)
M)
N)
O)
P)

12

8

11

10 9

ตัวเลือก เพิ่มรอบซัก (ระบบสัมผัส)
เริ่ม/หยุด, เพิ่มผา (ระบบสัมผัส)
สัญลักษณ ฟงกชันเพิ่มผา
ตัวเลือก รีดงาย (ระบบสัมผัส)
ตัวเลือก ปรับเวลา (ระบบสัมผัส)
ตัวเลือก ไอน้ำ (ระบบสัมผัส)
ตัวเลือก อัลตรามิกซ (ระบบสัมผัส)
ปุมกด เปด/ปด เครื่อง
E

L

7

K

F

J

G

I

H

สัญลักษณ ล็อคประตูเครื่อง
สัญลักษณ สถานะรอบการทำงานไอน้ำ
สัญลักษณ ตัวเลือกไอน้ำ
สัญลักษณ แสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
(ซัก/ลางน้ำ/ปนหมาด)
สัญลักษณ ระบบ UltraMix
รอบปนหมาด
สัญลักษณ ตัวเลือกไมระบายน้ำลางผา
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3 ตารางโปรแกรม

Mixed (ผาผสม);
ถึง 60 °C

น้ำหนักผาสูงสุด (ผาแหง);
รอบปน หมาดสูงสุดที่
ประเภทของผาและระดับความสกปรก
สามารถเลือกได
ผาฝายขาวหรือสี (ปรับเวลาซักใหเหมาะสมกับระดับความ
10 กิโลกรัม;
1400 รอบตอนาที
สกปรก, ดูตาราง “ปรับเปลี่ยนเวลาการซัก” หนา 44)
ผาสังเคราะหหรือรวมทุกเนื้อผา (ปรับเวลาซักให
4 กิโลกรัม;
เหมาะสมกับระดับความสกปรก, ดูตาราง “ปรับเปลี่ยนเวลา
1200 รอบตอนาที

Delicates (ผาเนื้อบาง);
ถึง 40 °C

4 กิโลกรัม;
1200 รอบตอนาที

ผาเนื้อบาง เชน อะคริลิค, วิสโคสและโพลิเอสเตอร

Daily 60 (ซัก 60 นาที);
30 °C ถึง 60 °C

5.5 กิโลกรัม;
1400 รอบตอนาที
2 กิโลกรัม;
1200 รอบตอนาที

ผาฝายสี เชน เสื้อเชิ้ต, เสื้อเชิ้ตสตรี,
ผาขนหนูและชุดชั้นใน ที่สกปรกปานกลาง
โปรแกรมพิเศษสำหรับผาขนสัตวที่ติดฉลาก
“ผาขนสัตวที่สามารถซักดวยเครื่องไดไมหด”
ผาขาวและผาสีไมตก เลือกโปรแกรมนี้เพื่อใหได
ผลการซักที่ดีและลดการใชพลังงาน
ซึ่งเวลาของโปรแกรมการซักจะเพิ่มขึ้น
โปรแกรมพิเศษสำหรับผาหมใยสังเคราะห, ผานวม,
ผาปูเตียง ฯลฯ (ปรับเวลาซักใหเหมาะสมกับระดับความ

โปรแกรม ;
อุณหภูมทิ เ่ี ลือกได
Cottons (ผาฝาย);
2)
ถึง 90 °C

การซัก” หนา 44)

Wool (ผาขนสัตว);
ถึง 40 °C
Energy Saver
(ซักประหยัด);

40 °C ถึง 60 °C

1)

10 กิโลกรัม;
1400 รอบตอนาที

Bedding (เครื่องนอน);
ถึง 60 °C

3 กิโลกรัม;
800 รอบตอนาที

Tub Clean (ลางถังซัก)

-

Baby Care (เสื้อผาเด็ก);
ถึง 40 °C

4 กิโลกรัม;
1200 รอบตอนาที

Quick 18 (ซัก 18 นาที);
30 °C

1.5 กิโลกรัม;
800 รอบตอนาที
10 กิโลกรัม;
1400 รอบตอนาที
10 กิโลกรัม;
1400 รอบตอนาที

Spin (ปนหมาด)
Rinse + Spin

(ลาง + ปน)

Vapour Refresh

(ลดรอยยับ)

Favourite

(ซักประจำ)

(ปรับเวลาซักใหเหมาะสมกับระดับความสกปรก, ดูตาราง
“ปรับเปลี่ยนเวลาการซัก” หนา 44)

สกปรก, ดูตาราง “ปรับเปลี่ยนเวลาการซัก” หนา 44)

โปรแกรมสำหรับทำความสะอาดถังซัก
ผาฝายสำหรับเด็กและผาถักที่บอบบาง
สกปรกไมมาก
ผาใยสังเคราะหหรือรวมทุกเนื้อผาที่สกปรกนอยๆ
ถายน้ำทิ้งและปนหมาด
ลางน้ำและปนหมาด

1.5 กิโลกรัม;
ผาถูกซักดวยไอน้ำ

รอบการซักนี้ชวยในการกำจัดกลิ่นที่
ไมพึงประสงคและชวยในการลดรอยยับ
โปรแกรมนี้ไมตองเติมผงซักฟอก

-

เรียกใชชุดโปรแกรมที่บันทึกไว

1) โปรแกรม Energy Saver (ซักแบบประหยัดพลังงาน) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สำหรับซักผาไมสกปรกมากที่น้ำหนักสูงสุดที่รองรับ
ถือเปนโปรแกรมที่แนะนำในแผนปายวาประหยัดน้ำและพลังงาน {ตามมาตรฐาน มอก. 1462 (IEC 60456 ฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4)}
2) สัญลักษณ “
” แสดงถึงน้ำเย็น (น้ำ ณ อุณหภูมิหอง)

ภาษาไทย
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4 ตัวเลือกเสริมที่สามารถใชรวมกับโปรแกรมได

โปรแกรม
ตัวเลือก

Spin (รอบปน)

1)

No Spin Rinse Hold Extra Silent

(ไมปนหมาด) (ไมระบายน้ำลาง)
















(เงียบพิเศษ)

    
    

  



 
  

 




 







Rinse + Spin



Vapour Refresh


1) สามารถเลือกตัวเลือก “Vapour (ไอน้ำ)” ไดกับอุณหภูมิ 40 ถึง 90 องศาเซลเซียสเทานั้น
 สามารถเปดและปดการใชงานตัวเลือกได
X ไมสามารถปดการใชงานตัวเลือกได
Cottons
Mixed
Delicates
Daily 60
Wool
Energy Saver
Bedding
Tub Clean
Baby Care
Quick 18
Spin














X
X


X
X
X

5 การใชงานตัวเลือกเสริม

เลือกอุณหภูมิ (ระบบสัมผัส)

รอบการซักนี้จะเงียบมากและสามารถเลือก
ไดในเวลากลางคืนหรือเวลาอื่นที่เหมาะสม
หลังจากสิ้นสุดการทำงาน ประตูจะถูก
ล็อคไว เนื่องจากมีน้ำอยูในถังซัก
หากตองการใหเครื่องทำงานตอ
(ระบายน้ำออก) ใหกดปุม “เริ่ม/หยุด”

สัมผัสสัญลักษณเลือกอุณหภูมิซ้ำๆ เพื่อเพิ่มหรือ
ลดอุณหภูมิการซัก หากตองการใหซักผาในชวง
อุณหภูมิอื่นนอกเหนือจากที่เครื่องซักผากำหนด

เลือกรอบปนหมาด (ระบบสัมผัส)

สัมผัสสัญลักษณเลือกรอบปนหมาดซ้ำๆ เพื่อเพิ่ม
หรือลดความเร็วในการปนหมาด หากตองการให
ปนหมาดที่ชวงความเร็วอื่นนอกเหนือจากที่เครื่อง
ซักผากำหนดไว
● ไมปนหมาด
ตัวเลือกไมปนหมาดจะเปนการยกเลิกรอบ
การปนหมาดทั้งหมดและเพิ่มจำนวนลางน้ำ
●

เงียบพิเศษ
หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ เครื่องจะไมระบายน้ำ
จากการลางน้ำรอบสุดทายเพื่อปองกันผายับ
และรอบปนหมาดทั้งหมดจะถูกยกเลิก

●

ไมระบายน้ำลางผา
หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ น้ำจากการลางน้ำ
รอบสุดทายจะไมถูกระบายออก และถังซัก
จะหมุนตามปกติเพื่อปองกันผาเกิดรอยยับ
หลังสิ้นสุดโปรแกรม ประตูเครื่องยังคงล็อคอยู
เพื่อแจงวาจะตองระบายน้ำออก
หลังจากสิ้นสุดการทำงาน ประตูจะถูก
ล็อคไว เนื่องจากมีน้ำอยูในถังซัก
หากตองการใหเครื่องทำงานตอ
(ระบายน้ำออก) ใหกดปุม “เริ่ม/หยุด”
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ลางน้ำเพิ่ม (ระบบสัมผัส)
สำหรับผูท ม่ี อี าการแพผงซักฟอก หรือในบริเวณทีม่ ี
ระดับความกระดางของน้ำออนควรเลือกตัวเลือกนี้
สัมผัสสัญลักษณนี้เพื่อเพิ่มรอบการลางน้ำสองรอบใน
โปรแกรมการซัก ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณตัวเลือกนี้
จะติดสวางเพื่อแสดงวาตัวเลือกไดถูกเลือกแลว

หนวงเวลา (เวลาจบการทำงาน)
(ระบบสัมผัส)
กอนที่คุณจะเริ่มตนการทำงานของโปรแกรม
ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณสามารถกำหนดเวลาจบของ
การทำงานได โดยคุณสามารถกำหนดไดตั้งแต
1 ชั่วโมง ไปจนถึง 19 ชั่วโมง (ขึ้นอยูกับ
โปรแกรมที่เลือก)
ขอชี้แนะ: ถาหากระยะเวลาการทำงาน
ของโปรแกรมที่เลือกมีระยะเวลานานกวา
3 ชม. เวลาที่เลือกไดของฟงกชั่นนี้
จะเลือกไดจาก 4 ชม. ขึ้นไป
สัมผัสปุม “Delay End” เลือกระยะเวลาที่ตองการ
จอแสดงผลจะแสดงเวลาที่คุณเลือกเปนชั่วโมงและ
ไฟแอลอีดีที่เกี่ยวของจะสวาง
ใหเลือกตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณทำการ
เลือกโปรแกรมการทำงานเสร็จสิ้นแลว
และกอนสัมผัสปุม Start/Pause
ยกตัวอยางเชนหากระยะเวลาการทำงานของ
โปรแกรมที่เลือกเทากับ 3.20 ชม. และคุณเลือก
หนวงเวลาจบการทำงาน (Delay End) เปน
6 ชม. ซึ่งหมายความวาเครื่องจะทำงานเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลา 6 ชม. (ดังอธิบายในแผนภาพ)
เวลา “Delay End” เทากับ 6 ชม.
นับเวลาถอยหลัง
ระยะเวลาการ
เขาสูการทำงาน
ทำงาน 3.20 ชม.
2.40 ชม.
กดปุม
Start/Pause

โปรแกรมเริ่ม
ทำงาน

เสร็จสิ้นการ
ทำงาน

หลังจากเลือกระยะเวลาของหนวงเวลาจบการ
ทำงาน (Delay End) ใหกดปุม Start/Pause เพื่อ
เริ่มการทำงาน เครื่องจะเริ่มนับเวลาถอยหลังและ
อับเดตเวลาบนจอแสดงผลในแตละชั่วโมงจนกวา
จะถึงเวลาเริ่มตนของโปรแกรมที่เลือก

หากคุณไดเริ่มหนวงเวลาไปแลว (สัมผัสปุม
Start/Pause แลว) และคุณตองการที่จะยกเลิก
การหนวงเวลาจบการทำงาน ใหปฏิบัติดังนี้ :
- หยุดการทำงานเครื่องชั่วคราว โดยสัมผัสปุม
Start/Pause
- ยกเลิกหนวงเวลา โดยสัมผัสที่ปุม Delay End
ซ้ำๆ จนกระทั้งเวลาเปลี่ยนเปน “ ”
- สัมผัสปุม Start/Pause เพื่อใหเครื่องทำงานตอ

รีดงาย (ระบบสัมผัส)
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ผาจะถูกซักและปนหมาด
อยางนุมนวลเพื่อปองกันผายับยน ทั้งนี้เพื่อให
สามารถรีดผาไดงายยิ่งขึ้น
ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณตัวเลือกนี้จะติดสวาง เพื่อ
แสดงวาตัวเลือกไดถูกเลือกแลว

เพิ่มรอบซัก (ระบบสัมผัส)
เลือกตัวเลือกนี้หากคุณตองการใหเพิ่มรอบการซัก
ผากอนรอบการซักหลัก ใชตัวเลือกนี้ในกรณีที่ผา
สกปรกมาก ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณตัวเลือกนี้จะ
ติดสวางเพื่อแสดงวาตัวเลือกไดถูกเลือกแลว
หลังจากตั้งคาตัวเลือกนี้ ใหเติมผงซักฟอกในชอง
“ ” ตัวเลือกนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทำงาน
ของโปรแกรมการซัก

ปรับเวลา (ปรับเปลี่ยนเวลาการซัก)
(ระบบสัมผัส)
ตัวเลือกนี้ชวยใหสามารถปรับระยะเวลาในการ
ทำงานของโปรแกรมได สัมผัสสัญลักษณนี้ซ้ำๆ
เพื่อปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานที่ตองการ โดย
ใหเหมาะสมกับระดับความสกปรกของผา
ดังตารางดานลางนี้
ระดับความ นอย ปานกลาง ปกติ มาก
สกปรก
ระยะเวลา
การทำงาน

ไอน้ำ (ระบบสัมผัส)
ระยะเวลาในการซักดวยระบบไอน้ำจะเพิ่มเวลา
การทำงานประมาณ 30 นาที ไอน้ำจะชวยเปด
เสนใยของผา เพื่อชวยใหสิ่งสกปรกหลุดออกจาก
ใยผาไดดียิ่งขึ้น ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณตัวเลือกนี้
จะติดสวาง เพื่อแสดงวาตัวเลือกไดถูกเลือกแลว

ภาษาไทย
หมายเหตุ:
● อาจมองไมเห็นไอน้ำในถังระหวางรอบการซัก
ดวยไอน้ำ ไอน้ำจะเกิดขึ้นดานลางของถัง และ
จะลอยขึ้นเขาไปสัมผัสเนื้อผาตามธรรมชาติ
● ไอน้ำอาจไมปรากฏใหเห็นระหวางรอบการซัก
ดวยไอน้ำทั้งหมด
● ฟงกชั่นไอน้ำจะมีประสิทธิภาพมากกวา หาก
บรรจุผาเพียงครึ่งเดียวของน้ำหนักรองรับ
สูงสุดของแตละโปรแกรม
● ในตอนทายของรอบไอน้ำ ผาจะอุนและนุม
และจะแยกตัวไมติดกับถังซัก
หากเลือกตัวเลือกไอน้ำ อุณหภูมิการ
ลางน้ำจะถูกเพิ่มขึ้น
ระหวางรอบการซักดวยไอน้ำ ทานจะ
สังเกตเห็นไอน้ำออกมาจากสายน้ำทิ้ง
ของเครื่องซักผาซึ่งถือเปนเรื่องปกติ

หากตองการบันทึกโปรแกรมที่ซักเปนประจำ
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
1. เปดเครื่องในโหมดสแตนดบาย
2. ตั้งคาโปรแกรมซักตามที่ตองการ
3. บันทึกโปรแกรมที่ตองการซักเปนประจำ
โดยสัมผัสที่ปุม “Temp ” และ “Spin ”
พรอมกันคางไว จนไดยินเสียง “บี๊ป บี๊ป”
พรอมกับไฟแอลอีดีที่โปรแกรมกระพริบ
ทานสามารถเรียกใชโปรแกรมที่บันทึกไว โดย
เลือกที่โปรแกรม “Favourite ” ที่จอจะแสดงผล
จะแสดงรายละเอียดโปรแกรมที่บันทึกไวใหทราบ
วาโปรแกรมถูกเรียกใชแลว
ทานสามารถเรียกใชโปรแกรมที่บันทึกไวไดเฉพาะ
ในกรณีที่เครื่องอยูในโหมดเลือกโปรแกรม หากอยู
ในกรณีอื่นเครื่องจะไมตอบสนองใดๆ

อัลตรามิกซ (ระบบสัมผัส)
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ผงซักฟอกจะถูกปนและละลาย
กับน้ำภายในชอง “เทคโนโลยีการผสมผสาน”
ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับผงซักฟอกในขั้นตอนการซัก
เสื้อผาของคุณ
ขอแนะนำ
● ขอแนะนำใหใชตัวเลือกนี้รวมกับ “น้ำเย็น”
(น้ำ ณ อุณหภูมิหอง)
)” จะชวย
● ระบบ “อัลตรามิกซ (UltraMix
กระตุนกระบวนการการทำงานของผงซักฟอก
ขอแนะนำใหคุณลดปริมาณผงซักฟอกลง
จากปริมาณที่เคยใช หากพบวาเกิดฟอง
ปกคลุมกระจกประตูเครื่องอยางหนาแนน
6 การตั้งคาการทำงาน

การบันทึกโปรแกรมที่ซักเปนประจำ
เครือ่ งซักผานีส้ ามารถบันทึกโปรแกรมทีค่ ณ
ุ ใชงาน
เปนประจำได (เชน ผาฝาย 60°C, 1200 rpm,
เพิ่มรอบการซักและเพิ่มรอบการลางน้ำ)
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ระบบล็อคปองกันเด็ก
เครื่องมีระบบล็อคปองกันเด็ก เพื่อปองกันขณะที่
ไมไดใชเครื่อง โดยคุณไมตองคอยกังวลวาเด็กอาจ
ไดรับบาดเจ็บหรือทำใหเกิดความเสียหายจากการ
เลนกับเครื่อง
ใหตั้งคาตัวเลือกนี้หลังจากกดปุม “
(เริิ่ม/หยุด)

”

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้ :
● เปดใชงานฟงกชั่นนี้ โดยกดปุมสัมผัสสองปุม
“Rinse + ( )” และ “Easy Iron ( )”
พรอมกันจนกระทั่งจอแสดงผลแสดง
สัญลักษณ “ ”
ปุมทั้งหมดจะถูกล็อค ยกเวนปุม
On/Off (เปด/ปด เครื่อง)
●

ปดใชฟงกชั่นนี้โดยกดปุมสัมผัสสองปุม
“Rinse + ( )” และ “Easy Iron ( )”
พรอมกัน จนกระทั่งสัญลักษณ “ ” ที่จอ
แสดงผลหายไป
การตั้งคาฟงกชั่นนี้จะยังคงอยู แมวา
จะมีการปดเครื่องและเปดใชงานเครื่อง
อีกครั้งก็ตาม

www.electrolux.com

การเปด/ปด เสียงเตือนเมื่อสิ้นสุด
โปรแกรมการทำงาน
การตั้งคานี้ชวยใหคุณสามารถปดเสียงเตือนของ
เครื่องซักผา หลังจากโปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน
ตัวอยางเชน หากคุณตั้งโปรแกรมซักผากอนที่คุณ
จะเขานอน และโปรแกรมจะสิ้นสุดการทำงานอีก
ประมาณ 1 ชั่วโมง หากคุณปดเสียงเตือนนี้แลว
เครืองจะไมสงเสียงเตือนรบกวนคุณหลังจบการ
ทำงานตลอดทั้งคืน
สัญญาณเตือนการทำงานผิดพลาดของ
เครื่องจะไมถูกปดดวยการตั้งคานี้
หากตองการปดเสียงเตือน ใหกดที่สัญลักษณ
“ ” (รีดงาย) และ “ ” (เพิ่มรอบซัก)
พรอมกันประมาณ 3 วินาที จนไดยินเสียง
“บี๊ป, บี๊ป”
หากตองการเปดเสียงเตือนอีกครั้ง ใหสัมผัสที่ปุม
เดิมทั้งสองอีกครั้งนานประมาณ 3 วินาที จนได
ยินเสียง “บี๊ป”
7

ปุม เริ่ม/หยุด ( ) และ
เพิ่มผา ( ) (ระบบสัมผัส)

ปุมนี้ทำงานดวยกันสองฟงชันกคือ :
●

เริ่ม/หยุด (

)

หลังจากที่คุณไดเลือกโปรแกรมและตัวเลือก
อื่นที่ตองการแลว ใหกดปุมนี้เพื่อใหโปรแกรม
เริ่มทำงาน ไฟแอลอีดีที่ปุมนี้จะหยุดกระพริบ
และติดสวางคางไวจนกระทั่งเครื่องซักผาไดทำ
การเติมน้ำจนถึงระดับที่โปรแกรมคำนวณไว

(ประมาณระดับขอบลางของประตู) หลังจากนั้น
ไฟแอลอีดีที่ปุมนี้จะดับลง
ถาหากคุณไดเลือกใชตัวเลือกเสริม “ ”
(หนวงเวลา) หลังจากกดปุมนี้ เครื่องจะทำการ
นับถอยหลังและแสดงเวลาที่จอแสดงผล เพื่อ
เขาสูโปรแกรมซัก
หากคุณตองการที่จะหยุดการทำงานของเครื่อง
ชั่วคราวใหกดปุมนี้ ไฟแอลอีดีที่ปุมนี้จะติดสวาง
และกระพริบ กดปุมนี้อีกครั้งหากคุณตองการ
เริ่มการทำงานของเครื่องที่หยุดชั่วคราวไว
ไฟแอลอีดีจะหยุดกระพริบและดับลง
●

เพิ่มผา (

)

คุณยังคงสามารถเพิ่มผาไดในกรณีที่
ไฟแอลอีดียังคงติดสวางคางไวเทานั้น
ขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู คุณสามารถ
เพิ่มผาไดโดยปฏิบัติดังนี้ :
- กดปุม “เริ่ม/หยุด ” เพื่อหยุดการทำงาน
ของเครื่องชั่วคราว
- รอจนกระทั่งเครื่องหยุดการทำงานและประตู
ถูกปลดล็อคแลว
- เพิ่มผาแลวปดประตู
- กดปุม “เริ่ม/หยุด ” อีกครั้งเพื่อใหเครื่อง
เริ่มทำงานจากที่หยุดไว

