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9.

การแกไขปญหา
9.1 ปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
ปญหาบางอยางเกิดจากผูใชขาดการดูแลและ
บำรุงรักษาเครื่อง ซึ่งแกไขไดงายๆ โดยไมตอง
โทรเรียกชาง, กอนติดตอศูนยบริการใกลบาน
โปรดตรวจสอบเครื่องตามรายการดังตาราง
เมื่อขจัดปญหาไดแลวใหกดปุม เริ่ม/หยุด เพื่อเริ่ม
โปรแกรมใหม
หากตรวจสอบทุกอยางแลวยังไมสามารถแกไข
ปญหาได โปรดติดตอศูนยบริการใกลบาน
ขอควรระวัง: ปดเครื่องทุกครั้งกอนทำการ
ตรวจสอบ

รหัสขอผิดพลาด :
เครื่องไมเติมน้ำหรือเติมน้ำแลวไมมี
น้ำในถังซัก
เครื่องไมทำการระบายน้ำ
ประตูเครื่องเปดอยูหรือปดไมสนิท
โปรดตรวจสอบประตูเครื่อง !
แรงดันไฟฟาจากแหลงจายไฟฟา
ไมเสถียร ใหรอจนกระทั่งแรงดันไฟฟา
กลับมาปกติ
ไมมีการเชื่อมตอสัญญาณทางไฟฟา
ระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใน
เครื่อง, ใหปดและเปดเครื่องอีกครั้ง

ภาษาไทย
ความผิดปกติที่เกิด

เครื่องซักผา
ไมทำงาน:

น้ำไมเขาเครื่อง
ซักผา:
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สาเหตุที่เปนไปได => แนวทางแกไข
ยังไมไดปดประตูเครื่อง (รหัสขอผิดพลาด:
) => ปดประตูใหสนิท
ยังไมไดเสียบปลั๊กไฟหรือเสียบปลั๊กไมสนิท => เสียบปลั๊กไฟหรือเสียบปลั๊ก
ใหแนน
ไมมีกระแสไฟที่เตาเสียบ => โปรดตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟในบาน
ยังไมกดปุม Start/Pause => กดปุม Start/Pause
โปรแกรม Delay End ทำงานอยู => หากตองการดำเนินการซักทันที ให
ทำการยกเลิกโปรแกรม Delay End
แรงดันไฟฟาผิดปกติ (ถารหัส
ปรากฏขึ้นที่หนาจอ) => กรุณารอ
จนกระทั่งแรงดันไฟฟาปกติ เครื่องจะเริ่มทำงานอัตโนมัติ
กอกน้ำปดอยู (รหัสขอผิดพลาด:
) => เปดกอกน้ำ
ทอน้ำเขาตันหรือหักงอ (รหัสขอผิดพลาด:
ทอน้ำเขา
ตัวกรองทอน้ำเขาอุดตัน (รหัสขอผิดพลาด:
ตัวกรองทอน้ำเขา
ประตูเครื่องปดไมสนิท (รหัสขอผิดพลาด:

) => ตรวจสอบการตอ
) => ทำความสะอาด
) => ปดประตูใหสนิท

น้ำเขาเครื่องซักผา
และระบายออกทันที:

ปลายทอระบายน้ำอยูต่ำเกินไป (รหัสขอผิดพลาด:
อางอิงในหัวขอ “การระบายน้ำ”

เครื่องซักผาไม
ระบายน้ำทิ้งและ/
หรือไมปนหมาด:

ทอระบายน้ำ ตันหรือหักงอ (รหัสขอผิดพลาด:
) => ตรวจสอบการตอ
ทอระบายน้ำ
ปมระบายน้ำอุดตัน (รหัสขอผิดพลาด:
) => ทำความสะอาดตัวกรอง
ปมระบายน้ำ
ตัวเลือกเสริม “Rinse Hold” หรือ “Extra Silent” ถูกใชงาน => กดปุม
Start/Pause เพื่อระบายน้ำ หรือเลือก Spin โปรแกรม

มีน้ำเปยกที่พื้น:

ผลการซักไมนาพอใจ:

) => ใหดูขอมูล

ผาไมไดกระจายตัวอยูในถังซักอยางทั่วถึง => หยุดเครื่องชั่วคราว รอประตู
เครื่องคลายล็อค จากนั้นเปดประตูเครื่องแลวทำการกระจายผาออกใหทั่วถัง
ใสผงซักฟอกมากเกินไปหรือใชผงซักฟอกไมเหมาะสม (เกิดฟองมากเกินไป
จนฟองลน) => ลดปริมาณสารซักฟอกหรือใชสารซักฟอกอื่น (ดูหนา 52)
ตรวจสอบวามีรอยรั่วที่จุดใดในการตอทอน้ำเขาหรือไม ใหทำการระบายน้ำ
ออกจากถังซักใหหมด แลวตรวจดูถังซักยังเปยกหรือมีน้ำอยูหรือเปลา =>
ตรวจสอบการตอทอน้ำเขา
ทอระบายน้ำชำรุด => เปลี่ยนทอระบายน้ำใหม (โปรดติดตอศูนยบริการ)
ใชสารซักฟอกนอยเกินไปหรือใชสารซักฟอกที่ไมเหมาะสม => เพิ่มปริมาณ
สารซักฟอกหรือใชสารซักฟอกอื่น (ดูหนา 52)
มีคราบสกปรกฝงแนนที่ไมไดขจัดกอนซัก => ใชผลิตภัณฑที่มีจำหนายทั่วไป
ในการขจัดคราบติดแนน
เลือกอุณหภูมิสำหรับการซักไมถูกตอง => ตรวจสอบวาเลือกอุณหภูมิถูกตอง
หรือไม
บรรจุผามากเกินไป => ลดปริมาณผา
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ความผิดปกติที่เกิด สาเหตุที่เปนไปได => แนวทางแกไข
โปรแกรมยังทำงานอยู => รอจนสิ้นสุดโปรแกรม
ไมสามารถเปด
ประตูเครื่องได:

เครื่องสั่นหรือ
สงเสียงดัง:

มีน้ำคางอยูในถังซัก => ตองทำการระบายน้ำออกจากถังซัก เพื่อใหประตูคลาย
ล็อค (ศึกษารายละเอียดที่หัวขอ “การเปดประตูเครื่องซักผา” หนา 49)
ปญหานี้อาจเกิดจากขอผิดพลาดของเครื่องเอง => กรุณาติดตอศูนยบริการ
และหากตองการเปดประตูเครื่องซักผา กรุณาอานหัวขอ “การเปดประตูกรณี
ฉุกเฉิน” ในหนาถัดไปโดยละเอียด
ตองนำสลักยึดปองกันระหวางการขนสงและบรรจุภัณฑออกกอนใชเครื่อง =>
ตรวจสอบวาติดตั้งเครื่องถูกตองหรือไม
ยังไมไดปรับระดับขาตั้ง => ตรวจสอบวาตั้งเครื่องในแนวระนาบถูกตองหรือไม
ผาไมไดกระจายตัวอยูในถังซักอยางทั่วถึง => หยุดเครื่องชั่วคราว รอประตูเครื่อง
คลายล็อค จากนั้นเปดประตูเครื่องแลวทำการกระจายผาออกใหทั่วถัง
อาจมีผาในถังซักนอยมาก => บรรจุผาเพิ่ม
พื้นไมมั่นคง เชน พื้นไม => ดูในหัวขอ “พื้นที่การติดตั้ง”

เวลาการทำงาน
ที่ใชจริง นานกวา
ที่แสดงไว:

ผง/น้ำยาซักผามากเกินไป => ลดปริมาณสารซักฟอกหรือใชสารซักฟอกอื่น
(ดูหนา 52)
เครื่องไมไดสมดุล => หยุดเครื่องชั่วคราว จากนั้นทำการกระจายผาออกใหทั่วถัง
และเริ่มการปนหมาดอีกครั้ง

ระยะเวลาการ
ทำงานสั้นกวา
เวลาที่แสดง

เครื่องไดทำการคำนวณเวลาการทำงานใหม โดยอางอิงกับปริมาณผาที่บรรจุ

การปนหมาดเริ่ม
ทำงานชา หรือ
เครื่องไมปนหมาด:

อุปกรณตรวจสอบความสมดุลทางอิเล็กทรอนิกสทำงานคลาดเคลื่อน เนื่องจากผา
ไมกระจายตัวอยูในถังซักอยางทั่วถึง เครื่องจะทำการกระจายผาโดยการหมุน
กลับไปกลับมา
ขั้นตอนเชนนี้อาจทำงานหลายครั้งจนกวาผาจะกระจายตัวอยูในถังซักอยางทั่วถึง
จากนั้นจึงจะเขาสูขั้นตอนการปนตามปกติ
หลังจากที่อุปกรณตรวจสอบไดทำงานแลวเปนเวลา 10 นาทีผานไป หากผายัง
กระจายตัวอยูในถังซักไมทั่วถึง เครื่องจะไมปนหมาด ในกรณีนี้ใหใชมือกระจาย
ผาในถังซักกอนแลวจึงเลือกโปรแกรมปนหมาด
=> หยุดเครื่องชั่วคราว จากนั้นทำการกระจายผาออกใหทั่วถัง

เครื่องสงเสียง
ดังผิดปกติ:

ติดตั้งเครื่องไมถูกตอง => เครื่องตองติดตั้งไดระดับสมดุล, ดูในหัวขอ
“การติดตั้ง”
สลักยึดสำหรับขนยายหรือบรรจุภัณฑไมไดนำออก => บรรจุภัณฑและ/
หรือสลักยึดสำหรับขนยายจะตองนำออก ดูในหัวขอ “การแกะบรรจุภัณฑ”
ปริมาณผานอยเกินไป => เพิ่มผาลงในถัง

ไมเห็นน้ำใน
ถังซัก:

เครื่องซักผาเครื่องนี้ผลิตขึ้นดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ชวยใหเครื่องทำงานไดอยาง
ประหยัด ใชน้ำในปริมาณนอยโดยไมกระทบตอประสิทธิภาพในการทำงาน

ภาษาไทย
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2 การเปดประตูกรณีฉุกเฉิน
หากเกิดปญหากระแสไฟฟาหรือเครื่องซักผา
ขัดของหรือมีปญหา ประตูเครื่องจะไมสามารถ
เปดได
โปรแกรมการซักผาจะทำงานตอเมื่อกระแสไฟฟา
กลับสูภาวะปกติ แตถาประตูเครื่องซักผายังไม
สามารถเปดได ก็สามารถใชวิธีการเปดประตู
กรณีฉุกเฉิน
กอนเปดประตู :

การเปดประตู กรุณาปฏิบัติดังนี้ :
1. กดปุม “เปด/ปด” เพื่อปดการทำงานของ
เครื่องซักผา
2. ถอดปลั๊กเครื่องซักผา
3. เปดฝาปดตัวกรองปมระบายน้ำ
4. ใชอุปกรณที่เหมาะสมเกี่ยวดึงสายตัวปลด
ล็อกกรณีฉุกเฉินลง (สีแดง) และในขณะ
เดียวกันก็ใหเปดประตูเครื่องซักผาพรอมๆกัน

คำเตือน !
ตองแนใจวาอุณหภูมิน้ำและผาที่ซักไมรอน
ถาจำเปน กรุณารอจนกระทั่งอุณหภูมิ
เย็นลง
คำเตือน !
ตองแนใจวาถังซักไมหมุน ถาจำเปน
กรุณารอจนกระทั่งถังซักหยุดหมุน
คำเตือน !
ตองแนใจวาระดับน้ำภายในถังซักไมสูง
เกินไป ถาจำเปนกรุณาทำการระบายน้ำ
ออกจากถัง (กรุณาอานหัวขอ
“การระบายน้ำในกรณีฉุกเฉิน”
หนา 58)

5. นำผาออก
6. ปดฝาตัวกรองปมระบายน้ำ
ขอแนะนำ !
หากทานไมสามารถหาสาเหตุหรือแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นได โปรดติดตอศูนยบริการ
กอนโทรศัพทติดตอ โปรดบันทึก: หมายเลขรุน,
หมายเลขเครื่องและวันที่ซื้อเครื่อง ศูนยบริการ
จำเปนตองใชขอมูลเหลานี้

