1.4 การติดตั้ง
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เครื่องมีน้ำหนักมากจึงควรระมัดระวังในการ
เคลื่อนยายเครื่อง
เมื่อนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ ใหตรวจวา
ไมมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับเครื่อง
หากไมแนใจอยาใชงานเครื่องและใหติดตอ
ศูนยบริการอีเลคโทรลักซทันที
โปรดนำบรรจุภัณฑและสลักยึดเครื่องปองกัน
กระเทือนขณะขนสงออกจากเครื่องใหหมด
กอนที่จะใชงาน หากไมปฏิบัติตามอาจทำให
เครื่องและทรัพยสินเสียหายอยางรายแรงได
ดูรายละเอียดสวนทีเ่ กีย่ วของในคูม อื การใชงาน
หลังการติดตั้งอุปกรณ กรุณาตรวจสอบวา
อุปกรณไมขวางทางจายและระบายน้ำ และ
สวนบนของเครื่องไมสัมผัสกับสายไฟ
ในกรณีที่วางเครื่องไวบนพรม กรุณาปรับฐาน
เครื่องเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก
ตรวจสอบใหแนใจเสมอวาไมมีน้ำรั่วไหลตาม
ทอหรือจุดเชื่อมตอตางๆ หลังการติดตั้ง
งานประปาที่จำเปนในการติดตั้งเครื่องตองทำ
โดยชางประปาที่ผานการอบรมแลว
งานไฟฟาที่จำเปนในการติดตั้งเครื่องตองทำ
โดยชางไฟฟาผูเชี่ยวชาญเทานั้น
ระวังไฟดูด! หากทานไมไดเชื่อมตอสายดิน
หรือเชื่อมตอไมถูกตอง “อยาสัมผัสผาทีเ่ ปยก”
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11.

การติดตั้ง

11.1 การแกะบรรจุภณ
ั ฑ

4. วางชิ้นสวนโฟม «A» ไวดานหลังเครื่องซักผา
จากนั้นเอนเครื่องนอนลงที่โฟมและระมัดระวัง
ขอควรระวัง: สลักยึดเครื่องสำหรับขนยาย
อยาใหเครื่องทับสายน้ำทางดานหลังจนพับ
จะตองถอดออก กอนการใชงาน
หักงอ ดังภาพ
แนะนำใหเก็บสลักยึดเครื่องสำหรับขนยาย
ไว ถาหากมีการขนยายเครื่องใหประกอบ
กลับเขาที่เดิม
1. สวมถุงมือ, ตัดสายรัดพลาสติกทั้งสี่เสนออก

«A»

2. ถอดกลองออก, ถอดโฟมกันกระแทกออก,
แกะถุงพลาสติกที่คลุมเครื่องออก

3. เปดประตูเครื่อง นำสิ่งของดานในทั้งหมด
ออกมาดังภาพ

5. นำโฟมรองฐานเครื่องออก
6. ดันเครื่องใหอยูตำแหนงตั้งตามเดิม

7. นำสายไฟ, ทอระบายน้ำและทอน้ำเขาออก
จากที่เก็บทอ «B» ทางดานหลังเครื่องดังภาพ

«B»

11.2 พื้นที่การติดตั้ง

เครื่องซักผาจะตองมั่นคงและไดระดับ
กับพื้นเพื่อใหแนใจวาการทำงานถูกตอง
เครื่องจะตองไมติดตั้งอยูดานหลังประตู
ที่ล็อคได ประตูเลื่อนหรือประตูที่บานพับ
อยูตรงกันขามกับประตูเครื่องซักผา
ใชตัววัดระดับน้ำ วัดทางดานบนและดานขาง
ของเครื่องซักผาเพื่อตรวจสอบระดับ

8. หมุนสลักเกลียวสามตัวออก
9. ดึงทีเ่ ก็บทอพลาสติกออก
10. ปดรูดว ยหมวกพลาสติกที่มาพรอมกับเครื่อง
ซึ่งสามารถหาไดจากในถุงบรรจุคูมือการ
ใชงาน

หากไมมีตัววัดระดับน้ำ ใหใชขอบของวงกบ
ประตู ตูหรือโตะเพื่อตรวจสอบวาระดับ
ของเครื่องซักผามีความเหมาะสม
หมุนขาตั้งเขาหรือออกเพื่อปรับระดับ
การปรับระดับของเครื่องอยางเหมาะสมจะ
ชวยปองกันการสั่นสะเทือน เสียงรบกวน
และการขยับของเครื่องขณะทำงาน

หากปรับระดับเครื่องซักผาไดแลว ใหลอง
โยกระหวางมุมเครื่อง หากมีการโคลงเคลง
ใหปรับขาอีกครั้ง จนกวาจะไดระดับที่
ถูกตองและเครื่องไมโคลงเคลง

เพียงแคคลายขอตอแลวหมุนทอตามตองการ
จากนั้นจึงขันใหแนนดังเดิมตรวจสอบใหแนใจวา
น้ำไมรั่วซึมออกมา

อยาใชกระดาษแข็ง ไม หรือวัสดุจำพวกเดียวกัน
ไวใตเครื่อง เพื่อปรับระดับความเรียบของพื้น
ตั้งเครื่องไวบนพื้นเรียบแข็ง ตรวจสอบใหแนใจวา
การหมุนเวียนของอากาศรอบๆ ตัวเครื่อง ไมถูก
กีดขวางโดยพรม ผาเช็ดเทา ฯลฯ และตัวเครื่องไม 11.4 ระบบระบายน้ำ
ปลายทอระบายน้ำสามารถจัดตำแหนง
สัมผัสกับผนังหรืออุปกรณในครัวอื่นๆ
ไดสามวิธีดังนี้:

11.3 การตอน้ำเขา

การประกอบทอน้ำกับปลอกพลาสติก
1.

ถางออกเพื่อ
สอดทอเขา

ตรวจ
สอบ

450 มม. โดยประมาณ

ตอทอน้ำเขาเขากับเกลียว BSP ขนาด 3/4 นิ้ว
ใชทอที่จัดมาใหพรอมกับเครื่องซักผา
อยาใชทอเกา

ปลอก
พลาสติก

ดัด

ดึงเพื่อสอด
2.

หากทอน้ำยาวไมเพียงพอและไมตองการที่จะยาย
กอกน้ำ ไมแนะนำใหตอทอน้ำเพื่อขยายความยาว
แนะนำใหซื้อทอน้ำใหมที่ยาวตามตองการและควร
เปนทอน้ำที่ถูกออกแบบมาใชงานโดยเฉพาะ
ปลายอีกขางหนึ่งของทอน้ำเขาซึ่งตออยูกับเครื่อง
สามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได

ปรับความยาวใหเหมาะสม
กับขอบอาง

ลงสูทอระบายน้ำ
ทอระบายน้ำตองมีความสูงไมนอยกวา 60 ซม.
และไมเกิน 90 ซม.
สูงสุด 90 ซม.
ต่ำสุด 60 ซม.

ในกรณีนี้ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
ปลายทอไมหลุดออกจากปลอก เมื่อเครื่อง
ปลอยน้ำออก โดยอาจใชลวดผูกปลายทอ
กับกอกน้ำหรือยึดทอติดกับกำแพง
ตอกับทอที่แยกออกจากทอน้ำทิ้งของ
อางน้ำ
ทอแยกที่ตอนี้ตองอยูสูงกวากอกเพื่อใหทอ
โคงงออยางนอย 60 ซม. จากระดับพื้น

สูงสุด
90 ซม.
ต่ำสุด
60 ซม.
ดันทอน้ำใหสวมเขากับขอตอใหแนนและรัด
ดวยสายรัดใหแนน ตรวจสอบใหแนใจวา
ไมมีแรงดันไหลวนในทอเพื่อปองกันน้ำเสีย
จากอางไหลเขาสูเครื่องซักผา

ปลายทอระบายน้ำจะตองสามารถระบายน้ำออก
ดังนั้นเสนผาศูนยกลางภายในทอระบายน้ำจึง
ตองใหญกวาเสนผาศูนยกลางภายนอกของทอ
น้ำทิ้ง
ทอน้ำจะตองไมพับงอไมวาในกรณีใด เดินทอไป
ตามพื้น ยกเฉพาะสวนที่ใกลกับจุดระบายน้ำ
ขึ้นเทานั้น เพื่อใหการทำงานของเครื่องถูกตอง
ทอระบายน้ำของเครื่องจะตองเกี่ยวอยูกับฐาน
รองรับที่เหมาะสม ดานบนของดานหลังเครื่อง

11.5 การเชื่อมตอทางไฟฟา
เครื่องนี้ออกแบบมาใหทำงานดวยแรงดันไฟฟา
220-240 โวลต เฟสเดี่ยว ความถี่ 50 เฮิรตซ
ในการใชงานครัง้ แรก กอ นทำการเชือ่ ม
ตอเครือ่ งซักผากับแหลงจายไฟฟาภาย
ในบานของคุณ โปรดตรวจสอบอัตรา
แรงดันไฟฟาทีร่ ะบุไวใน “แผนปายระบุ
หมายเลขเครือ่ ง” กับแหลงจายไฟฟา
ภายในบานของคุณวาเปนอัตราแรงดัน
ไฟฟาเดียวกันหรือไม
“การใชงานเครื่องซักผากับระบบจาย
ไฟฟาที่ไมถูกตอง อาจทำใหเสียสิทธิ์
การรับประกัน”
โปรดตรวจสอบระบบไฟฟาในบานของทาน
สามารถรองรับการใชงานสูงสุด (2.0 กิโลวัตต)
ไดหรือไม โดยคำนึงถึงอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่
ใชงานอยูดวย

ขอควรระวัง !
โปรดเชื่อมตอเครื่องเขากับเตาจายไฟ
ที่ตอสายดินไว
บริษัทผูผลิตไมขอรับผิดชอบใดๆ
ตอความเสียหายหรือการบาดเจ็บ
หากไมปฏิบัติตามมาตรการ
ดานความปลอดภัยขางตน
หากสายไฟชำรุดและตองการเปลี่ยน
ใชสายไฟใหม ขอใหติดตอศูนยบริการ
ใกลบาน

เมื่อติดตั้งเครื่องแลว ควรใหสายไฟอยูใน
ตำแหนงที่สะดวกตอการใชงาน
หากเครื่องไดรับไฟจากสายตอพวงหรือปลั๊ก
สามตา อุปกรณเหลานี้จะตองอยูในบริเวณที่จะ
ไมโดนน้ำหรือความชื้น

