9.

การแกไขปญหา
9.1 ปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้

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

ความผิดปกติที่เกิด

เครื่องซักผา
ไมทำงาน:

น้ำไมเขาเครื่อง
ซักผา:

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

สาเหตุที่เปนไปได
ยังไมไดปดประตูเครื่อง (รหัส:
ยังไมไดเสียบปลั๊กไฟ
หรือเสียบปลั๊กไมสนิท
ไมมีกระแสไฟที่เตาเสียบ

แนวทางแกไข
) ปดประตูใหสนิท
เสียบปลั๊กไฟหรือเสียบปลั๊กใหแนน

โปรดตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟ
ภายในบาน
ยังไมกดปุม Start/Pause
กดปุม Start/Pause
โปรแกรม Delay End (หนวงเวลา)
หากตองการดำเนินการซักทันที
ทำงานอยู
ใหทำการยกเลิกโปรแกรม Delay End
แหลงจายไฟฟาแรงดันไมเสถียร
รอจนกระทังแรงดันไฟฟาคงที่
(รหัส “
”แสดงที่จอแสดงผล)
เครื่องซักผาจะเริ่มทำงานอัตโนมัติ
กอกน้ำปดอยู (รหัส:
)
เปดกอกน้ำ
ทอน้ำเขา ตันหรือหักงอ (รหัส:
) ตรวจสอบการตอทอน้ำเขา
ตัวกรองทอน้ำเขาอุดตัน (รหัส:
) ทำความสะอาดตัวกรองทอน้ำเขา
ประตูเครื่องปดไมสนิท (รหัส:
) ปดประตูใหสนิท

น้ำเขาเครื่องซักผา ปลายทอระบายน้ำอยูต่ำเกินไป
)
และระบายออกทันที: (รหัสขอผิดพลาด:
ทอระบายน้ำตันหรือหักงอ (รหัส:
เครื่องซักผาไม
ตัวเลือกเสริม “Rinse Hold” ใชงานอยู
ระบายน้ำทิ้งและ/
ผาไมไดกระจายตัวอยูในถังซัก
หรือไมปนหมาด:
อยางทั่วถึง

ใหดูขอมูลอางอิงในหัวขอ
“ระบบระบายน้ำ” หนา 63
) ตรวจสอบการตอทอระบายน้ำ
กดปุม Start/Pause เพื่อระบายน้ำ
หยุดเครื่องชั่วคราว จากนั้นทำการ
กระจายผาออกใหทั่วถัง

ความผิดปกติที่เกิด สาเหตุที่เปนไปได
ใสผงซักฟอกมากเกินไป
หรือใชผงซักฟอกไมเหมาะสม
(เกิดฟองมากเกินไป)
มีน้ำคางอยู
ตรวจสอบวามีรอยรั่วที่จุดใด ในการตอ
ทอน้ำเขาหรือไม ใหทำการระบายน้ำออก
ในถังซัก:
จากถังซักใหหมด แลวตรวจดูถังซักยัง
เปยกหรือมีน้ำอยูหรือเปลา
ทอระบายน้ำชำรุดเสียหาย
มีน้ำรั่วภายในเครื่องซักผา (รหัส:

ผลการซัก
ไมนาพอใจ:

)

ใชสารซักฟอกนอยเกินไป หรือใชสาร
ซักฟอก ที่ไมเหมาะสม
มีคราบสกปรกฝงแนน ที่ไมไดขจัดกอนซัก
เลือกอุณหภูมิสำหรับการซัก ไมถูกตอง
บรรจุผามากเกินไป
โปรแกรมยังทำงานอยู
มีน้ำคางอยูในถังซัก

ไมสามารถเปด
ประตูเครื่องได:

เครื่องสั่น
หรือสงเสียงดัง:

เวลาการทำงาน
ที่ใชจริง นานกวา
ที่แสดงไว:

แนวทางแกไข
ลดปริมาณสารซักฟอก
หรือใชสารซักฟอกอื่น
ตรวจสอบการตอทอน้ำเขา

เปลี่ยนทอน้ำเขาใหม
ปดเครื่องซักผาและปดน้ำ
โปรดติดตอศูนยบริการใกลบาน
เพิ่มปริมาณสารซักฟอก หรือใชสาร
ซักฟอกอื่น (ดูหนา 52)
ใชผลิตภัณฑที่มีจำหนายทั่วไป
ในการขจัดคราบติดแนน
ตรวจสอบวา เลือกอุณหภูมิถูกตอง
หรือไม
ลดปริมาณผา
รอจนสิ้นสุดการซัก
ระบายน้ำออกจากถังซักเพื่อใหประตู
คลายล็อค (ศึกษารายละเอียดที่หัวขอ
“การเปดประตูเครื่องซักผา” หนา 49)

ปญหานี้อาจเกิดจากขอผิดพลาดของ
เครื่องเอง

กรุณาติดตอศูนยบริการ และหาก
ตองการเปดประตูเครื่องซักผา กรุณา
อานหัวขอ “การเปดประตูกรณีฉุกเฉิน”
ในหนาถัดไปโดยละเอียด

ตองนำสลักยึดปองกันระหวางการขนสง
และบรรจุภัณฑออก กอนใชเครื่อง

ตรวจสอบวา ติดตั้งเครื่องถูกตอง
หรือไม

ยังไมไดปรับระดับขาตั้ง

ตรวจสอบวา ตั้งเครื่องในแนว
ระนาบ ถูกตองหรือไม

ผาไมไดกระจายตัว
อยูในถังซักอยางทั่วถึง

หยุดเครื่องชั่วคราว
จากนั้นกระจายผาออก

จำนวนผาในถังซักนอยชิ้นเกินไป

บรรจุผาเพิ่ม

พื้นไมมั่นคง เชน พื้นไม

ดูในหัวขอ "พื้นที่การติดตั้ง"

ผง/น้ำยาซักผามากเกินไป

ลดปริมาณสารซักฟอกหรือใชสาร
ซักฟอกอื่น (ดูหนา 52)

เครื่องไมไดสมดุล

หยุดเครื่องชั่วคราว จากนั้นทำการ
กระจายผาออกใหทั่วถัง
และเริ่มการปนหมาดอีกครั้ง

ความผิดปกติที่เกิด สาเหตุที่เปนไปได

แนวทางแกไข

ระยะเวลาการ
ทำงานสั้นกวา เครื่องไดทำการคำนวณเวลาการทำงานใหม โดยอางอิงกับปริมาณผาที่บรรจุ
เวลาที่แสดง:
ไมเห็นน้ำใน เครือ่ งซักผาเครื่องนี้ผลิตขึ้นดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ชวยใหเครื่องทำงานไดอยาง
ประหยัด ใชน้ำในปริมาณนอยโดยไมกระทบตอประสิทธิภาพในการทำงาน
ถังซัก:
อุปกรณตรวจสอบความสมดุลทางอิเล็กทรอนิกส
หยุดเครื่องชั่วคราว จากนั้นทำ
ทำงานคลาดเคลื่อน เนื่องจากผาไมกระจายตัวอยูใน
การกระจายผาออกใหทั่วถัง
ถังซักอยางทั่วถึง โดยเครื่องจะทำการกระจายผา
การปนหมาด โดยการหมุนกลับไปกลับมา
เริ่มทำงานชา ขั้นตอนเชนนี้อาจทำงานหลายครั้งจนกวาผาจะ
หรือเครื่องไม กระจายตัวอยูในถังซักอยางทั่วถึง จากนั้นจึงจะเขาสู
ขั้นตอนการปนตามปกติ
ปนหมาด:
หลังจากที่อุปกรณตรวจสอบทำงานแลว เปนเวลา 10
นาทีผานไป หากผายังกระจายตัวอยูในถังซักไมทั่วถึง
เครื่องจะไมปนหมาด ในกรณีนี้ใหใชมือกระจายผาใน
ถังซักกอน แลวจึงเลือกโปรแกรมปนหมาด
ติดตั้งเครื่องไมถูกตอง
ระนาบของเครื่องจะตองถูกตอง
ดูในหัวขอ "การติดตั้ง"
บรรจุภัณฑและ/หรือสลักยึด
เครื่องสงเสียง สลักยึดสำหรับขนยายหรือบรรจุภัณฑ
ไม
ไ
ด
น
ำออก
สำหรับขนยายจะตองนำออก
ดังผิดปกติ:
ดูในใบแนบ "การแกะบรรจุภัณฑ"
ปริมาณผานอยเกินไป
เพิ่มผาลงในถัง

หากคุณไมสามารถหาสาเหตุหรือแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นได โปรดติดตอศูนยบริการ
กอนโทรศัพทติดตอ โปรดบันทึกหมายเลขรุน,
หมายเลขเครื่องและวันที่ซื้อเครื่อง ศูนยบริการจำเปน
ตองใชขอมูลเหลานี้

โปรแกรมการซักผาจะทำงานตอเมื่อกระแสไฟฟา
กลับสูภาวะปกติ แตถาประตูเครื่องซักผายังไม
สามารถเปดได ก็สามารถใชวิธีการเปดประตู
กรณีฉุกเฉิน
กอนเปดประตู :
คำเตือน !
ตองแนใจวาอุณหภูมิน้ำและผาที่ซักไมรอน
ถาจำเปนกรุณารอจนกระทั่งอุณหภูมิเย็นลง
ตองแนใจวาถังซักไมหมุน ถาจำเปน
กรุณารอจนกระทั่งถังซักหยุดหมุน

9.2 การเปดประตูกรณีฉุกเฉิน
หากเกิดปญหากระแสไฟฟาหรือเครื่องซักผาขัดของหรือ
มีปญหา ประตูเครื่องจะไมสามารถเปดได

ตองแนใจวาระดับน้ำภายในถังซักไมสูง
เกินไป ถาจำเปนกรุณาทำการระบายน้ำ
ออกจากถัง (กรุณาอานหัวขอ
“การระบายน้ำในกรณีฉุกเฉิน” หนา 56)

การเปดประตู กรุณาปฏิบัติดังนี้ :
1. กดปุม “On/Off” เพื่อปดเครื่องและถอดปลั๊ก
เครื่องซักผา
2. ใชเครื่องมือที่เหมาะสมเปดฝาครอบดังรูป
3. ดึงสายปลดล็อคประตูลงสองครั้งจากนั้นเปด
ประตูเครื่อง
4. นำผาออก
5. ประกอบฝาครอบกลับเขาที่

เปดประตู
เครื่องซักผา

ดึงสาย
ปลดล็อค
ประตูลง
สองครั้ง

ขนาด (สูง X กวาง X ลึก):
แหลงจายไฟ (แรงดันไฟฟา / ความถี่):
กำลังไฟทั้งหมด:
ฟวสปองกันขั้นต่ำ:
แรงดันน้ำ (สูงสุด / ต่ำสุด):

850 X 600 X 652 มิลลิเมตร
220-240 โวลต / 50 เฮิรตซ
2000 วัตต
10 แอมป
0.8 เมกะปาสคาล / 0.05 เมกะปาสคาล

(ผาฝาย)
(ผาผสม)
Quick 15 (ซัก15นาที)
Daily 60 (ซัก60นาที)
Delicates (ผาเนื้อบาง)
(ผาขนสัตว)
Wool
Bedding (เครื่องนอน)
Energy Saver (ซักประหยัด)
Cottons

ผาที่บรรจุได
สูงสุด
(น้ำหนักผาแหง)

ความเร็วรอบในการปนหมาด
(สูงสุด / ต่ำสุด) : รอบตอนาที

Mixed

9.0 กก.
4.0 กก.
1.5 กก.
5.0 กก.
4.0 กก.
1.5 กก.
4.0 กก.
9.0 กก.

1200 / 800 รอบตอนาที

