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IMPORTANT INFORMATION THAT MAY IMPACT YOUR
MANUFACTURER’S WARRANTY
Adherence to the directions for use in this manual is extremely important for health and
safety. Failure to strictly adhere to the requirements in this manual may result in personal
injury, property damage and affect your ability to make a claim under the Electrolux
manufacturer’s warranty provided with your product. Products must be used, installed and
operated in accordance with this manual. You may not be able to claim on the Electrolux
manufacturer’s warranty in the event that your product fault is due to failure to adhere to
this manual.

WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings
with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has
been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the
knowledge that you’ll get great results every time. Welcome to Electrolux.
Visit our website to:
Get usage advice, brochures, trouble shooting, service information, buy accessories
& spare parts, online product registration : www.electrolux.com

CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.When contacting Service, ensure that
you have the following data available. The information can be found on the rating plate.
Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information.
General information and tips
Environmental information.
Subject to change without notice.
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1.

SAFETY INFORMATION

1.1 Conditions Of Use
This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
●
●
●
●
●

staff kitchen areas in shops, offices and other working
environtment;
farm houses;
by clients in hotels, motels, and other residential type
environments;
bed and breakfast type environtments;
areas for communal use in blocks of flats or in
launderettes.
WARNING! The appliance must not be supplied
through an external switching device, such as timer,
or connected to a circuit that is regularly switched on
and off by utility.

In the interest of your safety and to ensure the correct
use, before installing and first using the appliance, read
this user manual carefully, including its hints and
warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is
important to ensure that all people using the appliance
are thoroughly familiar with its operation and safety
features.
Save these instructions and make sure that they remain
with the appliance if it is moved or sold, so that everyone
using it through its life will be properly informed on
appliance use and safety.

ENGLISH

1.2 Child Safety
●

This washing machine is not intended for use by
young children or infirm persons without supervision.

●

Young children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.

●

The packaging components (e.g. plastic film,
polystyrene) can be dangerous to children - danger of
suffocation! Keep them out of children’s reach.

●

Keep all detergents in a safe place out of children’s
reach.
Make sure that children or pets do not climb into the
drum.

●

●

This machine is provided with child safety lock option
( ) to prevent children playing with the control panel.
(see page 17)

1.3 General Safety
● It is dangerous to alter the specifica-

tions or attempt to modify this product
in any way.

● During high temperature wash

program the door glass may get hot.
Do not touch it!

● Make sure that small pets do not

climb into the drum. To avoid this,
please check inside the drum before
using the appliance.

● Any objects such as coins, safety

pins, nails, screws, stones or any
other hard, sharp material can cause
extensive damage and must not be
placed into the machine.

● Wash small items such as socks,

laces, washable belts etc in a
washing bag or pillow case as it is
possible for such items to slip down
between the tub and the inner drum.

● Only use manufacturer’s

recommended quantities of fabric
softener and detergent. Damage to
the fabric or appliance can occur if
you exceed the recommended
amount.

● Do not use your washing machine to
wash articles with whalebones,
material without hems or torn
material.

● Always unplug the appliance and turn
off the water supply after use, clean
and maintenance.

● This appliance is not intended for use

by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been
given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
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● Under no circumstances should you

For safety reasons do not use
double adaptors, extension
cords and multi-plug adapters.

attempt to repair the machine
yourself. Repairs carried out by
inexperienced persons may cause
injury or serious malfunctioning.
Contact your local Service Centre.
Always insist on genuine spare parts.

1.4 Installation

1.5 Use

● This appliance is heavy. Care should

●

Only wash fabrics which are
designed to be machine washed.
Follow the instructions on each
garment label.

●

Do not overload the appliance. See
the relevant section in the user
manual.

●

Before washing, ensure that all
pockets are empty and buttons and
zips are fastened. Avoid washing
frayed or torn articles and treat stains
such as paint, ink, rust, and grass
before washing.

●

Garments which have been in
contact with volatile petroleum
products should not be machine
washed. If volatile cleaning fluids are
used, care should be taken to ensure
that the fluid is removed from the
garment before placing in the
machine.

●

Never pull the power supply cable to
remove the plug from the socket;
always take hold of the plug itself.

●

Never use the washing machine if
the power supply cable, the control
panel, the working surface or the
base are damaged so that the inside
of the washing machine is accessible.

be taken when moving it.

● When unpacking the appliance, check
that it is not damaged. If in doubt, do
not use it and contact the Service
Centre.

● All packing and transit bolts must be

removed before use. Serious damage
can occur to the product and to
property if this is not adhered to. See
relevant section in the user manual.

● After having installed the appliance,

check that it is not standing on the
inlet and drain hose and the worktop
is not pressing the electrical supply
cable.

● If the appliance is installed on a

carpeted floor, please adjust the feet
in order to allow air to circulate freely.

● Always be sure, that there is no water
leakage from hoses and their
connections after the installation.

● Any plumbing work required to install
this appliance should be carried out
by a qualified plumber.

● Any electrical work required to install
this appliance should be carried out
by a qualified electrician.

May cause electric shock! if the
machine is not connected to an
earthed/ground system. DO NOT
touch the wet clothes and metal
parts.

ENGLISH

2. PRODUCT DESCRIPTION
2.1 Parts
Worktop
Detergent/Softener
Dispenser
(see page 19)

Control Panel
(see page 11)

Cabinet
Door

Front Panel

Drain Pump Filter
(see page 33)
Level Adjustment
Feet (Front)

Mains Cable
Transit Bolts

Water Inlet Hose
(see page 45)

Transit Bolts &
Hose Support

Water Drain Hose
(see page 45)
Transit Bolts &
Hose Support
Level Adjustment
Feet (Back)

7
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Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual
compartments

For more
informations
(see page 19)

Level Adjustment Feet

Transit Bolt (when remove)

Door (when open)
for more informations, see page 19

Drum Lifter
Stainless
Steel
Washing
Drum

Transit bolts must be removed
before using the appliance.

2.2 Accessories
Drain Pump Filter (when open)
Drain Pump
Filter

Drain Pump
Filter Door

Plastic Caps
To close the holes
on the rear side of
the cabinet after the
removal of the transit
bolts.
Plastic Hose Guide
To connect the drain hose
on the edge of a sink.

ENGLISH
ENGLISH

2.3 Load Sensor
This machine has “Load Sensing Device”
which shows how much load you put in
the machine and maximum load
recommended for selected wash
program.
The display shows these
indicators when the door is
open.
The weight shown on display is
an approximate weight only.
For correct operation of the load
sensor, activate the appliance
and set a wash program BEFORE
loading the laundry in the drum.

– The display will show “
” when
max limit is reached for selected
program.
– On the display, the weight of the
laundry updates by 0.5 kg steps.
– The weight is a general indication that
changes with the type of the laundry.
– If you exceed the max weight limit of a
” will start
program, the symbol “
flashing if the load in the drum is more
than recommended load, even after
the door is closed.

99
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2.4 The Autodose Technology
(Autodosing)
Introduction
Using the right amount of detergent and fabric
softener not only improves the wash performance
of your machine it is also beneficial for your clothes
and environment by avoiding excessive detergent
usage.
This appliance is equipped with an automatic
dosing system enabling the machine to
automatically dispense the right amount of
detergent and fabric softener for selected wash
cycle based on laundry weight.

Auto dose detergent is available for
the following wash programs:
• Cottons
• Mixed
• Bedding
• Energy Saver
• Baby Care
• Quick 15
• Daily 39
• Delicates
AutoDose Fabric Softener; Program
available are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cottons
Mixed
Bedding
Energy Saver
Rinse + Spin
Baby Care
Quick 15
Daily 39
Wool
Delicates
When Auto dosing is disabled,
use manual detergent and fabric
softener compartments.

AutoDose detergent tank.
AutoDose fabric softener tank.
The appliance is pre-set by the factory to suit
most users habits.
When Either of Auto dose features are selected,
or
are shown on display.
relevant symbols
If one or both options are not shown on the
display, detergent and softener should be added
manually.
Note: Auto dose is not available
for some wash programs as some
garments require special detergents and
treatments.

For more informations, refer to
page 19 to page 25.

ENGLISH
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3. CONTROL PANEL
3.1 Control Panel Description
I

J

K

L

2s

B

C

D

E

O

2s

P
A

MN

Q
F

G

H

A

Program knob

J

Temp touchpad

B

SensorWash touchapd

K

Display

C

On/Off button

L

Autodose - Softener

D

Stain touchpad

M

Autodose - Detergent

E

Hygienic Care touchpad

N

Pause to add Clothes option

F

Prewash touchpad

O

Start/Pause touchpad

G

Delay End touchpad

P

Favourite program save option

H

Remote touchpad

Q

Child safety lock option

I

Spin touchpad

Display
E

F

GH

I

D
C
B
A
J

A

Spin Speed
Rinse Hold Icon

B

Program Phase Indication Icon
Ultramix phase,
Wash phase,
Rinse phase, Spin phase,
Vapour phase

C

Delay End Icon

D

Temperature (“ ” represents Cold
water)

E

Door Lock Icon

F

Program Duration / Delay End Time /
Alarm Code

G

Remote Icon ( Wi-Fi connection
indicator,
Remote connection
indicator.)

H

Add Clothes Icon

I

AutoDose Icon

J

Maximum Load Capacity of Selected
Program / Load Weight
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3.2 Program Chart
Program;
Temperature
range

Max.
Max. Load Type of load and soil level
Spin (Dry Clothes)
Speed

Cottons;
Cold to 90°C

1400
rpm

Max.1)

Mixed;
Cold to 60°C

1200
rpm

4 kg

Synthetic or mixed fabric items.

Delicates;
Cold to 40°C

1200
rpm

4 kg

Delicate fabrics such as acrylics, viscose,
polyester items.

Bedding;
Cold to 60°C

800
rpm

3 kg

Special program for one synthetic blanket,
duvet, bedspread and so on.

–

1.5 kg

This cycle removes odours and helps to
dewrinkle the laundry.
Do not add detergent.

1400
rpm

Max.1)

White and colourfast cotton. Set this
program to have a good washing results and
decrease the energy consumption. The time
of the washing program is extended.

–

–

Vapour
Refresh
Energy
Saver;
40°C and
60°C 2)
App
Program

White and coloured cotton.

You can send any additional program from
Mobile Application to store at this program
position and can recall to using it everytime
when you rotate program knob to this
position. This can be done through the App.
Program “Outdoor” is the default stored
program from factory.

Spin

1400
rpm

Max.1)

To spin the laundry and drain the water in
the drum.

Rinse + Spin

1400
rpm

Max.1)

To rinse and spin the laundry.

Baby Care;
Cold to 40°C

1200
rpm

4 kg

Baby cotton clothes and delicate knitting
items with normal soil.

Wool
;
Cold to 40°C

1200
rpm

2 kg

Specially tested program for woollen
garments bearing the “Pure new woollen,
non-shrink, machine washable” label.

Quick 15;
Cold to 30°C

1200
rpm

1.5 kg

Lightly soiled synthetics or mixed fabrics.

Daily 39;
30°C to 40°C

1200
rpm

5.5 kg

Daily wear coloured cotton clothes such as
shirts, blouses, towels and undergarments.
Ideal for low level of soil.

ENGLISH

Program;
Temperature
range
Full Wash 60;
30°C to 60°C
Favourite

13

Max. Max. Load Type of load and soil level
Spin (Dry Clothes)
Speed
Max.1) Daily wear coloured cotton clothes such as shirts,
blouses, towels and undergarments. Ideal for normal
level of soil.

1400
rpm

– Recall your favourite program.

–

1) Maximum capacity depended on the model of the Washing Machine (see defined on the control
panel).
2) Energy Saver Program with Temperature 60°C, Spin speed 1400rpm, Off AutoDose Detergent,
Off Autodose Softener options selected is recommended for a full load of normally soiled cotton.

Woolmark Apparel Care - Blue
The wool wash cycle of this machine has been approved by The Woolmark
Company for the washing of wool garments labelled as “hand wash”
provided that the garments are washed according to the instructions issued
by the manufacturer of this washing machine. Follow the garment care
label for drying and other laundry instructions. M1361
The Woolmark symbol is a Certification mark in many countries.

3.3 Program Options Compatibility
Option
Program

2)

1)

No
Spin

Rinse
Hold

Cottons

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Mixed

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Delicates
Bedding
Vapour Refresh

■
■

■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■
■

■

■
■
■

Energy Saver
App Program

■

■

■

■

■

■

■

■

Spin

■

Rinse + Spin

■

■

Baby Care
Wool

■
■

■
■

■

■
■

Quick 15

■

■

■

■

■

Daily 39
Full Wash 60

■
■

■

■
■

■
■

■
■

Auto
Dose

Auto
Dose

Sensor Stain
Wash

Hygienic
Care

Prewash Delay
End

■
■

■
■

■

Favourite
1) “Hygienic Care” option can be combined with temperature 40 to 90 °C only.
2) “Stain” option can be combined with temperature 40 to 90 °C only.

■

■

■
■
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3.4 Options

Temperature Touchpad
Press this touchpad repeatedly to increase
or decrease the wash temperature if you
want your laundry to be washed at a
temperature different from the one
proposed by the washing machine.

Spin Selection Touchpad
Press this touchpad repeatedly to increase
or decrease the spin speed or select Rinse
Hold, if you want your laundry to be spun
at a speed different from the one proposed
by the washing machine.

● No Spin (
)
No spin option eliminates all the spin
phases and increase the number of
rinses.
● Rinse Hold (
)
By selecting this option the water of the last
rinse is not emptied out and the drum turns
regularly to prevent the laundry creases.
The door is still locked to indicate that the
water must be emptied out.
The door stays locked with the water
in the drum. To continue the cycle,
you must press
(Start/Pause).

AutoDose Liquid Detergent
Touchpad
For activating and deactivating the
automatic detergent dosing refer to
“5.2 Detergent dispenser with AutoDose
tanks and manual compartments” on
page 19.

AutoDose Fabric Softener
Touchpad
For activating and deactivating the
automatic fabric softener loading
Refer to “5.2 Detergent dispenser
with AutoDose tanks and manual
compartments” on page 19.

Remote (

) Touchpad

This option allows you to connect
washing machine to Wi-Fi network and
to link it to your smart phone.
By this functionality you can receive
notifications, control and monitor your
washing machine from your mobile
devices.
Please refer to Chapter “13.
CONNECTIVITY SETUP”.

WI-FI

When the door is open, remote
functions are disabled.

ENGLISH

Delay End (

) Touchpad

(

Before you start the program, this option
makes it possible to define the end of the
washing program from minimum of 1 hour
to maximum of 20 hours.
If program duration is longer than
3 hours, minimum Delay End
option starts from 4 hours.

Press the Delay End touchpad to choose
the end time as you wish. The display
shows the number of hours and the
indicator beside the touchpad is on.
This option must be selected after
choosing the wash program, and
before pressing the “Start/Pause”
touchpad.
For example, if the program duration of
your selected program is 3.20 hours and
you define the “Delay End” time to 6
hours. This means your wash program
will finish in 6 hours. (See diagram)
“Delay End” Time : 6 hrs.
Countdown
2.40 hrs.
Pressed
Start/Pause

Working Cycle
3.20 hrs.

Start the
Program

End of
Cycle

After selecting Delay End time, press
Start/Pause touchpad to start the
program. Machine will then countdown
and update time on the display every
hours until it reaches the starting point of
the wash cycle.
If you wish to modify or cancel Delay End
option after starting the program, follow
the steps below:
– set the washing machine to PAUSE by
pressing “Start/Pause” touchpad;
– deselect this option by pressing
“Delay End” touchpad, the display will
show delay time “
”;
– press the “Start/Pause” to start the
program.

) Touchpad

Select “
” option to turn ON
the sensors for the dirt and detergent
residue.
When using this option, the washing
machine will automatically check the dirt
level and detergent residue* on your
laundry. The machine will automatically
adjust the washing time and numbers of
rinses according to the load to make sure
that your clothes are really clean.
* Only for liquid detergent
The SensorWash technology consist of 2
different sensors for detection:
1) The 1st Turbidity sensor detects the
dirt level at the start of cycle and
automatically calculates the actual
time needed to remove the level of dirt
in the wash; from low dirt levels all the
way to the maximum dirt level.
The initial time displayed on the
control panel indicates the time
needed for the maximum dirt
level.
2) The 2nd Conductivity sensor will check
the amount of detergent residue after
the first rinse and the machine will
calculate the optimum number of
rinses (Maximum addition of 2 rinses)
needed to make sure that the
detergent residue is properly removed.
Please see details of detergent
usage at “Detergents Type and
Quantity of Detergent”

15
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Stain Touchpad

Prewash Touchpad

Press this touchpad to add the stain
phase to a program. The indicator of this
option comes on.
Use this function for laundry with hard to
remove stains.
You have 2 choices for adding stain
remover:
1. If AutoDose Detergent is Off, when
you set this function,
• put the powder stain remover into
the compartment “Manual”
(powder) together with powder
detergent or
• put the liquid stain remover into
I
(liquid)
the compartment
together with liquid detergent.

Select this option if you wish your
laundry to be pre-washed before the
main wash.
Use this option for heavy soil, especially
if containing sand, dust, mud and other
solid particles.
This option increases the program
duration.
You have 2 options for adding
prewash detergent:

powder

liquid

2. If AutoDose Detergent is On, The
detergent is dispensed from the
AutoDose compartment. You can put
stain remover into the compartment
(powder) or
I
“Manual”
(liquid).
This function increases the program
duration.
Stain option can be combined with
temperature 40 to 90 °C only.
If you press AutoDose
button
while Stain option is active,
AutoDose function is switched off,
but Stain option still remains active
in manual mode.

1. If AutoDose Detergent is Off, put
the detergent for Main wash phase
into the compartment “Manual”
I
(for liquid)
(for powder) or
and pour detergent for Prewash
phase directly into the drum.
Detergent
for
Prewash
phase.

2. If AutoDose Detergent is On,
detergent is dispensed from the
AutoDose compartment during
Prewash phase. So, you do not
need to add more detergent.

Hygienic Care (

) Touchpad

Select this option to add approximately
30 minutes of tumbling in vapour after
the rinse cycle.
• Vapour may not necessarily be visible
inside the drum during a vapour
cycle. Vapour is created below the
drum and allowed to naturally rise
into the clothes.
• Vapour may not be present during the
entire vapour cycle.
• Vapour function is more effective with
half load.

ENGLISH

• At the end of the Vapour cycle, the clothes
will be warmer, softer and detached from
the drum.
If Vapour option is selected, rinse
temperatures will be elevated.
During a vapour cycle, you may notice
vapour exiting from the drain hose of
the washing machine, this is normal
and there is no cause for alarm.

3.5 Settings
Save Favourite (

) Program

Program settings that are frequently used
can be saved (e.g. Cotton, 60°C, 1200 rpm,
with Prewash and Hygienic Care).
To program/re-program Favourite with your
own selections and save them, proceed as
follows:
1. Put machine in Stand-By mode.
2. Select your desired wash settings.
3. To save favourite program, press and
hold “Hygienic Care” touchpad about
2 seconds and you will hear “Bip, Bip”
sound and “Favourite” LED is flashing.
To recall the favourite wash program, turn
selector knob to “Favourite ” program.
You will get acknowledgement on the screen
when the Favourite program is loaded.
App Program cycle cannot be saved as
a Favourite on the appliance.

Child Safety Lock (

) Option

Your appliance is provided with CHILD
SAFETY LOCK which permits you to leave
the appliance unsupervised with the door
closed without having to worry that children
might be injured by or cause damage to the
appliance.
Set this option after pressing the
Start/Pause touchpad.

To set “Child Lock” option:
• To activate the function, press and
hold “Prewash” touchpad about 2
seconds until the display shows the
”.
icon “
If you press any touchpad while
Child Lock is activated, the icon
” will flash on display 3 times
“
along with buzzer sound.
The touchpads are locked (except
for the On/Off button).
• To deactivate the function, press and
hold “Prewash” touchpad about 2
seconds until the display shows the
”.
icon “
This function remains enabled even
after the appliance is switched off.

Enabling/Disabling End-OfWash Buzzer

This setting permits you to either enable
or disable the buzzer at the end of the
program. As an example, you might wish
to disable this buzzer when you start a
wash when going to bed, so that when
the wash finished approximately 1 hour
later, it will not disturb you through the
night.
Error warning beeps such as critical
faults are not disabled.

• To disable the buzzer sound, press
“SensorWash” and “Stain” touchpads
at the same time about 3 seconds, the
” will show on display along
icon “
with buzzer sound.
• To return to default configuration press
these 2 touchpads at the same time
” will
about 3 seconds, the icon “
show on display along with buzzer
sound.

17
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3.6 Start/Pause (
) and Add
Clothes (
) Touchpad
This touchpad has 2 functions:

1. Start/Pause (

)

After you have selected the desired
program and options, press this
touchpad to start the machine. If you
have selected a “Delay End” option,
the countdown will begin and will be
shown on the display.
To interrupt a program which is
running, press this touchpad to pause
the machine, the Start/Pause pilot light
flashes.

2. Add Clothes (

)

You can only add clothes when
the icon “
” shown on the
display.
To add clothes:
1. Pressing the “Start/Pause”
touchpad to pause the program.
2. Wait for the machine to come to a
complete stop before opening the
door (wait for door lock “
” icon
to turn off).
3. Add clothing and close the door.
4. Resume the program by pressing
“Start/Pause” touchpad again.

To restart the program from the point
at which it was interrupted, press this
touchpad again, the Start/Pause pilot
light will stop flashing.

4. BEFORE FIRST USE
NOTE
During installation or before first use
you may observe some water in the
machine. This is a residual water left
in the machine after a full functional
test in the factory to ensure the
machine is delivered to customers in
perfect working order and is no cause
for concern.
1. Make sure that all transit bolts have
been removed from the appliance.
2. Ensure that the electrical and
water connections comply with the
installation instructions.
3. Make sure to fill with liquid detergent
and fabric softener the tanks
. Refer to “Basic
marked by
Setting” paragraph in “The AutoDose
technology” chapter.

4. Put 2 litres of water in the
detergent compartment for washing
phase. This activates the drain
system.
5. Set and start a program for Cotton
at the highest temperature without
any laundry in the drum (turn off
AutoDose system).
This removes all possible dirt from
the drum and the tub.

ENGLISH

5. DAILY USE
5.1 Loading The Laundry
1. Turn the water tap on.
2. Connect the main plug to the main
socket.
3. Press the On/Off button to turn on the
washing machine. Turn the knob to
set a program. The washing machine
will propose a temperature and
automatically select the spin value
provided for the program you have
chosen.
The selector knob can be turned either
clockwise or counter-clockwise.
4. Check and remove objects (if there
are any) that could be trapped in the
fold.

5.2 Detergent Dispenser With
Autodose Tanks And Manual
Compartments
NOTE
When using detergent and any other
treatments, always follow the instructions
that you find on the packaging of the
detergent products.
We recommend not to exceed the
maximum indicated level in each
compartment (Max).
If both AutoDose options are enabled for
selected program, detergent and fabric
softener are automatically loaded.
If one or both AutoDose options are
disabled, manually add detergents to the
relevant manual compartments.

AutoDose
Manual
Manual
•
•

5. Place the laundry in the drum, one
item at a time, shaking them out as
much as possible.
(Refer to page 28 “WASHING HINTS”)
6. Close the door.
Make sure that no laundry
remains between the seal and
the door.

I

WARNING!
Do not put POWDER detergent in the
AutoDose compartment.
Read this chapter carefully.
•

Auto-dosing tanks are for liquid
detergent and fabric softener only.

•

Manual compartment for powder
detergent.

•

I
Manual compartment for liquid
detergent.
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When using liquid detergent
(Manual compartment), make sure
that the special container for liquid
detergent is inserted. Refer to the
“Manual filling the detergent and
additives” paragraph in this chapter.

•

Manual compartment for liquid
additives (fabric softener, fabric
conditioner, starch).
Maximum level for detergent/
additives quantity.

AutoDose
The AutoDose system has 3 modes:
1.

2.*

3.*

Standard Mode - Allows you to store
liquid detergent and softener in the
AutoDose compartments, and to toggle
on/off auto dosing of detergent and/or
softener.
Dual-Detergent Mode - Allows
you to store 2 different types of
liquid detergents in the 2 AutoDose
compartments, and toggle on/off or
switch between them.
Link Detergent Mode - Allows you to
store 1 type of liquid detergent in both
AutoDose compartments, and toggle on/
off auto doing of the liquid detergent.
(*) By factory default, the appliance
operates in basic Standard Mode.
To change configuration to DualDetergent Mode or Link Detergent
Mode, you need to complete the
setup on the mobile application
“Electrolux Life”.
Advance functions like fine-tuning,
can be enabled on the app to make
available on the control panel.
** Apps and services are subject to change
without notice.

The pre-set dosages are 50ml for
detergent tank and 40ml for fabric
softener tank: the optimal configuration
to meet majority of use condition.
However, under extreme conditions (very
soft or very hard water) and particular type
of detergent (such as super concentrated),
we recommend to adjust the pre-set
dosage by following the instruction given
on detergent and fabric softener container:
e.g when using super concentrated
detergent you may need to reduce the
pre-set dosage considerably.
If the washing results are not satisfactory
or there is too much foam during washing,
you may need to change this setting.
Check on the detergent product instruction
to identify the right dosage considering
a normal laundry soil level, the actual
water hardness and the additional dosage
suggested for larger load.
1. Identifying the water hardness
level: Hard water can reduce the
effectiveness of the detergent, for
this reason detergent manufacturer
recommend to adjust the dosage
based on water hardness level. Check
the water hardness level in your area.
The levels are generally indicated as:
soft, medium and hard. If necessary,
please contact your local water
authority to check the water hardness
in your area.
2. Identifying the customized detergent
dosage: Check the label in the
detergent/fabric softener container
suggesting the quantity to use. This
suggestion is measured combining
three different factors:
• Water hardness level;
• Normal soil level;
• Rated capacity of the appliance
(e.g. maximum load capacity
9 kg). If the rated capacity on
the product container refers to
lower capacity appliances, the
customized dosage should be
increased.

ENGLISH

Filling the detergent and
additives on AutoDose system
Please read “Detergents Type And
Quantity Of Detergent” on page
29.

4. Gently pour only liquid softener in the
AutoDose fabric softener tank . Fill
up to the maximum indicated level
.

We recommend that you do not
exceed the maximum indicated
).
level (
1. Open the detergent dispenser.

5. Close the AutoDose cover lid.
6. Gently close the detergent dispenser
by pushing all the way in.

2. Lift up the AutoDose cover lid.

1. Standard Mode
3. Gently pour only liquid detergent in
the AutoDose detergent tank
. Fill
up to the maximum indicated level
.

In Standard Mode, you can toggle on/off
auto dosing of detergent and softener.
By default, both AutoDose detergent
and softener are enabled the first time
appliance is powered on.
To Activate/Deactivate AutoDose
)
Detergent (

Press AutoDose
touchpad to toggle
on and off, the relevant symbols will
show on display if enabled.
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To Activate/Deactivate AutoDose
)
Softener (

5. Press
Softener touchpad to select
configure softener dosage.
Touch the “Temp” touchpad repeatedly to
increase and “Spin” touchpad to reduce.
Minimum step is 1 ml (you can press and
hold touchpad to increase the increment
to 10ml/step).

Press AutoDose softener
touchpad to
toggle on and off, the relevant symbols
will show on display if enabled.

AutoDose configuration
mode
Enter the AutoDose configuration
mode before proceeding with any
program setting. The configuration
mode may cancel temporary
settings.
1. Press the On/Off button for a few
seconds to activate the appliance.
2. Wait about 10 seconds for appliance
internal check.
3. To enter in configuration mode, touch
and hold “Temp” and “Spin” touchpads
simultaneously for a few seconds until
appears on display.

Detergent touchpad to
4. Press
select configure detergent dosage.
Touch the “Temp” touchpad repeatedly
to increase and “Spin” touchpad to
reduce. Minimum step is 1 ml (you can
press and hold touchpad to increase
the increment to 10ml/step).

6. To save and exit configuration mode,
press and hold “Temp” and “Spin”
touchpads combination again for 3
seconds or you can turn the knob to any
position.

AutoDose low level indication
Do not refill the AutoDose tanks unless
appliance indicates that one or both
tanks are empty.
When the activated tank reaches a low level
indicator blinks slowly and
of detergent,
continuously on the display.
It will stop blinking when the compartment is
refilled.
If tank is not refilled, once a program has
started, the indicator will stop blinking and
stay steadily lit. Once the program is finished, it will start blinking again.
If in both tanks detergent level is low, both
indicators blink, but only the set dosage for
detergent will be displayed.
If the tanks are filled before the
appliance is powered on for the first
time, the AutoDose indicator will not
blink.
Refill the tanks with the same
detergent and fabric softener as
before. If changing either of the liquid
detergents, clean the tanks before
refilling (see section 8.5 for instructions
on how to clean the tanks).

ENGLISH

Drawer open indication
When a program is running, the detergent
drawer must always be closed.
A sensor in the drawer detects if the
drawer is open (or not properly closed)
while the program is running. In such case,
the appliance will immediately be paused.
touchpad,
If you press the Start/Pause
an error sound is generated and
everything in the display will turn off
and
except the AutoDose symbols (
) remain lit for a few seconds. Then
the display returns to the previous paused
state. This will happen even if AutoDose is
turned off.

3. Put the powder detergent in the
compartment
.

4. Gently close the detergent dispenser
by pushing all the way in.
Manual filling the liquid detergent
1. Insert the special container for liquid
detergent.

To restart the program, ensure the drawer
is properly closed and press Start/Pause
touchpad.

Manual filling the detergent
and additives

You may need to use a different
detergent or fabric softener than the
ones used in the AutoDose tanks. First,
make sure that the AutoDose tanks are
disabled and then pour the detergent,
fabric softener or other treatments in the
manual compartments.
We recommend that you do not
exceed the maximum indicated
).
level (

2. Pour the liquid detergent in the
compartment

.

3. If desired, pour the fabric softener in
the compartment

.

Manual filling the powder detergent
1. Open the detergent dispenser.
2. Lift out the special container for liquid
detergent.

4. Gently close the detergent dispenser
by pushing all the way in.
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If the machine has not been
used for more than 4 weeks with
full tanks, detergent/softener
can become viscous or dry out.
It is recommended to clean the
drawer as indicated in “Care
and Cleaning” chapter. (see
page 31)

• Dual-Detergent Mode

,

In Dual-Detergent Mode, you can select
which of the 2 different detergents that
are stored in the AutoDose compartments
to be activated (For example, you can
store compartment 1 with detergent for
adult and compartment 2 with detergent
for baby).
Detergent 1

Detergent 2

2. Setting AutoDose by using
“Electrolux Life” App *
By using Electrolux Life App you can
adjust amounts of detergent on Standard
Mode and can change configuration
to Dual-Detergent Mode or Link
Detergent Mode.
* Apps and services are subject to change
without notice.

• To Adjust Detergent Amounts on
Standard Mode

Fine-tuning feature can be enabled
by adding the appliance into the
Electrolux Life App. Pressing on the
) touchpad
AutoDose Detergent (
will toggle through the following
options:
-

Normal dosage (default)
A little more detergent
A little less detergent

AutoDose Softener (
) touchpad
is disabled in this mode, the display
will show “- - - ” when touched it.
To Activate/Deactivate Detergent
touchpad
Touch AutoDose Detergent
to toggle through the following options:
-

using main compartment

-

using secondary compartment

Fine-tuning settings is not
“permanent”, and will return to
normal dose after the cycle ends.

• To Adjust Softener Amounts on
Standard Mode
Fine-tuning feature can be enabled
by adding the appliance into the
Electrolux Life App. Pressing on the
) touchpad will
AutoDose Softener (
toggle through the following options:
-

Normal dosage (default)
A little more softener
Fine-tuning settings is not
“permanent”, and will return to
normal dose after the cycle ends.

To Adjust Detergent Amounts
Fine-tuning feature can be enabled by
adding the appliance into the Electrolux
Life App. Pressing on the AutoDose
) touchpad will toggle
Detergent (
through the following options:
Detergent 1 - Main compartment,
normal dosage (default)
Detergent 1 - Main compartment,
a little more detergent
Detergent 1 - Main compartment,
a little less detergent

-

ENGLISH

Detergent 2 - Secondary
compartment, normal dosage
Detergent 2 - Secondary
compartment, a little more detergent
Detergent 2 - Secondary
compartment, a little less detergent

-

Fine-tuning settings is not
“permanent”, and will return to
normal dose after the cycle ends.

• Link Mode
In Link Mode, both compartments are
filled with the same detergent. You
can toggle On/Off dosing of AutoDose
detergent.
Same Detergent

-

Normal dosage (default)

-

A little more detergent

-

A little less detergent
Fine-tuning settings is not
“permanent”, and will return
to normal dose after the cycle
ends.

5.3 Options Setting
1. If you want your laundry to be spun or
use temperature different from the one
proposed by the washing machine,
press “Spin” and “Temp” touchpads
repeatedly to change the spin speed
and temperature.
Press the option touchpads, if you
want your laundry to be washed with
special functions.
NOTE

AutoDose Softener touchpad is
disabled in this mode, the display
will show “- --” when touched it.
To Activate/Deactivate Detergent
touchpad
Touch AutoDose Detergent
to toggle on/off both detergent tanks.
Detergent 1 and Detergent 2 symbols
will link together with the Link symbols
shown in the picture below.

To Adjust Detergent Amounts
Fine-tuning feature can be enabled by
adding the appliance into the Electrolux
Life App. Pressing on the AutoDose
) touchpad will toggle
Detergent (
through the following options:

• Different functions can be
combined which is dependent on
the program selected.
• If an option is not compatible with
the wash program selected, the
” will flash on
symbol “
display along with buzzer sound.
2. If you want to define the end of the
washing program, press the “Delay
End” touchpad repeatedly to choose
your washing machine working time.
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5.4 Starting A Cycle (

)

5.7 Changing The Options

To start a program, press the Start/Pause
touchpad. The corresponding pilot light
will stop flashing and a default program
duration will be displayed on the screen.
After approx. 15 minutes from the start of
a program:
− The appliance will automatically adjust
the selected program duration
according to the type and size of the
load.
− The display will show adjusted
program duration.
NOTE
If you press any touchpad while a
program is operating, the symbol “
will flash on display along with buzzer
sound. (except Start/Pause touchpad
and On/Off button)

”

5.5 Interruption Of A Program
− To pause, press Start/ Pause.
The indicator will start flashing.
− Press the Start/Pause again.
The program will continue.

5.6 Changing A Program
Changing a running program is possible
only by switching off the appliance.
− Press the “On/Off” button to cancel
the program and to turn off the
appliance.
− Press the “On/Off” button again to
start the appliance.
Now you can set a new wash program
and change any available options. Press
Start/Pause to start the new program.
NOTE
The appliance will not drain the water
(except programs; Vapour Refresh, Spin,
Rinse + Spin, Tub Clean).

It may be possible to change some of the
options after a wash program has started.
1. Press the touchpad Start/Pause. The
indicator will start flashing.
2. If available change the options that
you wish.
3. Press Start/Pause again. The program
will continue.

5.8 Opening The Door
While a program or the Delay End is
operating, the appliance door is locked
and the display shows the indicator “
”.
First, set the machine to PAUSE by
pressing the “Start/Pause” touchpad. Wait
until the door lock indicator goes off, then
the door can be opened.
If the door lock indicator “
” does not
disappear, this means that the machine
is already heating and the water level is
above the bottom edge of the door or the
drum is turning. In this case the door
CAN NOT be opened. If you need to
open it, you must drain the water to open
the door.
In case of Remote ( ) function is
activated, when program cycle end and
anticrease phase is complete. The door
will remain locked for 5 minutes, if you
want to open the door at that time, press
any touchpads once to turned off function
then the door is unlocked.
In case of emergency please refer
to “Emergency door opening” on
page 41.
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5.9 At The End Of The
Program
−
−
−
−
−
−
−
−

To drain the water:

The appliance stops automatically.
The acoustic signal will operate.
The display will show “
”.
The indicator of the touchpad
Start/Pause goes off.
The door lock indicator “
” goes off.
Remove the laundry from the
appliance. Make sure that the drum is
empty.
Keep the door partly open, to prevent
the mildew and odours.
Turn off the water tap.
NOTE

Alternatively, before pressing the
“Start/Pause” touchpad, you can press
the “Spin ” touchpad to change the
spin speed. You can select “No Spin
(
)”, if you want the machine to
only drain the water.
2. When the program is completed and
the door lock indicator “
” goes off,
you can open the door.
3. Press the “On/Off” button to deactivate
the appliance.
NOTE

At the end of the program, the time
remaining can suddenly decrease from
7 minutes or less to 0 due to the
overestimated total program time during
the load sensing phase. In some cases
(with perfectly balanced load) the
program time can be shorter than the
time estimated after the load sensing
phase is completed. This is a normal
behavior of the machine and not a cause
for concern as it does not compromise its
performance.

5.10 When The Washing
Program Is Completed, But
There Is Water In The Drum
(Option “Rinse Hold

” touchpad.
1. Press the “Start/Pause
The appliance drains the water and
spins with the maximum spin speed
for selected program.

” is used)

− The drum turns regularly to prevent
the creases in the laundry.
− The indicator “Start/Pause” flashes to
remind you to drain the water.
− The door lock indicator “
The door stays locked.

” is on.

You must drain the water to
open the door.

After approximately 18 hours, if you do
not press Start/Pause touchpad, the
appliance will drain and spin automatically
(except for “Wool” program) .

5.11 AUTO Off Mode
The AUTO Off mode automatically
deactivates the appliance to decrease
the energy consumption when:
You do not press any buttons for 5
minutes before you press “Start/Pause”.
− Press the “On/Off” button to activate
the appliance again.
After 5 minutes from the end of the
washing program.
− Press the “On/Off” button to
reactivate the appliance. Display will
show the end of the last wash.
− Press any touchpad again to show
the last wash program.
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6. WASHING HINTS
6.1 Sorting The Laundry
Follow the wash code symbols on each
garment label and the manufacturer’s
washing instructions. Sort the laundry as
follows: whites, coloureds, synthetics,
delicates, woollens.

6.2 Temperatures
Temp Soil level
90°C For normally soiled white
cottons and linen (e.g. teacloths,
towels, tablecloths, sheets...).
60°C For normally soiled, colourfast
50°C garments (e.g. shirts, night
dresses, pajamas....) in linen,
cotton or synthetic fibres and
for lightly soiled white cotton
(e.g.underwear).
40°C For delicate items (e.g. net
30°C curtains), mixed laundry
Cold including synthetic fibres and
woollens bearing the label pure
new wool, machine washable,
non-shrink.

6.3 Before Loading The
Laundry
Make sure that no
metal objects are
left in the laundry
(e.g. coin, hair clips,
safety pins, pins).

Wash bras, pantyhose
and other delicates in a
mesh laundry bag,
which you can purchase
from your supermarket.
Make sure that you wash lint collectors
separately from lint producers.
Never wash whites and coloured
fabrics together. Whites may lose their
“whiteness” in the wash.
New coloured items may run in the first
wash; they should therefore be
washed separately the first time.
Remove persistent stains before
washing.
Rub particularly soiled areas with a
special detergent or detergent paste.
Treat curtains with special care.
Remove hooks or tie them up in a bag
or a net.

6.4 Maximum Loads
Recommended loads are indicated in the
program charts on page 12.
General rules:

Clothes Load

Quantity

Cotton, linen

drum full but not too
tightly packed;

drum no more than
half full;
Delicate fabrics drum no more than
one third full.
and woollens
Synthetics

Washing a maximum load makes the
most efficient use of water and energy.
For heavily soiled laundry, reduce the
load size.

6.5 Removing Stains
Button up pillowcases,
close zip fasteners,
hooks and poppers.
Tie any belts or long
tapes.

WARNING!
Pre-treatment sprays and stain remover
can damage plastic components on your
washing machine.
If you use pre-treatment sprays or stain
removers, apply them to the clothing well
away from your washing machine.
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Stubborn stains may not be removed by
just water and detergent. It is therefore
advisable to treat them prior to washing.
Blood: treat fresh stains with cold water.
For dried stains, soak overnight in water
with a special detergent then rub in the
soap and water.
Oil based paint: moisten with benzine
stain remover, lay the garment on a soft
cloth and dab the stain; treat several
times.
Dried grease stains: moisten with
turpentine, lay the garment on a soft
surface and dab the stain with the
fingertips and a cotton cloth.
Rust: oxalic acid dissolved in hot water or
a rust removing product used in cold
water. Be careful with rust stains which
are not recent since the cellulose
structure will already have been damaged
and the fabric tends to hole.
Mould stains: treat with bleach, rinse
well (whites and fast coloureds only).
Grass: soap lightly and treat with bleach
(whites and fast coloureds only).
Ball point pen and glue: moisten with
acetone (*), lay the garment on a soft
cloth and dab the stain.
Lipstick: moisten with acetone (*) as
above, then treat stains with methylated
spirits. Remove any residual marks from
white fabrics with bleach.
Red wine: soak in water and detergent,
rinse and treat with acetic or citric acid,
then rinse. Treat any residual marks with
bleach.
Ink: depending on the type of ink,
moisten the fabric first with acetone (*),
then with acetic acid; treat any residual
marks on white fabrics with bleach and
then rinse thoroughly.
Tar stains: first treat with stain remover,
methylated spirits or benzine, then rub
with detergent paste.
(*) do not use acetone on artificial silk.

6.6 Detergents Type And
Quantity Of Detergent
Low sudsing detergent is required for this
washing machine to prevent oversudsing
problems, unsatisfactory washing result
and harm to the machine.
Low sudsing detergents designed for
front load washing machines are labelled
“Front Loading”, “high efficiency”, “HE”,
such as Cold Power for Front Loaders or
“Matic”.
Do not use wrong types of detergent,
such as Top Loading, Handwash
detergent or Soap-Based products in
your frontload washing machine. This
can result in excessive suds, longer
cycle time, low spin speeds, poor
rinsing and overloading of the motor.

Quantity of detergent to be used
The choice of detergent and use of
correct quantities not only affects your
wash performance, but also helps to avoid
waste and protect the environment.
Although biodegradable detergents
contain substances which in large
quantities can upset the delicate balance
of nature.
The choice and quantity of detergent will
depend on ;
type of fabric (delicates, woollens,
cottons, etc.) ;
the colour of clothes ;
size of the load ;
degree of soil ;
wash temperature ; and
hardness of the water used.
Water hardness is classified by so-called
“degrees” of hardness.
Information on hardness of the water in
your area can be obtained from the
relevant water supply company, or from
your local authority.
You may have to try using the detergent
quantity as per manufacturers’ instructions
then compare the wash result to the list
below and adjust the amount of detergent
for your future washes accordingly.
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Not enough detergent causes:
the washload to turn grey,
greasy clothes.
Too much detergent causes:
oversudsing,
reduced washing effect,
inadequate rinsing.
Use less detergent if:
you are washing a small load,
the laundry is lightly soiled,
large amounts of foam during washing.

7. INTERNATIONAL WASH CODE SYMBOLS
These symbols appear on fabric labels, in order to help you choose the best
way to treat your laundry.

Energetic
wash

Max. wash
Max. wash
Max. wash
Max. wash
temperature temperature temperature temperature
95 °C
60 °C
40 °C
30 °C

DO NOT
wash at all

Hand wash

Delicate wash

Bleaching

Bleach in cold water

DO NOT bleach

Ironing

Hot iron
max. 200 °C

Warm iron
max. 150 °C

Lukewarm iron
max. 110 °C

DO NOT iron

Dry cleaning

Dry cleaning in
all solvents

Dry cleaning in
perchlorethylene,
petrol, pure alcohol,
R 111 & R 113

Dry cleaning in
petrol, pure alcohol
and R 113

DO NOT
dry clean

Drying

Flat

On the line

On clothes
hanger

High
temperature
Low
temperature
Tumble dry

DO NOT
tumble dry

ENGLISH

8. CARE AND CLEANING
WARNING!
You must DISCONNECT the appliance
from the electricity supply, before you can
carry out any cleaning or maintenance
work.

8.1 External Cleaning
Clean the appliance only with soap and
warm water. Fully dry all the surfaces.
CAUTION!
Do not use alcohol, solvents or
chemical products.

8.2 Descaling
The water we use normally contains lime.
It is a good idea to periodically use a
water softening powder in the machine.
Do this separately from any laundry
washing, and according to the softening
powder manufacturer's instructions.

8.5 Cleaning The Detergent
Dispenser And The Autodose
Tanks
Before cleaning, make sure that
the all compartments are empty.
To prevent possible deposits of dried
detergent, clotted fabric softener,
formation of mould in the detergent
dispenser and/or clotted liquid additives
in the AutoDose tanks, once in a
while carry out the following cleaning
procedure:
Cleaning procedure is also
suggested when brand or type
of detergent, fabric softener or
additives are changed inside the
tanks.
1. Open the detergent dispenser. Press
the catch as indicated in the picture
and pull the detergent dispenser out.

This will help to prevent the formation of
lime deposits.

8.3 After Each Wash
Leave the door open for a while. This
helps to prevent mould and stagnant
smells forming inside the appliance.
Keeping the door open after a wash will
also help to preserve the door seal.

8.4 Maintenance Wash
With the use of low temperature washes
it is possible to get a build up of residues
inside the drum.
We recommend to use maintenance
wash to clean the drum regularly to
remove any residue.
To run a maintenance wash:
The drum should be empty of laundry.
Select the “Cottons 90°C” program.
Press Start/Pause to start the program.

2. Remove the insert for the softener
and, if inserted, the special container
for liquid detergent.
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CAUTION!
Do not use sharp or metal brushes
and sponges.
6. Turn the dispenser up side down and
open the bottom cover as indicated in
the picture.
3. Open the drain plugs of each tank and
empty them into a sink.

4. Press the catch on the back as
indicated in the picture and lift up the
top cover to remove it.

7. Make sure that all detergent residue is
removed from the conveyor. Use only
soft damp cloth.
8. Put bottom cover back to its position
by aligning its holes on drawer hooks
as indicated in the picture. Close it till
“click” sound is heard.

WARNING!

5. Wash the drawer and all inserts under
running water.

Do not clean with any sharp and
metal brushes or any tools to avoid
damaging pumps and sensors
located the back of the detergent
drawer. If necessary, use only soft
damp cloth.

ENGLISH

11. Insert the detergent dispenser into
the guide rails and gently close it till
“click” sound is heard. Run the Quick 15
program without any clothes in the drum.

WARNING!
If some residues remain on the back
area of tanks, soak detergent drawer in
a warm water. Do not use tools to clean
it. Before soaking, remove the handle by
pressing the button and slide the handle
as indicated in the picture.

To restore the functionality, refill
tanks with detergent and softener.
If you place a wrong additives in
the tanks, you can easily recover
it by using the drain plug on
both side of the drawer. Before
opening drain plugs ensure to
place a container below the drawer
to collect the liquid. Ensure to
properly close the plugs before
refilling.

9. Make sure that all detergent residue
is removed from the upper and lower
part of the recess. Use a small brush
to clean the recess.

10. Reassembly the drawer as follows:
a. Place the handle if was removed.
b. Place the bottom cover and press
till “click” sound is heard.
c. Place the top cover on the tanks
compartment and press till “click”
sound is heard.
d. Replace components on manual
compartment.

8.6 Cleaning The Pump
Regularly examine the drain pump
and make sure that it is clean.
Clean the pump if:
• The appliance does not drain the
water.
• The drum cannot turn.
• The appliance makes an unusual
noise because of the blockage of the
drain pump.
• The display shows an alarm code
because of the problem with water
drain.
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WARNING!
●

Disconnect the mains plug from the
mains socket.

●

Do not remove the filter while the
appliance is operating. Do not clean
the drain pump if the water in the
appliance is hot. The water must be
cold before you clean the drain pump.

3. When the container is full of water,
put the drainage duct back again and
empty the container. Do step 2, 3
again and again until no more water
flows out from the drain pump.

To clean the drain pump:
1. Open the drain pump door.

2. Place a suitable water container
below the recess of the drain pump
to collect the water that flows out.
Press the two levers and pull forward
the drainage duct to let the water flow
out.

4. Push back the drainage duct and
turn the filter counter-clockwise to
remove it.

ENGLISH

5. Remove fluff and objects from the
pump (if there are any).

8.

Put the filter back into the housing
with exposed section facing up.
Make sure that you correctly tighten
the filter to prevent leakages.
Guide

6. Make sure that the impeller of the
pump can turn. If this does not occur,
contact the service centre.

9.

Close the drain pump door.

7. Clean the filter under the water tap.

8.7 Cleaning The Water Inlet
Filter
If your water is very hard or contains
traces of lime deposit, the water inlet
filter may become clogged. It is therefore
a good idea to clean it from time to time.
To clean the water inlet filters:
1.

Close the water tap.

2.

Remove the water inlet hose from
the water tap.

35

36

www.electrolux.co.th

3.

Clean the filter in the inlet hose with
a stiff brush.

Clean the filter under the water tap.
4.

Remove the inlet hose behind the
appliance.

Install the valve filter back to the
housing.
5.

Use a suitable tool pulling filter from
the valve (eg. long nose pliers) as
picture.

6.

Install the inlet hose again. Make
sure that the couplings are tight to
prevent leakages.

7.

Open the water tap.

ENGLISH

8.8 Frost Precautions
If the appliance is installed in an area
where the temperature can be less than
0 °C, remove the remaining water from
the inlet hose and the drain pump.
Emergency Drain
1. Disconnect the main plug from the
main socket. Turn off the water tap.
2. Remove the water inlet hose.
3. Remove the drain hose from the rear
support and unhook it from sink or
spigot.

4. Put the end of the drain and inlet hose
in a container. Let the water flow out
of the hoses.

5. When no more water flows, install the
inlet hose and the drain hose again.
NOTE
Make sure that the temperature is
more than 0 °C before you use the
appliance again.
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9. TROUBLESHOOTING
9.1 Possible Failures
Certain problems are due to lack of simple maintenance or oversights, which can be
solved easily without calling out an engineer. Before contacting your local Service Centre,
please check troubleshooting.
Once the problem has been eliminated, press the Start/Pause button to restart the program.
If after all checks, the problem persists, contact your local Service Centre.
WARNING! Deactivate the appliance
before you do the checks.
Malfunction

Possible cause

Alarm Code

The door has not been closed.

Close the door firmly.

The plug is not properly inserted
into the power socket.

Insert the plug into the power
socket.

There is no power at the socket.

Please check your domestic
electrical installation.

The Start/Pause touchpad has
not been pressed.

Press the Start/Pause
touchpad.

Machine does
The “Delay End” has been selected.
not start:

If the laundry are to be
washed immediately, cancel
the “Delay End”.

The Main supply is unstable.

Wait until the main supply is
stable. Appliance will start
automatically.

Sensing circuit of Autodosing faulty.

Switch off and switch on
again. If still have the problem
Call Service.

The water tap is closed.

Open the water tap.

Machine does The inlet hose is squashed or
kinked.
not fill the
water:
The filter in the inlet hose is blocked.
Machine fills
then empties
immediately:

Solution

Check the inlet hose
connection.
Clean the water inlet hose filter.

The door is not properly closed.

Close the door firmly.

The end of the drain hose is too low.

Refer to relevant paragraph
in “water drainage” section.

The drain hose is squashed or
kinked.

Check the drain hose
connection.

Machine does The drain pump is clogged.
not empty
The option “Rinse Hold” has
and/or does
been selected.
not spin:
The laundry is not evenly
distributed in the drum.

Clean the drain pump filter.
Press Start/Pause touchpad
to drain the water or select
spin program.
Pause the machine and
redistribute laundry manually.

ENGLISH

Malfunction

Possible cause

Alarm Code

Water leaks from inlet hose fittings.

Check the water inlet hose
connection.

The drain hose is damaged.

Call Service.

Too much detergent or unsuitable
detergent (creates too much foam).

Reset machine by switch
off and switch on and select
program “Rinse&Spin” to rinse
foam. Next cycle should reduce
detergent quantity (Adjust
AutoDose page 22) and use
correct type of detergent. (refer
page 29)

Water leaks inside the machine.

Disconnect the main plug from
the main socket. Close the
water tab. Call Service.

Too little detergent or unsuitable
detergent has been used.

Increase detergent quantity
(Adjust AutoDose page 22)
or use different detergent.
(refer page 29)

There is water
on the floor:

Unsatisfactory
washing
Stubborn stains have not been
results:
treated prior to washing.

The door will
not open:

Machine
vibrates or
is noisy:

Solution

Use commercial products
to treat the stubborn stains.

The correct temperature was not
selected.

Check if you have selected
the correct temperature.

Excessive laundry load.

Reduce load.

The program is still running.

Wait until the end of cycle.

There is water in the drum.

You must drain the water to
open the door (refer “Opening
The Door” on page 26.

This problem may be caused by
a failure of the appliance.

Contact Service.
If you need to open the
door, please read carefully
“Emergency door opening” on
page 41.

The transit bolts and packing
have not been removed.

Check the correct installation
of the appliance.

The support feet have not been
adjusted.

Check the correct levelling of
the appliance.

The laundry is not evenly
distributed in the drum.

Pause the machine and
redistribute laundry manually.

There is very little laundry in the drum.

Load more laundry or reduce
spin speed.
Refer to relevant paragraph in
“Positioning” section.

Unstable floors eg. wooden floors.
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Malfunction

There is water
on the floor:

The cycle is
shorter than
the time
displayed.

Spinning
starts late or
machine does
not spin:

Machine
makes an
unusual
noise:

Possible cause

Alarm Code

Solution

Detergent over dose.

Reduce the detergent quantity
(Adjust AutoDose page 22)
or use different detergent
(Refer page 29 “Detergents
Type And Quantity Of
Detergent”).

Machine unbalance.

Redistribute laundry manually in
the drum and start the spin
phase again.

The appliance calculated
a new time according to
the laundry load.
The electronic unbalance detection
device has cut in because the
laundry is not evenly distributed in
the drum. The laundry is
redistributed by reverse rotation of
the drum.
This may happen several times
before the unbalance disappears
and normal spinning can resume. If,
after 10 minutes, the laundry is still
not evenly distributed in the drum,
the machine will not spin. In this
case, redistribute the load manually
and select the spin program.

Pause the machine and
redistribute laundry manually.

Machine not installed properly.

Make sure the levelling of the
appliance is correct. Refer to
“Installation”.

Transit bolts or packaging not
removed.

Make sure that the packaging
and/or the transit bolts are
removed. Refer to
“Unpacking”.

The load may be too small.

Add more laundry in the drum
or reduce spin speed.

No water is
visible in the
drum:

Machines based on modern
technology operate very
economically using very little water
without affecting performance.

Remote
function
does not
work:

Registration Data lost or damaged.

Restart machine by turn Off
and turn On again. If problem
not solved, please contact
Service Centre.

ENGLISH

If you are unable to identify or
solve the problem, contact our
service centre.
Before calling service centre, make
a note of the model, serial number
and purchase date of your
machine: the Service Centre will
require this information.

9.2 Emergency Door Opening
In case of power failure or appliance
failure, the appliance door remains
locked. The wash program continues
when power is restored. If the door
remains locked in case of failure, it is
possible to open it using the emergency
unlock feature.
Before opening the door:
WARNING!
Make sure that the water temperature
and the laundry are not hot. Wait until
they cool down if necessary.
Make sure that the water level inside
the drum is not too high. If necessary,
perform an Emergency Drain.
(see page 37)
Make sure that the drum is not
rotating. Wait until the drum stops
rotating if necessary.
To open the door proceed as follows:
1. Press the On/Off button to switch the
appliance off.
2. Disconnect the mains plug from the
mains socket.
3. Open the filter cover.
4. Without touching the door. Insert a
small flathead screw driver into the
slot on emergency unlock strap(red
strap) and pull down twice then pull
the door open. Repeat if unsuccessful.
Note: Do not pull down emergency
strap too hard.

5. Take out the laundry.
6. Close the filter flap.
If you are unable to identify or
solve the problem, contact our
service centre.
Before calling service centre, make
a note of the model, serial number
and purchase date of your
machine: the Service Centre will
require this information.
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10. TECHNICAL DATA
Dimensions (Height / Width / Depth)

85 X 60 X 65.9 cm

Power supply (Voltage / Frequency)

220 - 240 V~ / 50 Hz
2100 W

Total power absorbed
Water supply pressure (Maximum / Minimum)
Program

Maximum dry
clothes capacity

Spin speed (Maximum / Minimum)

Cottons
Mixed
Delicates
Bedding
Vapour Refresh
Energy Saver
App Program
Spin
Rinse + Spin
Baby Care
Wool
Quick 15
Daily 39
Full Wash 60
Favourite

0.8 MPa / 0.05 MPa

Max. Capacity
Max.1)
4 kg
4 kg
3 kg
1.5 kg
Max.1)
Max.1)
Max.1)
4 kg
2 kg
1.5 kg
5.5 kg
Max.1)
1400 rpm / 400 rpm

1) Maximum capacity depended on the model of the Washing Machine (see defined on
the control panel).

11. INSTALLATION
11.1 Unpacking
CAUTION!
All transit bolts and packing must be
removed before using the appliance.
You are advised to keep all transit
devices so that they can be refitted if the
machine ever has to be transported
again.

1. Use gloves. Cut and remove four cut
out straps as shown.

ENGLISH
ENGLISH 35 43

2. Remove the carton box. Remove the
polystyrene packaging materials.
Remove the plastic bag which cover
the machine.

4. Put one of the polystyrene packaging
elements on the floor behind the
appliance. Carefully put down the
appliance with the rear side on it.
Make sure not to damage the hoses.

5. Remove the polystyrene base.

3. Open the door. Remove the
polystyrene piece from the door seal
and all the items from the drum.

6. Pull up the appliance in vertical
position.
7. Remove the power supply cable and
the drain and inlet hoses from the
hose holders (A) on the rear of the
appliance.
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A

8. Remove the three transit bolts.
9. Pull out the plastic spacers.

3rd

11.2 Positioning

1st

2nd

It is important that your washing machine
stands firm and leveled on the floor to
ensure correct operation. The appliance
must not be installed behind a lockable
door, a sliding door or a door with a
hinge on the opposite side to avoid
restricting the washing machine door.
Use a spirit level on the top and side of
the washing machine to check the levels.

10. Put the plastic caps in the holes (X3).
You can find these caps in the user
manual bag.

If you do not have a spirit level, as a
guide use the edge of a door frame,
cupboard or bench to check that the
washing machine is leveled.

ENGLISH

Loosen or tighten the feet to adjust the
level. A correct adjustment of the
appliance level prevents vibration, noise
and the movement of the appliance when
in operation.
clockwise “DOWN”

11.3 Water Inlet
Connect the water inlet hose to a tap
with 3/4” BSP thread.
Use the hose supplied with the washing
machine. DO NOT USE OLD HOSES.

check

counter clockwise “UP”

When the washing machine is levelled,
try to rock it from corner to corner. If it
does rock, adjust the legs again until it is
levelled and does not rock.

The inlet hose must not be lengthened.
If it is too short and you do not wish to
move the tap, you will have to purchase
a new, longer hose specially designed
for this type of use.
Loosen the ring nut to angle the hose to
the left or right depending on the position
of your water tap. Do not place the inlet
hose downwards. After positioning the
inlet hose, be sure to tighten the ring nut
again to prevent leaks.

35°

45°

Never place cardboard, wood or similar
materials under the machine to
compensate for any unevenness in the
floor. Install the machine on a flat hard
floor. Make sure that air circulation
around the machine is not impeded by
carpets, rugs etc.

11.4 Water Drainage

Check that the machine does not touch
the wall or cupboard units.

The end of the drain hose can be
positioned in three ways:
Hooked over the edge of a sink,
using the plastic hose guide supplied
with the machine.
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In a sink, drain pipe branch.

Fitting Hose Guide
1.
Pull apart to
insert hose.

450 approx.
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Hose
Guide

bend
hose

pull hose

2.

Adjust length to suit
trough.

This branch must be above the trap so
that the bend is at least 60 cm above
the ground.

Max.
90 cm
Min.
60 cm
Push the drain hose onto the spigot
and secure with a clamp, ensure a
loop is formed in the drain hose to
prevent waste from the sink entering
the appliance.
Directly into a drain pipe, at a height
of not less than 60 cm and not more
than 90 cm.

Max. 90 cm
Min. 60 cm

The end of the drain hose must always
be ventilated, i.e. the inside diameter
of the drain pipe must be larger than
the outside diameter of the drain hose.
The drain hose must not be twisted or
curled. Run it along the floor; only the
part near the drainage point must be
raised.
In this case, make sure the end cannot
come unhooked when the machine will
be emptied. This could be done by tying
it to the tap with a piece of string or
attaching it to the wall.

For the correct functioning of the
machine, the drain hose must remain
hooked on the proper support piece
situated on the top part of back side of
the appliance.

ENGLISH

11.5 Electrical Connection
This machine is designed to operate on
a 220-240 V, single-phase, 50 Hz supply.
“An incorrect power supply may void
your warranty.”

Check that your domestic electrical
installation can take the maximum load
required (2.1 kW), also taking into
account any other appliances in use.

Should the appliance power
supply cable need to be
replaced, this shall be carried
out by our Service Centre.
When the appliance is installed, the
power supply cable must be easily
accessible.

CAUTION!
Connect the machine to an
earthed socket outlet.
The manufacturer declines any
responsibility for damage or
injury through failure to comply
with the above safety precaution.

12. ENVIRONMENT CONCERNS
12.1 Packaging Materials
The materials marked with the
symbol
are recyclable.
>PE<=polyethylene
>PS<=polystyrene
>PP<=polypropylene
This means that they can be recycled by
disposing them properly in appropriate
collection containers.

12.2 Old Machine
Use authorized disposal sites for your old
appliance. Help to keep your country tidy!
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the recycling
of electrical and electronic equipment. By
ensuring this product is disposed of
correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product.

For more detailed information about
recycling of this product, please contact
your local city office, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.

12.3 Ecological Hints
To save water, energy and to help
protect the environment, we recommend
that you follow these tips:
Normally soiled laundry may be
washed without prewashing in order to
save detergent, water and time (the
environment is protected too!).
The machine works more economically
if it is fully loaded.
With adequate pre-treatment, stains
and limited soiling can be removed; the
laundry can then be washed at a lower
temperature.
Measure out detergent according to
the water hardness, the degree of
soiling and the quantity of laundry
being washed.
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WI-FI CONNECTIVITY SETUP
“The software in this product contains
components that are based on free and
open source software. Electrolux gratefully
acknowledges the contributions of the open
software and robotics communities to the
development project. To access the source
code of these free and open source software
components whose license conditions
require publishing, and to see their full
copyright information and applicable license
terms, please visit:
http://electrolux.opensoftwarerepository.com
(folder NIU5)”
This chapter describes how to connect the
smart appliance to the Wi-Fi network and to
link it to a mobile devices.
By this functionality you can monitor and
control your laundry appliance from your
mobile devices.
To connect the appliance to enjoy the full
range of features and services you need:
• Wireless network at home with internet
connection enabled.
• Mobile device connected to wireless
network.
Wi-Fi: 2.4 GHz / 802.11 bgn
Frequency/
Protocol

Wi-Fi: 5 GHz / 802.11an
(for indoor use only)
Bluetooth Low Energy
5.0: 2.4 GHz / DSSS
Wi-Fi 2.4 GHz: <20 dBm

Max Power

Encryption

Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm
Bluetooth Low Energy
5.0: <20 dBm
WPA, WPA2

13.1 Download and installing
and configuring “Electrolux
Life” App*.
1. Go to the App Store/Play Store on your
smart device.
2. Download and install App
“Electrolux Life”.

* Minimum requirements: iPhone6/iOS 9.3/
Android 5.1 and above. You will need to install
the Electrolux Life App, create an Electrolux
account and accept the Terms and Conditions
and Electrolux’s Privacy Policy in the App to use
the connected features of the laundry appliance.
Internet and Wi-Fi connections are required to
use the full features of the App and the laundry
appliance. Minimum requirements, Apps and
services are subject to change without notice.

3. Create an Electrolux account. You
can only create one Electrolux
account per product. This account
can be shared across multiple
devices.
4. Setting up your Washing Machine.
Make sure your machine is plugged
in and operating normally, stand near
it with your smart device.
Tap on “Appliances” at the bottom of
the home screen.
Tap on “Add Appliance” and follow
the prompts on screen.
* Setup will take several minutes
depending on your network speed.

5. Turning on your Washing Machine
Wi-Fi. Initially your machine creates
its own Wi-Fi network to assist in
setting up. After setup this network
disappears and your machine will
connect to your home Wi-Fi network.
Press and hold Remote touch
button for 3 seconds.
pop up for about 5
The text
seconds and the icon
starts
flashing and wireless module begins
starting up. It may takes about 45
seconds before it is ready. When the
wireless module is ready, the text
(Access Point) is on to inform you,
that the access point will be open for
about 3 minute.
6. Connect your Washing Machine:
iOS
Tap the home button to exit the app.
Go to “Settings” on your phone and
select “Wi-Fi”.
Select your Washing Machine’s Wi-Fi

ENGLISH

network. It is the one that begins with “AJ-”
– (it may take a few moments to appear).
Tap the home button to exit your phone
settings and then return to the Electrolux Life
App.
Wait for confirmation of connection which
may take up to a minute before proceeding
to the next step.
For iOS devices, you will then be
prompted go to “SETTINGS” on your phone
and select your Home Wi-Fi, then return to
the Electrolux Life App.
Android
For Android devices, select your Washing
Machine’s Wi-Fi network from the drop-down
box.
7. Connect your Washing Machine to your
home Wi-Fi.
You’ll need to select your Wi-Fi network
name and input your password.
(Access
If the connectivity is configured,
Point) symbol is off and the icon
will stop
blinking and lit steadily to confirm that the
configuration was successful
Connection success!
Every time you switch the Washing
Machine on, the machine takes 45 seconds
to connect to the network automatically.
When the
indicator stops blinking the
connection is ready.
Please proceed to the next screen to register
the Washing Machine.
8. Product registration; Simply add your
Washing Machine’s name and the purchase
date.
Congratulations!
Now you’re all set up. You can start exploring
the Electrolux Life App.
To switch the wireless connection off,
Press and hold Remote touch button for 3
seconds until the first acoustic signal:
appears on the display.
To remove the wireless credentials,
Press and hold Remote touch button for
10 seconds until the second acoustic signal:
appears on the display.
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If you switch the machine off and
on again, the wireless connection is
automatically off.

13.2

Remote Start

When the App is installed and the wireless
connection is complete, you can start
and stop a program remotely by activate
remote start.
The Remote Control activates
automatically when you press the Start/
Pause button to start the program, but it is
also possible to start a program.

Activate Remote Start
1. Press the
indicator

Remote button and the
appears on the display.

2. Press the Start/Pause button to
activate the Remote Start.
Now it is possible to start the program
remotely.

Deactivate Remote Start
Press the Remote touch button. The
icon is off and the remote start is
deactivated.
If the door is unlock, the Remote Start
is deactivated.
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ขอมูลสำคัญที่ควรทราบ ซึ่งมีผลกระทบตอการรับประกันสินคา

ขอปฏิบตั แิ ละคำแนะนำการใชงานภายในคูม อื ฉบับนี้ เปนสิง่ สำคัญทีค่ วรปฏิบตั ติ ามเพือ่ ใหเกิดประโยชนตอ สุขภาพ
และความปลอดภัย การไมปฏิบตั ติ ามคำแนะนำและขอกำหนดอยางเครงครัดอาจทำใหบคุ คลไดรบั บาดเจ็บ,
เกิดความเสียหายตอทรัพยสนิ และสงผลกระทบตอการเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายใตการรับประกัน
สินคาจากอีเลคโทรลักซทม่ี าพรอมกับผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑนต้ี อ งไดรบั การติดตัง้ และการใชงานตามคำแนะนำ
และขอกำหนดทีร่ ะบุไวภายในคูม อื ฉบับนี้ คุณอาจไมสามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากอีเลคโทรลักซได
ในกรณีทค่ี วามเสียหายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เกิดจากการไมปฏิบตั ติ ามคำแนะนำและขอกำหนดทีไ่ ดระบุไว

เราคิิดถึึงคุุณเสมอ

ขอบพระคุณที่ซื้อเครื่องใชไฟฟาจาก อีเลคโทรลักซ คุณไดเลือกผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และโดดเดนดานนวัตกรรมมานับหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเรามีความโดดเดนและมีสไตลออกแบบมาโดยคำนึง
ถึงผูใชโดยเฉพาะ ไมวาคุณจะใชผลิตภัณฑเมื่อใดคุณจึงมั่นใจไดวาจะไดรับประสิทธิภาพในการทำงานตามที่ได
คาดหวังทุกครั้ง ยินดีตอนรับสู อีเลคโทรลักซ
เยี่ยมชมเว็บไซตของเราไดที่
รับคำแนะนำในการใชงาน, เอกสารแผนพับ, ขอมูลการแกไขปญหา, ขอมูลการใหบริการ, ซื้ออุปกรณเสริม
และอะไหล, การลงทะเบียนผลิตภัณฑผานระบบอินเทอรเน็ต ไดที่ : www.electrolux.co.th

ฝายใหบริการและดูแลลูกคา

แนะนำใหใชอะไหลแทและขณะติดตอขอรับบริการกรุณาจัดเตรียมขอมูลตอไปนี้ใหพรอม ไดแก ชื่อรุน, PNC, และ
หมายเลขเครื่อง คุณสามารถตรวจสอบขอมูลไดจากแผนปายขอมูลบริเวณมุมดานลางของประตูเครื่อง
คำเตือน / ขอมูลดานความปลอดภัย
ขอควรระวังขอมูลและคำแนะนำทั่วไป
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ
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ข้้อมููลด้้านความปลอดภััย

1.1 เงื่่�อนไขการใช้้งาน
เครื่องซักผานี้ผลิตขึ้นสำหรับใชในครัวเรือน หรือ ในลักษณะใกลเคียง เชน
● หองครัวรานอาหาร, สำนักงาน และลักษณะพื้นที่ทำงานที่คลายกัน
● ในบาน
● หองพักในโรงแรม, โมเต็ล, และลักษณะที่อยูอาศัยที่คลายกัน
● บานพักและลักษณะที่อยูอาศัยที่คลายกัน
● พื้นที่สวนกลางที่จัดใหบริการตามแฟลตหรือในหองซักผา
● ในอพารทเมนท, คอนโดมิเนียม และที่อยูอาศัยที่ลักษณะคลายกันนี้
คำเตือน!
เครื่องซักผาตองไมถูกติดตั้งอุปกรณควบคุมการทำงานจากภายนอก
เชน อุปกรณกำหนดเวลา, หรือถูกติดตั้งวงจรควบคุมที่แตกตางไป
จากเดิมของเครื่อง
เพื่อความปลอดภัยและการใชงานอยางถูกตอง กอนติดตั้งและใชงานเครื่อง
เปนครั้งแรก ขอใหอานคูมือการใชงานเลมนี้ รวมถึงเคล็ดวิธีการใชงานและ
คำเตือนตางๆ อยางละเอียด
เพื่อปองกันความผิดพลาดและอุบัติเหตุที่พึงหลีกเลี่ยง ผูใชควรศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับการทำงานและคุณสมบัติดานความปลอดภัยของเครื่องอยางละเอียด
โปรดเก็บรักษาคูม อื เลมนีไ้ วกบั เครือ่ ง หากมีการเคลือ่ นยายหรือเปลีย่ นมือ
เพือ่ ใหผใู ชทราบถึงวิธใี ชงานและระบบความปลอดภัยทีถ่ กู ตองตลอดอายุการ
ใชงานของเครือ่ ง

1.2 ความปลอดภััยสำำ�หรัับเด็็ก
●

●

เครื่องซักผานี้ไมไดรับการออกแบบมาใหเด็กหรือผูพิการใชงาน โดยที่
ไมมีผูดูแลอยางใกลชิด
เด็กเล็กควรมีผูดูแลในการใชงาน เพื่อใหแนใจวาจะไมเลนกับเครื่อง

ภาษาไทย

●

●
●

●

ชิ้นสวนของบรรจุภัณฑ (เชน แผนพลาสติกใส โพลีสไตลีน) อาจเปน
อันตรายกับเด็ก โดยเด็กอาจนำไปเลนจนพลาสติกเขาไปขัดขวางระบบ
การหายใจ ทำใหหายใจไมออกได! ดังนั้นจึงควรเก็บใหพนมือเด็ก
เก็บผงซักฟอกทั้งหมดในที่ปลอดภัย ใหพนมือเด็ก
กอนการใชเครื่อง โปรดดูใหแนใจวาเด็กๆ หรือสัตวเลี้ยง ไมไดปน
เขาไปในถังซัก
เครื่่�องนี้้�มีีตััวเลืือกล็็อคปุ่่�มป้้องกัันเด็็ก ( ) ที่่�ช่่วยป้้องกัันไม่่ให้้เด็็ก
เล่่นกัับแผงควบคุุมของเครื่่�องได้้ (ดููรายละเอีียดในหน้้า 67)

1.3 ความปลอดภััยทั่่�วไป
●

●

●

●

●

การแกไขรายการในขอมูลจำเพาะ หรือ
พยายามดัดแปลงเครื่องดวยวิธีใดก็ตาม อาจ
กอใหเกิดอันตรายขึ้นได
ระหวางการซักดวยโปรแกรมที่ใชอุณหภูมิสูง
ประตูกระจกอาจมีอุณหภูมิสูง ระวังอยาสัมผัส
กับประตู !
ดูใหแนใจวาไมมีสัตวเลี้ยงปนปายเขาไปในถัง
เพื่อปองกันปญหาดังกลาว กอนใชงาน โปรด
ตรวจดูในถังซักกอนทุกครั้ง
วัตถุอยางเหรียญ เข็มกลัดซอนปลาย ตะปู
สกรู หิน หรือวัตถุที่มีความแข็งและคม อาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอเครื่องและผาได
ควรคัดแยกออกกอนนำผาเขาเครื่องซักผา
ในกรณีที่ซักผาชิ้นเล็กๆ เชน ถุงเทา, สาย
รองเทา, เข็มขัดแบบซักได ฯลฯ ใหใสในถุง
ซักผาหรือปลอกหมอนกอนนำเขาเครื่อง
เนื่องจากผาชิ้นเล็กๆ อาจหลุดเขาไปติด
ถังซักดานในได

●

●
●

●

●

ใชน้ำยาปรับผานุมและผงซักฟอกในปริมาณ
ที่เหมาะสมเทานั้น หากเติมน้ำยามากเกินไป
อาจทำใหเกิดความเสียหายตอผาหรือเครื่อง
ซักผาได โปรดดูปริมาณที่แนะนำของบริษัท
ผูผลิตไดที่บรรจุภัณฑ
หามใชเครื่องซักผาเพื่อซักผาที่เสริมโครงลวด,
วัสดุที่ไมเย็บขอบหรือขาด
ถอดปลั๊กอุปกรณและปดระบบจายน้ำหลังการ
ใชงาน ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่อง
หลังการใชงาน
อุปกรณนี้ไมไดออกแบบมาสำหรับการใชงาน
โดยผูใหญ (และเด็ก) ที่มีความบกพรองทาง
รางกาย ทางประสาทรับรูหรือทางจิตใจ
รวมถึงผูที่ขาดประสบการณและความรู เวน
แตจะมีผูดูแลหรือมีผูใหคำแนะนำในการ
ใชอุปกรณอยางปลอดภัย
ไมควรซอมเครื่องดวยตนเอง การซอมโดยผูที่
ไมมีประสบการณ อาจทำใหเกิดการ
บาดเจ็บหรือเครื่องทำงานผิดปกติอยางรุนแรง
โปรดติดตอศูนยบริการใกลบานทาน และควร
ใชชิ้นสวนที่เปนของแททุกครั้ง
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1.4 การติิดตั้้�ง
●
●

●

●

●
●
●
●

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
คำเตือน !
ระวังไฟดูด! หากทานไมไดเชื่อมตอระบบ
สายดิน/กราวด หรือเชื่อมตอไมถูกตอง
“อยาสัมผัสผาที่เปยกและชิ้นสวนโลหะ”
คำเตือน !
เพื่อความปลอดภัย หามใชอุปกรณ
ดังตอไปนี้ในการเชื่อมตอเครื่อง
ซักผากับแหลงจายไฟ: ตัวแปลงปลั๊กไฟ,
สายพวงขยายความยาว, เตารับไฟ
หรืออุปกรณประเภทคลายกันนี้

1.5 การใช้้งาน
●
●
●

●

●
●

ซักแตผาที่สามารถซักดวยเครื่องไดเทานั้น
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำบนเสื้อผาแตละชิ้น
อยาบรรจุผาเกินปริมาณที่กำหนด โปรดดู
รายละเอียดสวนที่เกี่ยวของในคูมือการใชงาน
กอนการซัก ตรวจสอบวากระเปาตางๆ ไมมี
สิ่งของตกคาง ใหติดกระดุมและรูดซิปให
เรียบรอย และพยายามอยาซักผาที่ขอบลุย
หรือขาด ขจัดคราบติดคาง เชน สี หมึก สนิม
และหญากอนซัก หามซักเสื้อชั้นในเสริมโครง
ลวด โดยที่ไมใสในถุงซัก
ไมควรซักเสื้อผาที่เปอนผลิตภัณฑ ประเภท
ปโตรเคมีที่มีสมบัติในการระเหย กับเครื่องซักผานี้ ถาใชน้ำยาทำความสะอาดแบบปะทุ
งาย ควรตรวจสอบใหแนใจวาน้ำยานั้นระเหย
ออกจากเนื้อผาแลว กอนนำมาใสในเครื่อง
หามดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊กออกจากเตารับ
ใหจับหัวปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อถอดปลั๊ก
หามใชเครื่องซักผาหากสายไฟ แผงควบคุม
พื้นผิวที่มีการทำงานหรือฐานเสียหาย จน
ทำใหพื้นที่ดานในของเครื่องซักผาเปดโลง

2. รายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์

ภาษาไทย

2.1 ชิ้้�นส่่วนของเครื่่�อง
ฝาปดดานบน
ชองเติมสารซักฟอก/
น้ำยาปรับผานุม
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในหน้้า 69

แผงควบคุมการทำงาน
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในหน้้า 59
ประตูเครื่อง

ตัวถังเครื่อง

ฝาปดเครื่องดานหนา

ตัวกรองปมระบายน้ำ
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในหน้้า 84
ขาตั้งเครื่องดานหนา
(ปรับระดับได)

ปลั๊กไฟ
สลักยึดสำหรับขนยาย

ทอน้ำเขา
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในหน้้า 95
สลักยึดสำหรับขนยาย +
ที่เก็บสาย

สลักยึดสำหรับขนยาย +
ที่เก็บสาย
ทอน้ำทิ้ง
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในหน้้า 96

ขาตั้งเครื่องดานหลัง
(ปรับระดับได)
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ช่่องเติิมสารซัักฟอก/น้ำำ�� ยาปรัับผ้้านุ่่�มด้้วยมือื และเทคโนโลยีีปรัับ
ปริิมาณอััตโนมััติิ (Autodosing)

ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
ในหน้้า 69

ขาตั้งเครื่องแบบปรับระดับได

สลักยึดสำหรับขนยาย (เมื่อถอดออก)

ประตูเครื่อง (เมื่อเปดประตู)
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในหน้้า 69

ใบพัดชวย
กระจายผา
ถังซักสแตนเลส
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดนำสลักยึด
สำหรับขนยาย (3 ชิ้น) ออกจากเครื่อง
เรียบรอยแลว กอนการใชงานเครื่อง
ตัวกรองปมระบายน้ำ (เมื่อเปดประตู)

ประตูตัวกรอง
ปมระบายน้ำ
ตัวกรอง
ปมระบายน้ำ

2.2 อุุปกรณ์์เสริิม
ฝาพลาสติกสำหรับปดรูดานหลัง
เพื่อปดรูที่ดานหลังเครื่อง
หลังจากนำสลักยึดเครื่อง
สำหรับขนยายออกแลว

ตัวดัดทอระบายน้ำ

ใชสำหรับเกี่ยวสายน้ำทิ้งกับ
ขอบของอางลางจาน

ภาษาไทย

2.3 อุุปกรณ์์ตรวจวััดน้ำำ��หนัักผ้้า
เครื่องนี้มี “อุปกรณตรวจวัดน้ำหนักผา” ซึ่งจะ
แสดงน้ำหนักของผาที่บรรจุในถังซักและแสดง
น้ำหนักผาสูงสุดที่แนะนำแตละโปรแกรม
จอแสดงผลจะแสดงตัวเลขเหลานี้
เฉพาะขณะที่ประตูเครื่องเปด
น้ำหนักที่ปรากฏบนจอแสดงผล คือ
น้ำหนักผาโดยประมาณเทานั้น
เพื่อการใชงานที่ถูกตองของ “อุปกรณ
ตรวจวัดน้ำหนักผา” ใหเปดเครื่องและ
เลือกโปรแกรมที่ตองการ กอนบรรจุผา
ลงถังซัก

-

จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ “
” เมื่อ
บรรจุผาถึงปริมาณสูงสุดของโปรแกม
ที่จอแสดงผล น้ำหนักของผาจะถูกเพิ่มขึ้น ขั้น
ละ 0.5 กก.
น้ำหนักนี้เปนขอบงชี้โดยทั่วไป โดยจะเปลี่ยน
ไปตามประเภทของผา
หากคุณบรรจุผามากกวาปริมาณผาสูงสุดที่
รองรับของแตละโปรแกรม สัญลักษณ “
”
จะกะพริบตลอดเวลาที่น้ำหนักผาที่บรรจุ
ยังคงเกินกวาที่แนะนำ ถึงแมจะปดประตู
เครื่องแลวก็ตาม
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2.4 เทคโนโลยีีปรัับปริิมาณ
อััตโนมััติิ (AutoDosing)
เบื้้�องต้้น

การใช้้ปริิมาณสารซัักฟอกและน้ำำ�� ยาปรัับผ้้านุ่่�มที่่�
เหมาะสมจะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการซัักของ
เครื่่�อง และยัังดีีต่่อผ้้าและสิ่่�งแวดล้้อมเนื่่�องจาก
เป็็นการลดใช้้สารซัักฟอกเกิินความจำำ�เป็็น
เครื่่�องของเราติิดตั้้�งระบบปรัับปริิมาณอััตโนมััติิ
เพื่่�อให้้เครื่่�องสามารถจ่่ายสารซัักฟอกและน้ำำ�� ยา
ปรัับผ้้านุ่่�มสำำ�หรัับรอบการซัักที่่�ต้้องการได้้ตามน้ำำ��
หนัักของผ้้า

ถัังสารซัักฟอก AutoDose
ถัังน้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�ม AutoDose
เครื่่�องปรัับตั้้�งไว้้สำ�ำ เร็็จจากโรงงานเพื่่�อให้้
เหมาะกัับการใช้้งานทั่่�วไปของผู้้�ใช้้ส่่วนใหญ่่
หากเลืือกระบบ Auto dose ไว้้ทั้้�งสองระบบ
สััญลัักษณ์์
หรืือ จะปรากฏที่่�จอแสดงผล
หากตััวเลืือกอย่่างหนึ่่�งหรืือทั้้�งสองอย่่างไม่่ปรากฏ
ที่่�จอแสดงผล แสดงว่่าจะต้้องเติิมสารซัักฟอกหรืือ
น้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�มด้้วยตััวเอง
หมายเหตุุ:
AutoDose ไม่่สามารถใช้้ได้้สำ�ำ หรัับ
โปรแกรมซัักบางประเภท เนื่่�องจากผ้้า
บางประเภทจะต้้องใช้้สารซัักฟอกและ
การดููแลเป็็นพิิเศษ

มีีสารซัักฟอกแบบปรัับปริิมาณอััตโนมััติิ
สำำ�หรัับโปรแกรมการซัักต่่อไปนี้้�
• Cottons : ผ้้าฝ้้าย
• Mixed : ผ้้าผสม
• Bedding : เครื่่�องนอน
• Energy Saver : ซัักประหยััด
• Baby Care : เสื้้�อผ้้าเด็็ก
• Quick 15 : ซััก 15 นาทีี
• Daily 39 : ซัักประจำำ� 39 นาทีี
• Delicates : ผ้้าเนื้้�อบาง
น้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�ม AutoDose; โปรแกรมการ
ทำำ�งานที่่�ใช้้ได้้ประกอบไปด้้วย:
• Cottons : ผ้้าฝ้้าย
• Mixed : ผ้้าผสม
• Bedding : เครื่่�องนอน
• Energy Saver : ซัักประหยััด
• Rinse + Spin : ล้้างผ้้า + ปั่่�นหมาด
• Baby Care : เสื้้�อผ้้าเด็็ก
• Quick 15 : ซััก 15 นาทีี
• Daily 39 : ซัักประจำำ� 39 นาทีี
• Wool : ผ้้าขนสััตว์์
• Delicates : ผ้้าเนื้้�อบาง
ขณะปิิดใช้้งาน AutoDose (ปรัับปริิมาณ
อััตโนมััติิ) ให้้ใช้้ช่่องใส่่สารซัักฟอกและ
น้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�มแบบปกติิ
ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้จากหน้้า 69
ถึึงหน้้า 75

ภาษาไทย

3. แผงควบคุุมการทำำ�งาน
3.1 รายละเอีียดแผงควบคุุม

I

J

K

L

2s

A
B
C
D
E
F
G
H
I

B

ลููกบิิด เลืือกโปรแกรม
ตััวเลืือก เซ็็นเซอร์์วอช (ระบบสััมผััส)
ปุ่่�ม เปิิด/ปิิด
ตััวเลืือก คราบ (ระบบสััมผััส)
ตััวเลืือก ไอน้ำำ�� (ระบบสััมผััส)
ตััวเลืือก เพิ่่�มรอบซััก (ระบบสััมผััส)
ตััวเลืือก ตั้้�งเวลาจบ (ระบบสััมผััส)
ตััวเลืือก สั่่�งงานผ่่านแอป (ระบบสััมผััส)
ตััวเลืือก รอบป๊�น (ระบบสััมผััส)

จอแสดงผล

E

F

GH

J
K
L
M
N
O
P
Q

I

D
C
B
A
J
และ
สัญลักษณ ไมระบายน้ำลางผา
B) สัญลักษณ แสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
ขั้นตอนทำงาน
อัลตรามิกซ, ซัก,
ลาง, ปนหมาด,
ซักดวยไอน้ำ

A) รอบปนหมาด

C

D

E

O

2s

P
A

MN

Q
F

G

H

ตััวเลืือก อุุณหภููมิิ (ระบบสััมผััส)
จอแสดงผล
ตััวเลืือก AutoDose น้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�ม (ระบบสััมผััส)
ตััวเลืือก AutoDose น้ำำ��ยาซัักผ้้า (ระบบสััมผััส)
หยุุดเพื่่�อเพิ่่�มผ้้า (ระบบสััมผััส)
ตััวเลืือก เริ่่�ม/หยุุด
ตััวเลืือก บัันทึึกโปรแกรมที่่�ซัักเป็็นประจำำ�
ตััวเลืือก ระบบล็็อคป้้องกัันเด็็ก

สัญลักษณ ตัวเลือกหนวงเวลาจบการทำงาน
D) อุณหภูมิน้ำ (สัญลักษณ “ ” แสดงถึงน้ำเย็น)
E) สัญลักษณ ล็อคประตูเครื่อง
F) ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม /
หนวงเวลาจบ / รหัสการทำงานผิดพลาด
G) สัญลักษณ ตัวเลือกสั่งงานผานแอป ( สถานะ
เชื่อมตอแบบไรสาย, สถานะเชื่อมตอสั่งงาน
ผานแอป)
H) สัญลักษณ หยุดเพื่อเพิ่มผา
I) สัญลักษณ ตัวเลือก AutoDose
J) น้ำหนักผาสูงสุดสำหรับโปรแกรมที่เลือก /
น้ำหนักผาที่บรรจุ
C)
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3.2 ตารางโปรแกรม
โปรแกรม;
อุณหภูมิที่
เลือกได
Cottons

(ผาฝาย);
น้ำเย็น ถึง 90°C
Mixed

(ผาผสม);
น้ำเย็น ถึง 60°C
Delicates

(ผาเนื้อบาง);
น้ำเย็น ถึง 40°C
Bedding

(เครื่องนอน);
น้ำเย็น ถึง 60°C
Vapour
Refresh

รอบปน น้ำหนักผาสูงสุด ประเภทของผาและระดับความสกปรก
หมาดสูง
(ผาแหง)
สุด
1400
สูงสุด1) ผาฝายขาวหรือสี
รอบ/นาที
1200

4 กก.

ผาสังเคราะหหรือรวมทุกเนื้อผา

1200

4 กก.

ผาเนื้อบาง เชน อะคริลิค, วิสโคสและโพลิเอสเตอร

800

3 กก.

โปรแกรมพิเศษสำหรับผาหมใยสังเคราะห, ผานวม,
ผาปูเตียง ฯลฯ

–

1.5 กก.

รอบ/นาที

รอบ/นาที
รอบ/นาที

(ลดรอยยับ)
Energy 2)
Saver

(ซักประหยัด);
40°C และ

1400

รอบ/นาที

โปรแกรมนี้ชวยในการกำจัดกลิ่นที่ไมพึงประสงคและ
ชวยในการลดรอยยับของผา
โปรแกรมนี้ไมตองเติมผงซักฟอก

สูงสุด ผาขาวและผาสีไมตก เลือกโปรแกรมนี้เพื่อใหได
ผลการซักที่ดีและลดการใชพลังงาน ซึ่งเวลาของ
โปรแกรมซักจะเพิ่มขึ้น

60°C 1)

App
Program

–

(โปรแกรมจาก
แอปพลิเคชัน)

Spin

(ปนหมาด)
Rinse + Spin

(ลางผา +ปน
หมาด)

–

คุณสามารถสงโปรแกรมที่อยูในแอปพลิเคชันมา
บันทึกไวใชงานที่โปรแกรมตำแหนงนี้ได และสามารถ
เรียกใชงานไดตลอดเมื่อคุณหมุนลูกบิดเลือกโปรแกรม
มาที่ตำแหนงนี้ ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถดำเนินการได
ตามที่แอปพลิเคชันแนะนำ
โปรแกรม “Outdoor” เปนโปรแกรมที่ถูกตั้งคา
เปนโปรแกรมเริ่มตนที่ถูกบันทึกมาจากโรงงาน

1400

สูงสุด ถายน้ำทิ้งและปนหมาด

1400

สูงสุด ลางน้ำและปนหมาด

รอบ/นาที
รอบ/นาที
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โปรแกรม;
อุณหภูมิที่
เลือกได
Baby Care

(เสื้อผาเด็ก);
น้ำเย็น ถึง 40°C
Wool

(ผาขนสัตว);
น้ำเย็น ถึง 40°C
Quick 15

(ซัก 15 นาที);
น้ำเย็น ถึง 30°C
Daily 39

(ซัก 39 นาที);
30°C ถึง 40°C
Full Wash 60

(ซักเต็มถัง
60 นาทีี);
30°C ถึง 60°C

Favourite

(ซักประจำ)

รอบปน
หมาดสูง
สุด

น้ำหนักผาสูงสุด ประเภทของผาและระดับความสกปรก
(ผาแหง)

1200

4 กก.

ผาฝายสำหรับเด็กและผาถักที่บอบบางสกปรก
ไมมาก

1200

2 กก.

โปรแกรมพิเศษสำหรับผาขนสัตวที่ติดฉลาก

รอบ/นาที

รอบ/นาที

“Pure new woollen, non-shrink, machine
washable” (ผาขนสัตวที่สามารถซักดวยเครื่องได

1200

ไมหด)
1.5 กก. ผาใยสังเคราะหหรือรวมทุกเนื้อผาที่สกปรกนอยๆ

1200

5.5 กก.

รอบ/นาที
รอบ/นาที
1400

รอบ/นาที

–

โปรแกรมออกแบบมาสำหรับผาที่สวมใสประจำวัน
ที่สกปรกไมมาก เชน เสื้อเชิ้ต, เสื้อผูหญิง,
ผาเช็ดตัวและชุดชั้นใน

สูงสุด โปรแกรมออกแบบมาสำหรับผาที่สวมใสประจำวัน
ที่สกปรกปานกลาง เชน เสื้อเชิ้ต, เสื้อผูหญิง,
ผาเช็ดตัวและชุดชั้นใน
–

เรียกใชชุดโปรแกรมที่บันทึกไว

1) น้ำหนักสูงสุดที่รองรับขึ้นอยูกับรุนของเครื่องซักผาของคุณ โปรดตรวจสอบน้ำหนักสูงสุดที่รองรับ
ที่ระบุไวบนแผงควบคุมเครื่องซักผาของคุณ
2) โปรแกรม Energy Saver (ซักประหยัด) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สำหรับซักผาไมสกปรกมากที่
น้ำหนักสูงสุดที่รองรับ

มาตรฐานรับรองจาก Woolmark - Blue
รอบการซักผาขนสัตวของเครื่องนี้ไดรับการรับรองโดย Woolmark Company
สำหรับซักผลิตภัณฑผาขนสัตวที่ระบุบนฉลากผา “ซักดวยมือ” สามารถซักดวย
เครื่องได โดยผาจะถูกซักตามคำแนะนำที่ระบุไวของผูผลิตเครื่องซักผา และใหปฏิบัติ
ตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑวาดวยเรื่องการตากผาและคำแนะนำอื่นๆ
หมายเลขทะเบียน : M1361
สัญลักษณ Woolmark นี้เปนสัญลักษณรับรองที่ใชกันอยางแพรหลายในอีกหลาย
ประเทศทั่วโลก
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3.3 ตััวเลืือกเสริิมที่่�สามารถใช้้ร่่วมกัับโปรแกรมได้้
ตัวเลือก
โปรแกรม

2)

1)

No
Spin

Rinse
Hold

Cottons

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Mixed

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Delicates
Bedding
Vapour Refresh

■
■

■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■
■

■

■
■
■

Energy Saver
App Program

■

■

■

■

■

■

■

■

Spin

■

Rinse + Spin

■

■

Baby Care
Wool

■
■

■
■

■

■
■

Quick 15

■

■

■

■

■

Daily 39
Full Wash 60

■
■

■

■
■

■
■

■
■

Auto
Dose

Auto
Dose

Sensor Stain
Wash

Hygienic
Care

Prewash Delay
End

■
■

■
■

■

■

■

Favourite
1)
2)

สามารถเลือกตัวเลือก “Hygienic Care (ไอน้ำ)” รวมกับอุณหภูมิ 40 ถึง 90 องศาเซลเซียสเทานั้น
สามารถเลือกตัวเลือก “Stain (คราบ)” รวมกับอุณหภูมิ 40 ถึง 90 องศาเซลเซียสเทานั้น

■
■

ภาษาไทย

3.4 การใช้้งานตััวเลืือกเสริิม
เลืือกอุุณหภููมิิ (ระบบสััมผััส)
สััมผััสสััญลัักษณ์์เลืือกอุุณหภููมิิซ้ำ�ำ� ๆ เพื่่�อเพิ่่�มหรืือ
ลดอุุณหภููมิิการซััก หากตองการให้ซัักผาในชวง
อุุณหภููมิิอื่่�นนอกเหนืือจากที่่�เครื่่�องซัักผา
กำำ�หนด
(สััญลัักษณ์์ “ ” หมายถึึงน้ำำ��เย็็น)

เลืือกรอบปั�นหมาด (ระบบสััมผััส)
สััมผััสสััญลัักษณ์์เลืือกรอบปั่่�นหมาดซ้ำำ�� ๆ เพื่่�อเพิ่่�ม
หรืือลดความเร็็วในการป๊�นหมาด หากตองการ
ให้ป๊�นหมาดที่่�ชวงความเร็็วอื่่�นนอกเหนืือจากที่่�
เครื่่�องซัักผากำำ�หนดไว

•

•

ไม่่ปั่่�นหมาด (

)

ตััวเลืือกไม่่ปั่่�นหมาดจะเป็็นการยกเลิิกรอบ
การปั่่�นหมาดทั้้�งหมดและเพิ่่�มจำ�ำ นวนรอบ
ล้้างน้ำำ��

ไม่่ระบายน้ำำ�ล้
� ้างผ้้า (

)

หลัังจากเลืือกตััวเลืือกนี้้� น้ำำ�� จากการล้้างน้ำำ��
รอบสุุดท้้ายจะไม่่ถููกระบายออกและถัังซัักจะ
หมุุนตามปกติิเพื่่�อป้้องกัันผ้้าเกิิดรอยยัับ
หลัังสิ้้�นสุุดโปรแกรม ประตููเครื่่�องยัังคงล็็อค
อยู่่� เพื่่�อแจ้้งว่่าจะต้้องระบายน้ำำ��ออก
หลัังจากสิ้้�นสุุดการทำำ�งาน ประตููจะถููก
ล็็อค เนื่่�องจากมีีน้ำำ��อยููในถัังซััก หาก
ต้้องการให้้เครื่่�องทำำ�งานตอ (ระบาย
น้ำำ��) ให้กดปุ่่�ม
“เริ่่�ม/หยุุด”

AutoDose (

) น้ำำ��ยาซัักผ้้า (ระบบสััมผััส)

ปุ่่�มนี้้�ใช้้สำำ�หรัับการเปิิดใช้้งานและยกเลิิกการจ่่ายสาร
ซัักฟอกอััตโนมััติิ โปรดดูู “5.2 ถาดจ่่ายสารซัักฟอก
พร้้อมถัังบรรจุุอััตโนมััติิและการเติิมด้้วยมืือ” ใน
หน้้า 69

AutoDose (
สััมผััส)

) น้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�ม (ระบบ

ปุ่่�มนี้้�ใช้้สำำ�หรัับการเปิิดใช้้งานและยกเลิิกการจ่่ายน้ำำ�� ยา
ปรัับผ้้านุ่่�มอััตโนมััติิ โปรดดูู “5.2 ถาดจ่่ายสารซัักฟอก
พร้้อมถัังบรรจุุอััตโนมััติิและการเติิมด้้วยมืือ”
ในหน้้า 69

สั่่�งงานผ่่านแอป (

) (ระบบสััมผััส)

ตััวเลืือกนี้้�ช่่วยให้้คุุณเชื่่�อมต่่อเครื่่�องซัักผ้้าของคุุณเข้้าสู่่�
ระบบ Wi-Fi เพื่่�อเชื่่�อมโยงเข้้าสู่่�โทรศััพท์์สมาร์์ทโฟนของ
คุุณได้้ ด้้วยการทำำ�งานเชื่่�อมต่่อของฟัังก์์ชัันนี้้� จะช่่วยให้้
คุุณสามารถควบคุุมการทำำ�งาน ตรวจสอบการทำำ�งาน
และได้้รัับการแจ้้งเตืือนต่่างๆ จากเครื่่�องซัักผ้้าของคุุณ
ผ่่านโทรศััพท์์สมาร์์ทโฟนได้้
โปรดศึึกษารายละเอีียดในหััวข้้อ
“
การตั้้�งค่่าการเชื่่�อมต่่อ WI-FI (แบบไร้้สาย)”
หากประตููเครื่่�องเปิิดอยู่่� ตััวเลืือกนี้้�จะไม่่สามารถใช้้
งานได้้
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หนวงเวลา (เวลาจบการทำงาน)
(ระบบสัมผัส)
กอนที่คุณจะเริ่มตนการทำงานของโปรแกรม
ตัวเลือกนี้ชวยใหคุณสามารถกำหนดเวลาจบของ
การทำงานได โดยคุณสามารถกำหนดไดตั้งแต
1 ชั่วโมง ไปจนถึง 20 ชั่วโมง (ขึ้นอยูกับ
โปรแกรมที่เลือก)
ขอชี้แนะ: ถาหากระยะเวลาการทำงาน
ของโปรแกรมที่เลือกมีระยะเวลานานกวา
3 ชม. เวลาที่เลือกไดของฟงกชันนี้
จะเลือกไดจาก 4 ชม. ขึ้นไป
สัมผัสปุม “Delay End” เลือกระยะเวลาที่ตองการ
จอแสดงผลจะแสดงเวลาที่คุณเลือกเปนชั่วโมงและ
ไฟแอลอีดีที่เกี่ยวของจะสวาง
ใหเลือกตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณทำการ
เลือกโปรแกรมการทำงานเสร็จสิ้นแลว
และกอนสัมผัสปุม Start/Pause
ยกตัวอยางเชน หากระยะเวลาการทำงานของ
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 “เริ่ม/หยุด”
เพื่อเริ่มการทำงาน เครื่องจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง
และปรับเวลาบนจอแสดงผลในแตละชั่วโมง
จนกวาจะถึงเวลาเริ่มตนของโปรแกรมที่เลือก
หากคุณไดเริ่มหนวงเวลาไปแลว (สัมผัสปุม
“เริ่ม/หยุด” แลว) และคุณตองการที่จะยกเลิก
หรือปรับเปลี่ยนเวลา ใหปฏิบัติดังนี้ :
- หยุดการทำงานเครื่องชั่วคราว โดยสัมผัสปุม
“เริ่ม/หยุด”

- ยกเลิกหนวงเวลา โดยสัมผัสที่ปุม Delay End
ใหเวลาเปลี่ยนเปน “
”;
หรือสัมผัสปุมนี้อีกครั้งเพื่อเลือกหนวงเวลาใหม
ที่ตองการ
- สัมผัสปุม “เริ่ม/หยุด” เพื่อใหเครื่องทำงาน

เซ็นเซอรวอช

(ระบบสัมผัส)

เลือกตัวเลือก “เซ็นเซอรวอรช” เพือ่ เปดการทำงาน
ของระบบเซ็นเซอรตรวจสอบระดับความสกปรกและ
ผงซักฟอกตกคาง
เมือ่ ใชงานตัวเลือกนีเ้ ครือ่ งจะทำการตรวจสอบ
ระดับความสกปรกและผงซักฟอกตกคางในผาทีซ่ กั
โดยอัตโนมัต*ิ จากนัน้ จะคำนวณเวลาการซักและ
จำนวนรอบการลางใหใหม เพือ่ ใหมน่ั ใจวาผาทีค่ ณ
ุ
ซักสะอาดและไมมผี งซักฟอกตกคางในเนือ้ ผา
* เฉพาะน้ำยาซักผา
โดยเครื่องจะทำงานเปนสองขั้นตอนดังนี้ :
1) เครื่องจะทำการตรวจสอบระดับความสกปรก
ของผาในชวงแรกของการซักและจะคำนวณ
เวลาการทำงานใหมอีกครั้งใหสอดคลองกับ
ระดับความสกปรกของผาที่ซัก ซึ่งเวลาการ
ทำงานของโปรแกรมอาจลดลงไปจากที่ถูก
แสดงไว ณ ตอนเริ่มตนของโปรแกรม
เวลาการทำงานที่แสดงไว ณ ตอนเริ่ม
ของโปรแกรมคือเวลาการทำงานสูงสุด
ที่เครื่องคำนวณจากระดับความสกปรก
สูงสุดของผา
2) เครือ่ งจะทำการตรวจสอบปริมาณผงซักฟอก
ตกคางในผาเมือ่ ถึงขัน้ ตอนการลางผารอบแรก
จากนัน้ จะกำหนดจำนวนรอบการลางใหม
(เพิม่ สูงสุดอีก 2 รอบ) เพือ่ ใหแนใจวาผาทีซ่ กั
ไดถกู ลางผงซักฟอกออกจนหมด
ดูรายละเอียดขอกำหนดเรือ่ งผงซักฟอก
ทีใ่ ชในหัวขอ “ชนิดของผงซักฟอกและ
ปริมาณการใชงาน”

ภาษาไทย
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คราบ (ระบบสััมผััส)

เพิ่่�มรอบซััก (ระบบสััมผััส)

กดปุ่่�มนี้้�เพื่่�อเพิ่่�มรอบการขจััดคราบในโปรแกรมซัักหลััก
ไฟแอลอีีดีีที่่�ตััวเลืือกนี้้�จะติิดสว่่าง
ใช้้ฟัังก์์ชัันนี้้�สำำ�หรัับผ้้าที่่�มีีคราบฝัังแน่่นขจััดออกยาก
คุุณมีี 2 ทางเลืือกในการเติิมสารขจััดคราบ
1. ถ้้า AutoDose Detergent (
) ตั้้�งค่่าเป็็น
Off (ปิิด) ให้้เติิมร่่วมกัับสารซัักฟอกดัังนี้้�
• หากสารขจััดคราบเป็็นชนิิดผง ให้้เติิมในช่่อง
“Manual” (ชนิิดผง) ร่่วมกัับผงซัักฟอก
• หากสารขจััดคราบเป็็นชนิิดน้ำำ�� ให้้เติิมในถาด
I (ชนิิดน้ำำ�� ) ร่่วมกัับน้ำำ��ยาซัักฟอก

เลืือกตััวเลืือกนี้้�หากคุุณต้้องการให้้เพิ่่�มรอบการซัักผ้้าก่่อน
รอบการซัักหลััก
ใช้้ตััวเลืือกนี้้�ในกรณีีที่่�ผ้้าสกปรกมาก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
หากมีีทราย ฝุ่่�น โคลนและคราบแข็็งติิดแน่่นอื่่�น ๆ
ฟัังก์์ชัันนี้้�เป็็นการเพิ่่�มระยะเวลาการทำำ�งาน
คุุณมีี 2 ตััวเลืือกในการเติิมสารซัักฟอกเพื่่�อเตรีียมผ้้า
ก่่อนรอบซัักจริิง:
1. ถ้้า AutoDose Detergent (
) ตั้้�งค่่าเป็็น
Off (ปิิด) ให้้เติิมสารซัักฟอกสำำ�หรัับรอบการซัักหลััก
ในช่่อง “Manual” (ชนิิดผง) หรืือ I
(ชนิิดน้ำำ��) ขึ้้�นอยู่่กั� ับประเภทของสารซัักผ้้า
จากนั้้�นเทสารซัักฟอกสำำ�หรัับรอบ Prewash (เพิ่่�ม
รอบการซััก) โดยตรงในถัังซััก ดัังภาพ

ชนิิดผง

ชนิิดน้ำำ��

2. ถ้้า AutoDose Detergent (
) ตั้้�งค่่าเป็็น On
(เปิิด) สารซัักฟอกจะถููกจ่่ายจากช่่องถััง
AutoDose ได้้โดยตรง เพราะฉะนั้้�นคุุณสามารถเติิม
สารขจััดคราบในช่่องเติิมสารซัักฟอกด้้วยมือื ได้้เลย
• ชนิิดผง ให้้เติิมในช่่อง “Manual”
• ชนิิดน้ำ��ำ ให้้เติิมในช่่อง
I
ฟัังก์์ชัันนี้้�เป็็นการเพิ่่�มระยะเวลาการทำำ�งาน
สามารถเลืือกตััวเลืือกขจััดคราบกัับอุุณหภููมิิ 40
ถึึง 90 องศาเซลเซีียสเท่่านั้้�น
หากกดที่่�ปุ่่�ม AutoDose ขณะตััวเลืือก Stain
(ขจััดคราบ) ทำำ�งาน ฟัังก์์ชััน AutoDose จะดัับลง
แต่่ตััวเลืือก Stain (ขจััดคราบ) จะยัังคงทำำ�งานอยู่่�
ในโหมดการเติิมด้้วยมืือ

ให้้เติิมผงซัักฟอก
สำำ�หรัับรอบ
Prewash (เพิ่่�ม
รอบซััก) ในถััง

2. ถ้้า AutoDose Detergent (
) ตั้้�งค่่าเป็็น On
(เปิิด) สารซัักฟอกจะถููกจ่่ายจากช่่อง AutoDose
(ปรัับปริิมาณอััตโนมััติิ) ระหว่่างรอบ Prewash (เพิ่่�ม
รอบการซััก) ได้้โดยตรง คุุณไม่่ต้้องเติิมสารซัักฟอก
เพิ่่�มแต่่อย่่างใด
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ไอน้ำำ��

(ระบบสััมผััส)

เลืือกตััวเลืือกนี้้�เพื่่�อเพิ่่�มระยะเวลาในการซัักด้้วย
ระบบไอน้ำำ�� ประมาณ 30 นาทีี หลัังจากสิ้้�นสุุดรอบ
การล้้างผ้้า
ไฟแอลอีีดีีที่่�สััญลัักษณ์์ตััวเลืือกนี้้�จะติิดสว่่าง เพื่่�อ
แสดงว่่าตััวเลืือกได้้ถููกเลืือกแล้้ว
หมายเหตุุ:
• อาจมองไม่่เห็็นไอน้ำำ�� ในถัังระหว่่างรอบการซััก
ด้้วยไอน้ำำ�� ไอน้ำำ�� จะเกิิดขึ้้�นด้้านล่่างของถััง และ
จะลอยขึ้้�นเข้้าไปสััมผััสเนื้้�อผ้้าตามธรรมชาติิ
• ไอน้ำำ��อาจไม่่ปรากฏให้้เห็็นระหว่่างรอบการซััก
ด้้วยไอน้ำำ�ทั้้
� �งหมด
• ฟัังก์์ชัันไอน้ำำ�� จะมีีประสิิทธิิภาพมากกว่่า หาก
บรรจุุผ้้าเพีียงครึ่่�งเดีียวของน้ำำ��หนัักรองรัับสููงสุุด
ของแต่่ละโปรแกรม
• ในตอนท้้ายของรอบไอน้ำำ�� ผ้้าจะอุ่่�นและนุ่่�มและ
จะแยกตััวไม่่ติิดกัับถัังซััก

ข้้อควรทราบ

- หากเลืือกตััวเลืือกไอน้ำำ�� อุุณหภููมิิการล้้างน้ำำ�� จะ
ถููกเพิ่่�มขึ้้�น
- ระหว�างรอบการซัักด้้วยไอน้ำำ�� ท่่านจะสัังเกต
เห็็นไอน้ำำ��ออกมาจากสายน้ำำ�ทิ้้
� �งของเครื่่�องซึ่่�งถืือ
เป็นเหตุุการณ์์ปกติิ

3.5 การตั้้�งค่่าการทำำ�งาน
การบัันทึึกโปรแกรมที่่�ซัักเป็็นประจำำ�
เครื่่�องซัักผ้้านี้้�สามารถบัันทึึกโปรแกรมที่่�คุุณใช้้งานเป็็น
ประจำำ�ได้้ (เช่่น ผาฝาย 60° ˚C, 1200 รอบต่่อนาทีี,
เพิ่่�มรอบการซัักและไอน้ำำ��)
หากต้้องการบัันทึึกโปรแกรมที่่�ซัักเป็็นประจำำ�ให้้ปฏิิบััติิ
ตามขั้้�นตอนตอไปนี้้�
1. เปิดเครื่่�องในโหมดสแตนด์์บาย
2. ตั้�ง้ ค่่าโปรแกรมซัักตามที่่�ต้้องการ
3. บัันทึึกโปรแกรมที่่�ต้้องการซัักเป็็นประจำำ�โดย
สััมผััสที่่�ปุ่่�ม “ไอน้ำำ�� ” ค้้างไว้้ 2 วิินาทีี จนได้้ยิิน
เสีียง “บี๊๊�ป บี๊๊�ป” พร้้อมกัับไฟ LED ที่่� ตำำ�แหน่่ง
โปรแกรม “Favourite” ติิดสว่่าง
ท่่านสามารถเรีียกใช้้โปรแกรมที่่�บัันทึึกไว้้ โดยเลืือกที่่�
โปรแกรม “Favourite ” ที่่�จอจะแสดงผลจะแสดง
รายละเอีียดโปรแกรมที่่�บัันทึึกไว้้ให้้ทราบว่่าโปรแกรม
ถููกเรีียกใช้้แล้้ว
โปรแกรม “App Program” จะไม่่สามารถบัันทึึก
ลงใน “Favourite” ได้้
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ระบบล็็อคป้้องกัันเด็็ก (

)

เครื่องมีระบบล็อคปุมแผงควบคุม เพื่อปองกันการ
กดเลนของเด็กขณะที่คุณไมไดอยูที่เครื่อง โดยคุณ
ไมตองคอยกังวลวาเด็กอาจไดรับบาดเจ็บหรือทำ
ใหเกิดความเสียหายจากการเลนกับเครื่อง
ใหตั้งคาตัวเลือกนี้หลังจากกดปุม
(เริิ่ม/หยุด)

●

●

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้ :
●

●

เปดใชงานฟงกชันนี้ โดยสัมผัสที่ปุม
“เพิ่มรอบซัก” คางไว 2 วินาที จนกระทั่งจอ
แสดงผลแสดงสัญลักษณ “
”
หากมีการกดปุมใดๆ ขณะที่ฟงกชันนี้
ทำงาน สัญลักษณ “
” จะกะพริบ
ที่จอแสดงผล 3 ครั้งพรอมเสียงเตือน
ปุมทั้งหมดจะถูกล็อค ยกเวนปุม
On/Off (เปด/ปด เครื่อง)
ปดใชงานฟงกชันนี้ โดยสัมผัสที่ปุม
“เพิ่มรอบซัก” คางไว 2 วินาที จนกระทั่ง
จอแสดงผลแสดงสัญลักษณ “
”
การตั้งคาฟงกชันนี้จะยังคงอยู แมวา
จะมีการปดเครื่องและเปดใชงานเครื่อง
อีกครั้งก็ตาม

การเปด/ปด เสียงเตือนเมื่อสิ้นสุด
โปรแกรมการทำงาน
การตั้งคานี้ชวยใหคุณสามารถปดเสียงเตือนของ
เครื่องซักผา หลังจากโปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน
ตัวอยางเชน หากคุณตั้งโปรแกรมซักผากอนที่คุณ
จะเขานอน และโปรแกรมจะสิ้นสุดการทำงานอีก
ประมาณ 1 ชั่วโมง หากคุณปดเสียงเตือนนี้แลว
เครื่องจะไมสงเสียงเตือนรบกวนคุณหลังจบการ
ทำงานตลอดทั้งคืน

สัญญาณเตือนการทำงานผิดพลาดของ
เครื่องจะไมถูกปดดวยการตั้งคานี้
ปดเสียงเตือน โดยกดปุม “เซ็นเซอรวอช”
และ “คราบ” พรอมกัน คางไวประมาณ
3 วินาที จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ
พรอมเสียงเตือน
เปดเสียงเตือนโดยกดปุมเดิมทั้งสองอีกครั้ง
นานประมาณ 3 วินาที จอแสดงผลจะแสดง
สัญลักษณ
พรอมเสียงเตือน

3.6 ปุ่่�ม เริ่่�ม/หยุุด ( ) และ
หยุุดเพื่่�อเพิ่่�มผ้้า ( ) (ระบบ
สััมผััส)
ปุมนี้ทำงานดวยกันสองฟงชันกคือ :
●

เริ่ม/หยุด (

)

หลังจากที่คุณไดเลือกโปรแกรมและตัวเลือก
อื่นที่ตองการแลว ใหกดปุมนี้เพื่อใหโปรแกรม
เริ่มทำงาน
ถาหากคุณไดเลือกใชตัวเลือก “หนวงเวลาจบ”
หลังจากกดปุมนี้ เครื่องจะทำการนับถอยหลัง
และแสดงเวลาที่จอแสดงผลเพื่อเขาสูโปรแกรม
หากคุณตองการที่จะหยุดการทำงานของเครื่อง
ชั่วคราวใหกดปุมนี้ ไฟแอลอีดีที่ปุมนี้จะติดสวาง
และกะพริบ กดปุมนี้อีกครั้งหากคุณตองการ
เริ่มการทำงานของเครื่องที่หยุดชั่วคราวไว
ไฟแอลอีดีจะหยุดกะพริบ

67

68

www.electrolux.co.th

●

หยุดเพื่อเพิ่มผา (

)

คุณสามารถเพิ่มผาไดในกรณีที่สัญลักษณ
“ ” ยังคงแสดงอยูที่จอแสดงผลเทานั้น
เพื่อเพิ่มผา ใหปฏิบัติดังนี้ :
- กดปุม “เริ่ม/หยุด ” เพื่อหยุดการทำงาน
ของเครื่องชั่วคราว
- รอจนกระทัง่ เครือ่ งหยุดการทำงานและประตู
ถูกปลดล็อคแลว (สัญลักษณ “ ” ดับลง)
- เพิ่มผาแลวปดประตู
- กดปุม “เริ่ม/หยุด ” อีกครั้งเพื่อใหเครื่อง
เริ่มทำงานจากที่หยุดไว

4. ก่่อนการใช้้งานครั้้�งแรก
หมายเหตุุ
ระหว่่างการติิดตั้้�งหรืือก่่อนการใช้้งานครั้้�งแรก อาจ
พบน้ำำ��อยู่่�ภายในเครื่่�อง นี่่�เป็็นน้ำำ��ตกค้้างในเครื่่�อง
หลัังจากทำำ�การทดสอบการทำำ�งานจากโรงงานเพื่่�อ
ให้้แน่่ใจว่่าเครื่่�องที่่�จััดส่่งให้้แก่่ลููกค้้าทำำ�งานได้้อย่่าง
สมบููรณ์์แบบ และไม่่มีีปััญหาที่่�ต้้องกัังวล
1. สลัักเกลีียวยึึดสำำ�หรัับขนส่่งทั้้�งหมดจะต้้องนำำ�
ออกจากเครื่่�องให้้เรีียบร้้อยทั้้�งหมด
2. ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าจุุดเชื่่�อมต่่อทางไฟฟ้้าและ
ระบบน้ำำ��เป็็นไปตามคำำ�แนะนำำ�ในการติิดตั้�ง้
3. อย่่าลืืมเติิมน้ำำ��ยาซัักผ้้าและน้ำำ�� ยาปรัับผ้้านุ่่�มใน
ถัังที่่�กำำ�กัับด้้วย
ดููรายละเอีียดได้้จาก
หััวข้้อ “การตั้้�งค่่าเบื้้�องต้้น” ใน “เทคโนโลยีี
AutoDose”
4. เติิมน้ำำ�� 2 ลิิตรในช่่องน้ำำ�� ยาซัักผ้้าระหว่่างรอบ
การซััก ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเปิิดใช้้งานระบบระบาย

5. ตั้้�งค่่าและเริ่่�มโปรแกรมการทำำ�งานสำำ�หรัับ
Cotton (ผ้้าฝ้้าย) ที่่�อุุณหภููมิิสููงสุุด โดยไม่่
ต้้องบรรจุุผ้้า (ให้้ปิิดระบบ AutoDose ด้้วย)
เพื่่�อนำำ�สิ่่�งตกค้้างจากการผลิิตออกจากถัังซััก
และจุุดตางๆ จากนั้้�นเริ่่�มการทำำ�งานของเครื่่�อง
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5. การใช้้งานประจำำ�วััน
5.1 การบรรจุุผ้้าลงถัังซััก
1. เปดกอกน้ำ
2. เสียบปลั๊กเขากับเตารับไฟฟา
3. กดปุม “เปด/ปด” เพื่อเปดใชงานเครื่อง
หมุนลูกบิดเลือกโปรแกรมไปยังตำแหนง
โปรแกรมที่ตองการ เครื่องจะแสดงอุณหภูมิ
และรอบปนหมาดที่ใชรวมกับโปรแกรมที่เลือก
ลูกบิดเลือกโปรแกรมสามารถหมุนไปไดทั้ง
ตามเข็มหรือทวนเข็มนาิกา
4. ตรวจสอบและนำสิ่งแปลกปลอมออก (ถามี)
เนื่องจากอาจมีสิ่งตกคางบริเวณรองยางรอง
ขอบประตู

5.2 ถาดจ่่ายสารซัักฟอกพร้้อมถััง
บรรจุุอััตโนมััติิและการเติิมด้้วยมืือ
หมายเหตุุ
ขณะใช้้สารซัักฟอกและน้ำำ��ยาอื่่�น ๆ ให้้ปฏิิบััติิตาม
คำำ�แนะนำำ�ในบรรจุุภััณฑ์์ของผลิิตภััณฑ์์ทุุกครั้้�ง
อย่่าเติิมเกิินระดัับที่่�แจ้้งในแต่่ละช่่องเติิม (Max
- สููงสุุด)
หากตััวเลืือก AutoDose ทั้้�งสองตััวเลืือกถููกเปิิดใช้้
งานสำำ�หรัับโปรแกรมที่่�เลืือก สารซัักฟอกและน้ำำ�� ยา
ปรัับผ้้านุ่่�มจะถููกเติิมอััตโนมััติิ
หากปิิดตััวเลืือก AutoDose ตััวใดตััวหนึ่่�งหรืือทั้้�ง
สองตััว ให้้เติิมสารซัักฟอกในช่่องเติิมด้้วยมืือ

AutoDose

ช่่องเติิม
ด้้วยมืือ

•
•

5. บรรจุุผ้้าลงในถัังซัักทีีละชิ้้�น คลี่่�ให้้กระจายออก
มากที่่�สุุดเท่่าที่่�ทำำ�ได้้ (โปรดศึึกษารายละเอีียด
ในหััวข้้อ “คำำ�แนะนำำ�ในการซััก” หน้้า 79)
6. ปดประตูเครื่อง
ขอควรระวัง! อยาใหมีผาหลงเหลือ
ระหวางยางขอบประตูและประตูเครื่อง

ช่่องเติิม
ด้้วยมืือ

I

คำำ�เตืือน!
อย่่าเติิมสารซัักฟอกชนิิดผงในช่่อง AutoDose
อ่่านเนื้้�อหาในบทนี้้�ให้้ละเอีียด
I ถัังปรัับปริิมาณอััตโนมััติิ มีีไว้้
สำำ�หรัับน้ำำ�� ยาซัักผ้้าและน้ำำ�� ยาปรัับผ้้านุ่่�มเท่่านั้้�น
•
ช่่องเติิมด้้วยมืือสำำ�หรัับผงซัักฟอก
•
I
ช่่องเติิมด้้วยมืือสำำ�หรัับน้ำำ�� ยาซัักผ้้า
•
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ขณะใช้้น้ำำ��ยาซัักผ้้า (ช่่องเติิมด้้วยมือื ) อย่่าลืืมใส่่
ช่่องเติิมพิิเศษสำำ�หรัับน้ำำ�� ยาซัักผ้้าเข้้าไปในเครื่่�อง
ดููรายละเอีียดในหััวข้้อ “การเติิมสารซัักฟอกและ
น้ำำ��ยาต่่าง ๆ ด้้วยตััวเอง” ในหน้้า 73

•

ช่่องเติิมด้้วยมืือสำำ�หรัับเติิมน้ำ�ำ� ยาต่่าง ๆ (น้ำำ�� ยา
ปรัับผ้้านุ่่�ม น้ำำ��ยารีีดเรีียบ ฯลฯ)
ระดัับสููงสุุดของสารซัักฟอก/น้ำำ�� ยาต่่าง ๆ

AutoDose
ระบบ AutoDose มีีโหมดการทำำ�งาน 3 โหมด ได้้แก่่
1. โหมดมาตรฐาน (Standard Mode) - ช่่วยให้้คุุณ
สามารถจััดเก็็บน้ำำ�� ยาซัักผ้้าและน้ำำ�� ยาปรัับผ้้านุ่่�มในช่่อง
AutoDose และเปิิด/ปิิดระบบปรัับปริิมาณอััตโนมััติิ
สำำ�หรัับสารซัักฟอกและ/หรืือน้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�ม
*
2. โหมดน้ำำ��ยาซัักผ้้าสองชนิิด (Dual-Detergent Mode)
- ใช้้สำำ�หรัับการจััดเก็็บน้ำำ��ยาซัักผ้้า 2 ชนิิดในช่่อง
AutoDose 2 ช่่อง และเปิิด/ปิิดการใช้้งานสลัับกััน
*
3. โหมดน้ำำ��ยาซัักผ้้าชนิิดเดีียวสองช่่อง (Link
Detergent Mode) - ใช้้สำำ�หรัับการจััดเก็็บน้ำำ�� ยาซัักผ้้า
1 ชนิิดในช่่อง AutoDose ทั้้�งสองช่่อง และเปิิด/ปิิดการ
ปรัับปริิมาณอััตโนมััติิของน้ำำ�� ยาซัักผ้้า
(*) ค่่าเริ่่�มต้้นจากโรงงาน เครื่่�องจะทำำ�งานใน “โหมด
มาตรฐาน” เท่่านั้้�น
คุุณจะต้้องติิดตั้้�งแอปพลิิเคชััน “Electrolux Life”
บนอุุปกรณ์์สมาร์์ทโฟนและเชื่่�อมต่่อกัับเครื่่�องซัักผ้้า
จึึงจะสามารถเปิิดใช้้งาน “โหมดน้ำำ�� ยาซัักผ้้าสอง
ชนิิด” และ “โหมดน้ำำ�� ยาซัักผ้้าชนิิดเดีียวสอง
ช่่อง” ผ่่านแอปพลิิเคชัันและการตั้�ง้ ค่่าฟัังก์์ชัันขั้้�นสููง
เช่่น การปรัับแต่่งอย่่างละเอีียดเพื่่�อให้้สามารถเรีียก
ใช้้งานจากแผงควบคุุม ก็็สามารถเปิิดใช้้งานได้้ผ่่าน
แอปพลิิเคชัันเช่่นกััน
** แอปพลิิเคชัันและบริิการอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลง โดยไม่่
จำำ�เป็็นต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า

ปริิมาณที่่�กำำ�หนดไว้้เบื้้�องต้้นคืือ 50 มล.
สำำ�หรัับถัังน้ำำ��ยาซัักผ้้า และ 40 มล. สำำ�หรัับ
ถัังน้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�ม ซึ่่�งเป็็นระดัับที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับการใช้้งานส่่วนใหญ่่
อย่่างไรก็็ตาม ในกรณีีที่่�เลวร้้าย (น้ำำ��อ่่อนหรืือ
กระด้้างมาก) และสำำ�หรัับน้ำำ�� ยาซัักผ้้าบางประเภท
(เช่่น แบบเข้้มข้้นพิิเศษ) ขอแนะนำำ�ให้้ปรัับ
ปริิมาณที่่�กำำ�หนดเบื้้�องต้้นของผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��ยาซััก
ผ้้าหรืือน้ำำ�� ยาปรัับผ้้านุ่่�ม เช่่น ขณะใช้้น้ำำ��ยาซัักผ้้า
ชนิิดเข้้มข้้นพิิเศษคุุณอาจต้้องปรัับลดปริิมาณที่่�
กำำ�หนดไว้้เบื้้�องต้้น
หากผลการซัักไม่่น่่าพอใจหรืือมีีฟองมากเกิินไป
ระหว่่างซััก อาจต้้องปรัับแต่่งค่่านี้้�
ตรวจสอบคำำ�แนะนำำ�ของผลิิตภััณฑ์์ซัักผ้้าเพื่่�อ
พิิจารณาปริิมาณที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับผ้้าเปื้้�อนปกติิ
ความกระด้้างจริิงของน้ำำ��และปริิมาณเพิ่่�มเติิมที่่�
แนะนำำ�สำำ�หรัับปริิมาณผ้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
1. การพิิจารณาระดัับความกระด้้างของน้ำำ�� :
น้ำำ��กระด้้างจะทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพของสาร
ซัักฟอกลดลง ด้้วยเหตุุนี้้�ผู้้�ผลิิตสารซัักฟอก
จึึงแนะนำำ�การปรัับปริิมาณตามระดัับความ
กระด้้างของน้ำำ��ไว้้ ตรวจสอบระดัับความ
กระด้้างของน้ำำ��ในพื้้�นที่่�ของคุุณ ระดัับความ
กระด้้างโดยปกติิจะระบุุเป็็น อ่่อน ปานกลาง
และกระด้้าง ในกรณีีที่่�จำำ�เป็็น กรุุณาติิดต่่อ
บริิษััทประปาในพื้้�นที่่�เพื่่�อตรวจสอบความ
กระด้้างของน้ำำ��ในพื้้�นที่่�ของคุุณ
2. การกำำ�หนดปริิมาณสารซัักฟอกเอง:
ตรวจสอบฉลากที่่�บรรจุุภััณฑ์์ของสาร
ซัักฟอก/น้ำำ�� ยาปรัับผ้้านุ่่�มเพื่่�อพิิจารณา
ปริิมาณที่่�แนะนำำ�ให้้ใช้้ คำำ�แนะนำำ�นี้้�พิิจารณา
จากปััจจััยประกอบ 3 ข้้อ ได้้แก่่
• ระดัับความกระด้้างของน้ำำ��
• คราบสกปรกทั่่�วไป
• ความจุุของเครื่่�อง (เช่่น น้ำำ�� หนัักสููงสุุดที่่�
9 กก.) หากความจุุของช่่องใส่่
ผลิิตภััณฑ์์ซัักผ้้าใช้้อ้้างอิิงกัับเครื่่�องที่่�มีี
ความจุุต่ำำ�� จะต้้องปรัับเพิ่่�มปริิมาณด้้วย
ตััวเอง
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การเติิมสารซัักฟอกและน้ำำ�� ยาอื่่�นๆ
ในระบบ AutoDose

4. ค่่อย ๆ เทน้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�มในถัังน้ำำ��ยาปรัับผ้้า
นุ่่�ม AutoDose
เติิมน้ำำ��ยาให้้ถึึงระดัับสููงสุุด

กรุุณาศึึกษารายละเอีียดจากหััวข้้อ “ชนิิด
ของสารซัักฟอกและปริิมาณสารซัักฟอก”
ในหน้้า 80
ขอแนะนำำ�ว่่าอย่่าเติิมเกิินระดัับสููงสุุดที่่�แจ้้ง
(
)
1. เปิิดช่่องจ่่ายสารซัักฟอก

5. ปิิดฝาช่่อง AutoDose
6. ค่่อย ๆ ปิิดช่่องจ่่ายสารซัักฟอกโดยดัันเข้้า
ให้้สุุด

2. ยกฝาปิิดช่่อง AutoDose ขึ้้�น

1. การใช้้งาน AutoDose โหมด
มาตรฐาน
3. ค่่อย ๆ เทน้ำำ��ยาซัักผ้้าในถัังสารซัักฟอก
AutoDose
เติิมน้ำ�ำ� ยาให้้ถึึงระดัับสููงสุุด

ในโหมดมาตรฐาน คุุณสามารถเปิิด/ปิิดระบบปรัับ
ปริิมาณสารซัักฟอกและน้ำำ�� ยาปรัับผ้้านุ่่�มอััตโนมััติิ
ตามค่่าเริ่่�มต้้น ทั้้�งสารซัักฟอกและน้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�ม
AutoDose จะถููกเปิิดใช้้งานในครั้้�งแรกที่่�เปิิดเครื่่�อง

การ “เปิิด/ปิิด” ใช้้งานสารซัักฟอก
AutoDose ( )

กดที่่�ปุ่่�มสััมผััส AutoDose
เพื่่�อเปิิดและปิิด
ฟัังก์์ชััน จากนั้้�นสััญลัักษณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องจะปรากฏ
ขึ้้�นที่่�จอแสดงผล หากเปิิดใช้้งานไว้้
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การ “เปิิด/ปิิด” ใช้้งาน น้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�ม
AutoDose Softener ( )

กดเลืือก AutoDose softener เพื่่�อเปิิด/ปิิด
ฟัังก์์ชััน สััญลัักษณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องจะปรากฏขึ้้�นที่่�
จอแสดงผลเมื่่�อมีีการเปิิดใช้้งาน

5. กดปุ่่�มสััมผััส
Softener (น้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�ม)
เพื่่�อเลืือกกำำ�หนดปริิมาณของน้ำำ�� ยาปรัับผ้้านุ่่�ม
กดที่่�ปุ่่�มสััมผััส “อุุณหภููมิิ” ซ้ำำ�� ๆ เพื่่�อเพิ่่�ม และ
“รอบปั่่�น” เพื่่�อลด ระดัับต่ำำ�สุ
� ุดคืือ 1 มล. (คุุณ
สามารถกดปุ่่�มสััมผััสค้้างไว้้เพื่่�อเพิ่่�มระดัับทีีละ
10 มล./ขั้้�น)

โหมดปรัับแต่่ง AutoDose (ปรัับค่่า
ปริิมาณน้ำำ��ยาซัักฟอกและน้ำำ�� ยาปรัับผ้้า
นุ่่�ม)
ให้้ทำำ�การตั้้�งค่่า AutoDose ก่่อนทำำ�การตั้�ง้
ค่่าโปรแกรมการทำำ�งานใด ๆ โหมดปรัับแต่่ง
นี้้�อาจยกเลิิกค่่าปรัับแต่่งชั่่�วคราวที่่�ตั้้�งค่่าเอา
ไว้้
1. กดปุ่่�ม “เปิิด/ปิิด” ครู่่�หนึ่่�งเพื่่�อเปิิดใช้้งาน
เครื่่�อง
2. รอประมาณ 10 วิินาทีี เพื่่�อให้้ระบบตรวจสอบ
ภายในของเครื่่�องทำำ�งาน
3. เข้้าสู่่�โหมดกำำ�หนดค่่าโดยกดปุ่่�มสัมผั
ั ัสสองปุ่่�ม
“อุุณหภููมิิ (Temp)” และ “รอบปั่่�น (Spin)”
พร้้อมกัันครู่่�หนึ่่�ง จนกระทั่่�ง
ปรากฏขึ้้�นที่่�
จอแสดงผล

4. กดปุ่่�มสััมผััส
Detergent (น้ำำ�� ยา
ซัักฟอก) เพื่่�อเลืือกกำำ�หนดปริิมาณของน้ำำ�� ยา
ซัักฟอก กดที่่�ปุ่่�มสัมผั
ั ัส “อุุณหภููมิิ” ซ้ำำ�� ๆ
เพื่่�อเพิ่่�ม และ “รอบปั่่�น” เพื่่�อลด ระดัับต่ำำ�สุ
� ุด
คืือ 1 มล. (คุุณสามารถกดปุ่่�มสััมผััสค้้างไว้้
เพื่่�อเพิ่่�มระดัับทีีละ 10 มล./ขั้้�น)

6. บัันทึึกและออกจากโหมดกำำ�หนดค่่า โดยกดค้้างที่่�
ปุ่่�มสััมผััส “อุุณหภููมิิ (Temp)” และ “รอบปั่่�น
(Spin)” อีีกครั้้�งเป็็นเวลา 3 วิินาทีี หรืือคุุณ
สามารถหมุุนลููกบิิดเลืือกโปรแกรมไปยัังตำำ�แหน่่ง
ต่่าง ๆ

สััญญาณบอกสถานะ AutoDose มีี
ปริิมาณต่ำำ��
ไม่่ควรเติิมน้ำำ��ยาลงถััง AutoDose เพิ่่�มจนกว่่า
เครื่่�องจะแจ้้งว่่าน้ำำ��ยาในถัังที่่� 1 หรืือถัังที่่� 2
หรืือทั้้�งสองถัังหมดแล้้ว
ขณะถัังที่่�ใช้้งานเหลืือสารซัักฟอกน้้อย ไฟสถานะ
จะกะพริิบช้้า ๆ ต่่อเนื่่�องที่่�จอแสดงผลและจะหยุุด
กะพริิบเมื่่�อช่่องเติิมถููกเติิมจนเต็็มแล้้ว
หากถัังไม่่ได้้มีีการเติิมน้ำ�ำ� ยา หลัังจากโปรแกรมเริ่่�ม
ทำำ�งาน ไฟสถานะจะหยุุดกะพริิบและติิดค้้างอยู่่� หลััง
จากโปรแกรมทำำ�งานเสร็็จสิ้้�น ไฟจะเริ่่�มกะพริิบอีีก
หากถัังเติิมทั้้�งสองมีีสารซัักฟอกเหลืือน้้อย ไฟสถานะ
ทั้้�งสองจะติิดกะพริิบ แต่่จะแสดงผลเฉพาะปริิมาณสาร
ซัักฟอกที่่�ตั้�ง้ ค่่าไว้้เท่่านั้้�น
หากถัังถููกเติิมไว้้ก่่อนเปิิดใช้้งานเครื่่�องเป็็นครั้้�ง
แรก ไฟสถานะ AutoDose จะไม่่ติิดกะพริิบ
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เติิมสารซัักฟอกหรืือน้ำำ�� ยาปรัับผ้้านุ่่�มในถััง
ชนิิดเดีียวกัับที่่�เติิมไว้้ก่่อนหน้้านี้้� หากเปลี่่�ยน
น้ำำ��ยาซัักผ้้าเป็็นชนิิดใหม่่ ให้้ล้้างถัังก่่อนเติิม
น้ำำ��ยาชนิิดใหม่่ (ดููคำำ�แนะนำำ�ในการทำำ�ความ
สะอาดถัังเติิมจากข้้อ 8.5)

3. เทผงซัักฟอกลงลงในช่่องเติิมสารซัักฟอกชนิิดผง
) ดัังรููป
(

ไฟสถานะแจ้้งถาด AutoDose เปิิดอยู่่�
ขณะโปรแกรมกำำ�ลัังทำำ�งาน ถาด AutoDose จะต้้อง
ปิิดสนิิทอยู่่�ทุุกครั้้�ง
เซ็็นเซอร์์ที่่�ตััวถาดจะตรวจจัับว่่าถาดเปิิดอยู่่�หรืือไม่่
(หรืือปิิดไม่่สนิิทหรืือไม่่) ขณะโปรแกรมกำำ�ลัังทำำ�งาน
ในกรณีีนี้้� เครื่่�องจะหยุุดการทำำ�งานชั่่�วคราวในทัันทีี
หากคุุณกดปุ่่�มสััมผััส เริ่่�ม/หยุุดชั่่�วคราว
เสีียงแจ้้ง
ข้้อผิิดพลาดจะดัังขึ้้�น และหน้้าจอจะดัับลงยกเว้้น
สััญลัักษณ์์ AutoDose (
และ ) ที่่�จะติิดสว่่าง
อยู่่�ครู่่�หนึ่่�ง จากนั้้�นจอแสดงผลจะกลัับไปที่่�สถานะหยุุด
ชั่่�วคราวก่่อนหน้้า กรณีีเช่่นนี้้�จะเกิิดขึ้้�นแม้้ว่่าจะปิิด
AutoDose ไว้้ก็็ตาม

เริ่่�มต้้นโปรแกรมอีีกครั้้�งโดยปิิดถาด AutoDose ให้้
สนิิท จากนั้้�นกดปุ่่�มสััมผััส เริ่่�ม/หยุุดชั่่�วคราว

4. ค่่อย ๆ ปิิดช่่องจ่่ายสารซัักฟอกโดยดัันเข้้าให้้สุุด

การเติิมสารชนิิดน้ำำ��
1. สอดช่่องเติิมพิิเศษสำำ�หรัับน้ำำ�� ยาซัักผ้้าลงไป

2. เทน้ำำ��ยาซัักผ้้าในช่่องเติิม

ดัังรููป

การเติิมสารซัักฟอกและน้ำำ�� ยาต่่าง ๆ
ด้้วยตััวเอง
คุุณอาจต้้องใช้้สารซัักฟอกหรืือน้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�มที่่�แตก
ต่่างจากที่่�ใช้้ในถััง AutoDose
เริ่่�มจากตรวจสอบว่่าถััง AutoDose ปิิดใช้้งานอยู่่�แล้้ว
เทสารซัักฟอก, น้ำำ�� ยาปรัับผ้้านุ่่�มหรืือผลิิตภััณฑ์์เสริิม
อื่่�น ๆ ในช่่องเติิมด้้วยมืือดัังนี้้�
ขอแนะนำำ�ว่่าอย่่าเติิมเกิินระดัับสููงสุุดที่่�แจ้้ง
(
)

การเติิมสารชนิิดผง
1. เปิิดช่่องจ่่ายสารซัักฟอก
2. ยกถาดเติิมพิิเศษสำำ�หรัับน้ำำ�� ยาซัักผ้้าออก

3. ในกรณีีที่่�ต้้องการเติิมน้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�ม สามารถ
เทน้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�มลงในช่่อง
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4. ค่่อย ๆ ปิิดช่่องจ่่ายสารซัักฟอกโดยดัันเข้้าให้้สุุด
และปิิดสนิิท
หากเครื่่�องไม่่ถููกใช้้งานนานมากกว่่า
4 สััปดาห์์ โดยที่่�มีีน้ำำ��ยาบรรจุุอยู่่�เต็็มถััง
สารซัักฟอก/น้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�มอาจเกิิดการ
ข้้นเหนีียวหรืือแห้้ง
แนะนำำ�ให้้ทำ�ำ ความสะอาดถาดเติิม
AutoDose ตามรายละเอีียดในหััวข้้อ “8.5
การทำำ�ความสะอาดถาดจ่่ายสารซัักฟอก
และถััง AutoDose” ที่่�หน้้า 82

2. การใช้้งาน AutoDose ผ่่าน
แอปพลิิเคชััน “Electrolux Life”

คุุณสามารถปรัับเพิ่่�ม-ลดปริิมาณ AutoDose ผ่่านทาง
แอปพลิิเคชัันได้้ และยัังสามารถเปิิดใช้้งานโหมดการ
ทำำ�งานได้้อีีกสองโหมดคืือ โหมดน้ำำ�� ยาซัักผ้้าสองชนิิด
และ โหมดน้ำำ��ยาซัักผ้้าชนิิดเดีียวสองช่่อง

** แอปพลิิเคชัันและบริิการอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลง โดยไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า

• การปรัับเพิ่่�ม-ลดปริิมาณน้ำำ��ยาซัักผ้้า ใน
โหมดมาตรฐานผ่่านแอปพลิิเคชััน

ระบบปรัับปริิมาณจะใช้้งานได้้เมื่่�อคุุณเพิ่่�มเครื่่�องซััก
ผ้้าเข้้าไว้้ใน Electrolux Life แอปแล้้ว หากคุุณกด
ที่่�ปุ่่�มสััมผััส AutoDose Detergent
(
) บนเครื่่�อง จะเป็็นการปรัับปริิมาณดัังนี้้�
ปริิมาณน้ำำ��ยาซัักผ้้าปกติิ (ค่่าเริ่่�มต้้น)
เพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ยาซัักผ้้าขึ้้�นเล็็กน้้อย
ลดปริิมาณน้ำำ��ยาซัักผ้้าลงเล็็กน้้อย
ค่่าการปรัับปริิมาณไม่่ใช่่ค่่า “ถาวร” เครื่่�องจะ
ปรัับไปที่่�ระดัับค่่าเริ่่�มต้้นหลัังจากสิ้้�นสุุดรอบ
การทำำ�งาน

• การปรัับเพิ่่�ม-ลดปริิมาณน้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�ม
ในโหมดมาตรฐานผ่่านแอปพลิิเคชััน
ระบบปรัับปริิมาณจะใช้้งานได้้เมื่่�อคุุณเพิ่่�มเครื่่�องซัักผ้้า
เข้้าไว้้ใน Electrolux Life แอปแล้้ว หากคุุณกดที่่�ปุ่่�ม
สััมผััส AutoDose Softener
( ) บนเครื่่�อง จะเป็็นการปรัับปริิมาณดัังนี้้�
ปริิมาณน้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�มปกติิ (ค่่าเริ่่�มต้้น)
เพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อย

ค่่าการปรัับปริิมาณไม่่ใช่่ค่่า “ถาวร”
เครื่่�องจะปรัับไปที่่�ระดัับค่่าเริ่่�มต้้นหลัังจาก
สิ้้�นสุุดรอบการทำำ�งาน

• โหมดน้ำำ��ยาซัักผ้้าสองชนิิด

,

เมื่่�อเปิิดใช้้งานโหมดนี้้�ในแอปพลิิเคชััน คุุณจะ
สามารถเลืือกใช้้น้ำำ��ยาซัักผ้้าที่่�จััดเก็็บไว้้ในช่่อง
AutoDose ในแต่่ละช่่องได้้ (เช่่น ช่่องที่่� 1 เติิม
น้ำำ��ยาซัักผ้้าสำำ�หรัับผู้้�ใหญ่่และช่่องที่่� 2 เติิมน้ำ�ำ� ยา
ซัักผ้้าสำำ�หรัับเด็็กไว้้) โดยเติิมน้ำำ��ยาซัักผ้้าแต่่ละ
ชนิิดไว้้แต่่ละช่่อง ดัังภาพ
น้ำำ��ยาซัักผ้้า 1

น้ำำ��ยาซัักผ้้า 2

ในโหมดนี้้�ปุ่่�ม AutoDose Softener ( )
จะถููกปิิดใช้้งาน จอแสดงผลจะแสดงรหััส
“---” เมื่่�อกดเลืือก
การ เปิิด/ปิิด สลัับใช้้งานน้ำำ��ยาซัักผ้้า
กดเลืือก AutoDose Detergent
เพื่่�อสลัับ
ตััวเลืือกระหว่่างชนิิดที่่� 1 และ 2 ดัังนี้้�
- สััญลัักษณ์์

เพื่่�อเลืือกใช้้ช่่องเติิมหลััก (1)

- สััญลัักษณ์์

เพื่่�อเลืือกใช้้ช่่องเติิมเสริิม (2)

ภาษาไทย

การปรัับแต่่งปริิมาณน้ำำ��ยาซัักผ้้า
ระบบปรัับปริิมาณจะใช้้งานได้้เมื่่�อคุุณเพิ่่�มเครื่่�อง
ซัักผ้้าเข้้าไว้้ใน Electrolux Life แอปแล้้ว หาก
คุุณกดที่่�ปุ่่�มสัมผั
ั ัส AutoDose Detergent
บนเครื่่�อง จะเป็็นการปรัับปริิมาณดัังนี้้�
-

น้ำำ�� ยาซัักผ้้า 1 - ช่่องเติิมหลััก
ปริิมาณปกติิ (ค่่าเริ่่�มต้้น)
น้ำำ�� ยาซัักผ้้า 1 - ช่่องเติิมหลััก
เพิ่่�มน้ำ�ำ� ยาซัักผ้้าขึ้้�นเล็็กน้้อย
น้ำำ�� ยาซัักผ้้า 1 - ช่่องเติิมหลััก
ลดน้ำำ�� ยาซัักผ้้าลงเล็็กน้้อย
-

น้ำำ�� ยาซัักผ้้า 2 - ช่่องเติิมเสริิม
ปริิมาณปกติิ
น้ำำ�� ยาซัักผ้้า 2 - ช่่องเติิมเสริิม
เพิ่่�มน้ำำ��ยาซัักผ้้าขึ้้�นเล็็กน้้อย
น้ำำ�� ยาซัักผ้้า 2 - ช่่องเติิมเสริิม
ลดน้ำำ��ยาซัักผ้้าลงเล็็กน้้อย
ค่่าการปรัับปริิมาณไม่่ใช่่ค่่า “ถาวร” เครื่่�อง
จะปรัับไปที่่�ระดัับค่่าเริ่่�มต้้นหลัังจากสิ้้�นสุุด
รอบการทำำ�งาน

• โหมดน้ำำ��ยาซัักผ้้าชนิิดเดีียวสองช่่อง
เมื่่�อเปิิดใช้้งานโหมดนี้้�ในแอปพลิิเคชััน ช่่องเติิมทั้้�ง
สองช่่องจะถููกเติิมด้้วยน้ำำ�� ยาซัักผ้้าชนิิดเดีียวกััน
ดัังภาพ
น้ำำ��ยาซัักผ้้าชนิิดเดีียวกััน

ในโหมดนี้้�ปุ่่�ม AutoDose Softener ( )
จะถููกปิิดใช้้งาน จอแสดงผลจะแสดงรหััส
“---” เมื่่�อกดเลืือก

การ เปิิด/ปิิด ใช้้งานน้ำำ��ยาซัักผ้้า
กดที่่�ปุ่่�มสััมผััส AutoDose Detergent
เพื่่�อ
เปิิด/ปิิดใช้้งานถัังบรรจุุน้ำำ��ยาซัักผ้้าทั้้�งสอง
สััญลัักษณ์์น้ำำ��ยาซัักผ้้า 1 และน้ำำ�� ยาซัักผ้้า 2 จะ
ทำำ�งานพ่่วงกัันโดยสััญลัักษณ์์ “พ่่วง” จะปรากฏดััง
ภาพ

การปรัับแต่่งปริิมาณน้ำำ��ยาซัักผ้้า
ระบบปรัับปริิมาณจะใช้้งานได้้เมื่่�อคุุณเพิ่่�มเครื่่�องซััก
ผ้้าเข้้าไว้้ใน Electrolux Life แอปแล้้ว หากคุุณกด
ที่่�ปุ่่�มสััมผััส AutoDose Detergent
(
) บนเครื่่�อง จะเป็็นการปรัับปริิมาณดัังนี้้�
-

ปริิมาณน้ำำ��ยาซัักผ้้าปกติิ (ค่่าเริ่่�มต้้น)

-

เพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ยาซัักผ้้าขึ้้�นเล็็กน้้อย

-

ลดปริิมาณน้ำำ��ยาซัักผ้้าลงเล็็กน้้อย
ค่่าการปรัับปริิมาณไม่่ใช่่ค่่า “ถาวร” เครื่่�อง
จะปรัับไปที่่�ระดัับค่่าเริ่่�มต้้นหลัังจากสิ้้�นสุุด
รอบการทำำ�งาน
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5.3 การตั้้�งค่่าตััวเลืือกเสริิม
1. หากตองการใหปนหมาดหรือใชอุณหภูมิอื่น
นอกเหนือจากที่เครื่องกำหนดไว สัมผัสที่
สัญลักษณ “รอบปน” และ “อุณหภูมิ” ซ้ำๆ
จนกระทั่งความเร็วปนหมาดและอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงไปยังคาที่ตองการ
สัมผัสสัญลักษณตัวเลือกเสริม หากตองการ
ใหซักผาโดยใชฟงกชันพิเศษ
ขอควรทราบ
- ตัวเลือกเสริมแตละฟงกชันที่เลือกได จะขึ้น
อยูกับโปรแกรมที่เลือก
- หากตัวเลือกไหนไมสามารถเลือกรวมกับ
โปรแกรมที่เลือกได จอแสดงผลจะแสดง
สัญลักษณ “
” พรอมเสียงบี๊ป

ขอควรทราบ
หากกดปุมใดๆ ขณะที่เครื่องซักผากำลังทำงาน
จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ “
” พรอม
เสียงบี๊ป (ยกเวนปุม “เริ่ม/หยุด” และ ปุม
“เปด/ปด”)

5.5 หยุุดการทำำ�งานของโปรแกรม
- หยุดการทำงานของโปรแกรม กด
“เริ่ม/หยุด” ไฟแอลอีดีจะกะพริบ
- กดปุม “ เริ่ม/หยุด” อีกครั้ง โปรแกรมจะกลับ
มาทำงาน

5.6 การเปลี่่�ยนโปรแกรมการ
ทำำ�งาน

2. หากตองการหน่่วงเวลาจบการทำำ�งานของ
โปรแกรมที่่�เลืือก กดปุ่่�มเลืือก “หน่่วงเวลา
จบ” เพื่่�อเลืือกระยะเวลาจบการทำำ�งานของ
โปรแกรม

สามารถเปลี่ยนโปรแกรมไดก็ตอเมื่อปดการทำงาน
ของเครื่องแลวเทานั้น
- กดปุม “On/Off” เพื่อยกเลิกการทำงานของ
โปรแกรมและปดเครื่อง
- กดปุม “On/Off” อีกครั้งเพื่อเปดเครื่อง

5.4 เริ่่�มการทำำ�งานของ
โปรแกรม ( )

ตอนนี้คุณสามารถเลือกโปรแกรมใหมและเลือก
ตัวเลือกเสริมใหมที่ตองการไดแลว, หลังจากนั้น
กดปุม Start/Pause เพื่อเริ่มโปรแกรมใหม

เริ่มโปรแกรมโดยกดปุม
(เริ่ม/หยุด),
ไฟแสดงการทำงานที่เกี่ยวของจะหยุดกะพริบ
และเวลาการทำงานเบื้องตนของโปรแกรม
จะแสดงที่หนาจอแสดงผล
หลังโปรแกรมเริ่มทำงานประมาณ 15 นาที
- เครื่องจะปรับเวลาในการทำงานของโปรแกรม
ที่เลือกอีกครั้งตามชนิดของผาและปริมาณผา
ที่บรรจุ
- จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาการทำงานใหม
อีกครั้ง

หากมีน้ำในถังซักเครื่องจะยังไมทำการ
ระบายน้ำ (ยกเวนโปรแกรมดังนี้ Vapour
Refresh, Spin, Rinse+Spin, Tub Clean)

5.7 การเปลี่่�ยนตััวเลืือกเสริิม
สามารถเปลี่ยนตัวเลือกไดบางสวนเทานั้นหลังจาก
เริ่มตนโปรแกรมการทำงานแลว
1. กดปุม “เริ่ม/หยุด” เพื่อหยุดการทำงาน
ชั่วคราว, ไฟแอลอีดีจะกะพริบ
2. เปลี่ยนตัวเลือกที่สามารถเลือกได
3. กด “เริ่ม/หยุด” อีกครั้ง เพื่อใหเครื่องทำงาน
ตอจากที่หยุดไว
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5.8 การเปิิดประตููเครื่่�องซัักผ้้า
ขณะโปรแกรมหรือ Delay End กำลังทำงาน ประตู
เครื่องจะล็อคและจอแสดงผลจะแสดง “ ”
เริ่มจากตั้งคาหยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราว
โดยการกดปุม “เริ่ม/หยุด” รอใหสัญลักษณ แจง
การล็อคประตู “ ” หายไปจากจอแสดงผล จาก
นั้นจะสามารถเปดประตูเครื่องได
หากสัญลักษณแจงการล็อคประตูเครื่อง “
”
ไมหายไป แสดงวาเครื่องกำลังทำความรอน และ
ระดับน้ำอยูเกินกวาขอบดานลางของประตู หรือ
ถังซักกำลังหมุนอยู ในกรณีนี้จะไมสามารถเปด
ประตูเครื่องได
หากคุณตองการที่จะเปดประตูเครื่อง คุณตอง
ทำการระบายน้ำออกจากเครื่องกอน
ในกรณีที่ฟงกชัน “สั่งงานผานแอป (Remote)”
ถูกใชงานอยู เมื่อโปรแกรมทำงานและรอบการ
ทำงานปองกันผายับจบลง ประตูเครื่องจะยังคงล็อค
อยูประมาณ 5 นาที หากตองการเปดประตูเครื่อง
ในขณะนั้น ใหกดปุมใดๆ เพื่อปดการทำงานของ
ฟงกชันรีโมท ประตูจะสามารถเปดได
หากเป็็นกรณีีฉุุกเฉิินหรืือเร่่งด่่วนที่่�
ต้้องการเปิิดประตููเครื่่�องโดยทัันทีี, ให้้
ศึึกษารายละเอีียดที่่�หััวข้้อ “การเปิิด
ประตููกรณีีฉุุกเฉิิน” หน้้า 92

5.9 หลัังจากจบการทำำ�งานของ
โปรแกรม
-

เครื่องหยุดทำงาน โดยอัตโนมัติ
สัญญาณเสียงจะดังขึ้น
จอแสดงผลจะแจงเวลาเปน “
”
ไฟแอลอีดีที่ปุม Start/Pause จะดับลง
สัญลักษณล็อคประตู “
” จะหายไป
นำผาออกจากเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวา
นำผาออกหมดแลว
- เปดประตูทิ้งไวสักครู เพื่อปองกันราหรือกลิ่น
- ปดกอกน้ำ
ขอชี้แนะ:
ในชวงสุดทายของการทำงานของโปรแกรม
เวลาคงเหลือสามารถเปนไปไดตั้งแต 7 นาที หรือ
นอยกวาจนถึง 0 นาที เนื่องจากการคำนวณเวลา
การทำงานที่มากเกินจริงในชวงการตรวจสอบ
ปริมาณผา
ในบางกรณี (กรณีที่ผาในถังซักอยูในลักษณะ
สมดุลตลอดเวลาขณะโปรแกรมทำงาน) เวลาที่
ใชในการทำงานสามารถนอยกวาเวลาที่เครื่อง
คำนวณไวหลังจากที่เครื่องตรวจสอบปริมาณผา
ที่บรรจุเสร็จสิ้น กรณีดังกลาวถือเปนเรื่องปกติของ
เครื่องซักผาและไมเปนสาเหตุใหประสิทธิภาพ
การทำงานของเครื่องซักผาลดลงแตอยางใด
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5.10 ขณะโปรแกรมการซัักเสร็็จ
สิ้้�นแต่่มีีน้ำ�ค้
ำ� ้างอยู่่�ในถััง

5.11 โหมดลดการใช้้พลัังงาน
โดยอััตโนมััติิ

(กรณีตัวเลือก “ไมระบายน้ำลางผา ”
ถูกใชงาน)
- ถังจะหมุนตามปกติเพื่อปองกันรอยยับ
- ไฟแอลอีดีที่ปุม “Start/Pause” จะกะพริบ
เพื่อบอกใหทราบวาตองทำการระบายน้ำออก
- สัญลักษณ “ล็อคประตู” ( ) ยังแสดงที่
จอแสดงผล เพื่อบอกใหทราบวาประตูเครื่อง
ยังคงล็อคอยู
คุณจะตองทำการระบายน้ำออก เพื่อเปด
ประตูเครื่อง

โหมดนี้จะปดการทำงานของเครื่องลงโดยอัตโนมัติ
เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาในกรณีตอไปนี้ :

ทำการระบายน้ำโดย :
“เริ่ม/หยุด” เครื่องจะ
1. สัมผัสสัญลักษณ
ดำเนินการระบายน้ำออกจากถังซัก พรอมกับ
ปนหมาดที่ความเร็วรอบสูงสุดของโปรแกรมซัก
ที่คุณเลือกไว
อีกทางเลือกหนึ่ง, กอนสัมผัสสัญลักษณ “ ”
คุณยังสามารถกดปุม “ปนหมาด” เพื่อเลือก
ความเร็วรอบและคุณสามารถเลือกตัวเลือก
“ไมปนหมาด (
)” เพื่อใหเครื่องทำการ
การระบายน้ำเพียงอยางเดียวก็ได จากนั้น
สัมผัสสัญลักษณ “ ” เพื่อใหเครื่องทำงาน
ตามที่เลือกไว
2. หลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น และ
สัญลักษณล็อคประตู ( ) ดับลง คุณจะ
สามารถเปดประตูเครื่องได
3. กดปุม “On/Off” เพื่อปดการทำงานเครื่อง
หลังจากเวลาประมาณ 18 ชั่วโมง หาก
คุณไมไดกดปุมสัมผัส “Start/Pause”
เครื่องจะดำเนินการระบายน้ำออกและ
ปนหมาดโดยอัตโนมัติ
(ยกเวนโปรแกรม Wool)

●

เมื่อไมไดกดปุมใดๆ เปนเวลา 5 นาที กอน
กดปุม “เริ่ม/หยุด”
- กดปุม “เปด/ปด” อีกครั้ง เพื่อเปดเครื่อง

●

หลังจากสิ้นสุดโปรแกรมการซัก 5 นาที
- กดปุม “เปด/ปด” อีกครั้ง เพื่อเปดเครื่อง
จอแสดงผลจะแสดงสถานะสิ้นสุดการทำงาน
ของโปรแกรมสุดทายกอนที่เครื่องจะเขาสู
โหมดลดการใชพลังงาน
- สัมผัสปุมใดๆ จอแสดงผลจะแสดงการตั้งคา
ของโปรแกรมและตัวเลือกสุดทายกอนที่
เครื่องจะเขาสูโหมดลดการใชพลังงาน

ภาษาไทย

6. คำำ�แนะนำำ�ในการซััก
6.1 การแยกประเภทผ้้าที่่�จะซััก
ปฏิบัติตามสัญลักษณการซัก บนฉลากผาแตละชิ้น
และคำแนะนำการซักจากผูผลิต แยกชนิดของผา
ดังนี้: ผาขาว, ผาสี, ผาใยสังเคราะห, ผาเนื้อบาง,
ผาขนสัตว เปนตน

6.2 อุุณหภููมิิ
อุณหภูมิ ระดับความสกปรก
สำหรับผาฝายและผาลินนิ ขาวทีส่ กปรก
ปานกลาง (เชน ผาชุดรองน้ำชา
90°C
ผาขนหนู ผาปูโตะ ผาปูทน่ี อน...)
สำหรับผาสีจำพวกผาลินนิ ผาฝาย หรือ
ผาใยสังเคราะห ทีส่ กปรกปานกลาง
60°C
(เชน เสือ้ เชิต้ ชุดราตรี ชุดนอน....)
50°C
และผาฝายขาวทีส่ กปรกเล็กนอย
(เชน ชุดชัน้ ใน)
สำหรับผาเนือ้ บาง (เชน ตาขาย)
40°C
ผาคละประเภท รวมทัง้ ผาใยสังเคราะห
30°C
หรือผาขนสัตวทม่ี ปี า ยระบุ ขนสัตวใหม
น้ำเย็น
แท ซักเครือ่ งไดและไมหด

6.3 ก่่อนบรรจุุผ้้าในถัังซััก
●

●

ตรวจสอบใหแนใจวา
ไมมีโลหะใดๆ ติดคาง
อยูในเสื้อผา (เชน
กิ๊บติดผม, เข็มกลัด
ซอนปลาย, เข็มหมุด)

กลัดกระดุมปลอกหมอน,
รูดซิป, ติดตะขอ,
รัดเข็มขัดหรือแถบผา
ที่มีความยาว

●

●
●
●
●
●

การซักชุดชั้นใน, ถุงนองและ
ผาเนื้อบาง ใหใสในถุงซัก
ซึ่งสามารถหาซื้อไดตามรานคา
หรือหางสรรพสินคาชั้นนำทั่วไป
แยกผาที่ติดขุยงายออกจากผาที่มีขุย อยาซัก
พรอมกัน !
หามซักผาขาวรวมกับผาสี เนื่องจากผาขาว
อาจสูญเสีย “ความขาว” จากการซัก
ผาสีตัวใหมอาจสีตกในการซักครั้งแรก ดังนั้น
ใหแยกซักตางหาก
ขจัดคราบสกปรกฝงแนนกอนการซัก
ถูบริเวณที่สกปรกดวยผงซักฟอกหรือใชผงขจัด
คราบเฉพาะ, สำหรับผามานใหระวังเปนพิเศษ,
ถอดตะขอออกหรือมัดใสในถุงหรือตาขาย

6.4 ปริิมาณผ้้าที่่�บรรจุุสููงสุุด

ปริิมาณบรรจุุที่่�แนะนำำ�ถููกแสดงไว้้ในตาราง
โปรแกรมการทำำ�งานในหน้้า 60
หรืือใช้้หลัักเกณฑ์์ทั่�ว่ ไปดัังนี้้�:

ชนิดผา
ปริมาณผา
ผาฝาย, ผาลินิน: เต็มถังแตไมควรแนน
จนเกินไป
ผาใยสังเคราะห: ไมเกินครึ่งถัง
ผาเนื้อบอบบาง ไมเกินหนึ่งในสามของถัง
และผาขนสัตว:
ดวยปริมาณบรรจุสูงสุดจะทำใหใชน้ำและพลังงาน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ สำหรับผาที่สกปรกมาก
ใหลดปริมาณการบรรจุลง

6.5 การขจััดคราบ
คำำ�เตืือน
สเปรย์์ช่่วยขจััดคราบและขจััดคราบฝัังแน่่น
สามารถสร้้างความเสีียหายกัับชิ้้�นส่่วนพลาสติิก
ของเครื่่�องซัักผ้้าได้้
หากคุุณมีีการใช้้สเปรย์์ช่่วยขจััดคราบหรืือขจััด
คราบฝัังแน่่นกัับผ้้าของคุุณ แนะนำำ�ให้้ใช้้บริิเวณ
ที่่�ห่่างไกลจากเครื่่�องซัักผ้้า ก่่อนนำำ�มาบรรจุุลง
เครื่่�อง
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รอยเปอนฝงแนนอาจไมสามารถขจัดออกไดดวย
น้ำและผงซักฟอกเพียงอยางเดียว ดังนั้นจึง
แนะนำใหกำจัดรอยเปอนกอนการซัก
เลือด: รอยเปอนใหมๆ ใหลางดวยน้ำเย็น สำหรับ
คราบเลือดที่แหงแลว ใหแชในน้ำผสมผงซักฟอก
ชนิดพิเศษคางคืนไว แลวขัดดวยสบูและน้ำ
สีน้ำมัน: ทารอยเปอนดวยน้ำยาขจัดคราบที่มี
สวนผสมของเบนซิน วางผาลงบนผานุมๆ แลวซับ
รอยเปอนเบาๆ หลายๆ ครั้ง
รอยน้ำมันทีแ่ หงแลว: ทารอยเปอ นดวยน้ำมันสน
วางผาลงบนพืน้ ผิวนุม แลวซับรอยเปอ นดวยผาฝาย
โดยใชปลายนิว้ มือ
สนิมเหล็ก: ใชกรดออกซาลิกละลายในน้ำรอน
หรือใชผลิตภัณฑกำจัดคราบสนิมเหล็กที่ใชกับ
น้ำเย็น ระวังรอยสนิมที่ติดแนนมานาน เพราะ
โครงสรางเซลลูโลสถูกทำลายไปแลวและผาอาจ
เปนรูได
คราบเชื้อรา: ใชน้ำยาฟอกขาวแลวลางออก
ใหหมด (ใชกับผาขาวและผาที่สีไมตก เทานั้น)
หญา: ถูดวยสบูเล็กนอย และใชน้ำยาฟอกขาว
(ใชกับผาขาวและผาที่สีไมตกเทานั้น)
ปากกาลูกลื่นและกาว: ทาดวยอะซิโตน (*)
วางผาลงบนผานุมๆ แลวซับรอยเปอน
ลิปสติก: ทาดวยอะซิโตน (*) แลวถูรอยเปอน
ดวยเหลา แลวขจัดรอยเปอนตกคางบนผาขาว
ดวยน้ำยาฟอกขาว
ไวนแดง: แชในน้ำผสมผงซักฟอก ลางดวยน้ำ
เปลาและทาดวยกรดอะซิติก หรือกรด ซิตริก
แลวลางออกดวยน้ำและขจัดรอยเปอนที่ยังคง
ตกคางดวยน้ำยาฟอกขาว
หมึก: ขึ้นอยูกับประเภทของหมึก ใหชุบหมาดผา
ดวยอะซิโตน (*) แลวตามดวย กรดอะเซติค
ขจัดคราบตกคางบนผาขาวโดยใชน้ำยาฟอกขาว
จากนั้นลางน้ำออกใหัทั่ว
คราบเปอนน้ำมันดิน: ขั้นแรกใหทาดวยน้ำยา
ขจัดคราบ เหลาหรือเบนซิน แลวถูดวยน้ำผสม
ผงซักฟอก
(*) อยาใชอะซิโตนกับผาไหมเทียม

6.6 ชนิิดของผงซัักฟอกและปริิมาณ
การใช้้งาน
เครื่องซักผาเครื่องนี้ สามารถใชงานรวมกับ
สารซักฟอกชนิดฟองนอยเทานั้น เพื่อปองกัน
ปญหาฟองลน อันเปนสาเหตุที่ทำใหผลการซักไม
เปนที่นาพอใจและอาจทำใหเครื่องเสียหายได
สารซักฟอกชนิดฟองนอยถูกออกแบบมาเพื่อใช
สำหรับเครื่องซักผาฝาหนาโดยเฉพาะ ซึ่งที่ฉลาก
บรรจุภัณฑจะระบุขอความไววา “สำหรับเครื่อง
ฝาหนา” หรือ “ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง” หรือ
ผลิตภัฑณซักผาสำหรับเครื่องฝาหนาสูตรเขมขน”
เปนตน
อยาใชสารซักฟอกผิดประเภท เชน สำหรับ
เครื่องฝาบนหรือสำหรับซักดวยมือหรือสาร
ซักฟอกประเภทที่ทำจากสบูกับเครื่องซักผา
ฝาหนาเครื่องนี้ เพราะจะทำให
เกิดฟองมากเกินไป อันเปนสาเหตุทำใหระยะ
เวลาการซักของเครื่องนานมากกวาเดิม,
การปนผาไมมีประสิทธิภาพ, การลางผาไมมี
ประสิทธิภาพ และมอเตอรทำงานหนัก

ปริมาณสารซักฟอกที่ใช
ผลการซักทีด่ ี ขึน้ อยูก บั การเลือกผลิตภัณฑซกั ผาและ
ใชในปริมาณทีเ่ หมาะสม เพือ่ หลีกเลีย่ งความสิน้
เปลือง และชวยปกปองสิง่ แวดลอม
แมวาสารซักฟอกจะยอยสลายทางชีวภาพได แต
หากใชในปริมาณมาก จะรบกวนสมดุลธรรมชาติที่
เปราะบางได
ชนิดและปริมาณของสารซักฟอกที่ใชจะขึ้นอยูกับ:
● ชนิดของผา (เชน ผาเนื้อบาง, ผาขนสัตว,
ผาฝาย)
● สีของผา
● ประมาณผาที่บรรจุ
● ระดับความสกปรก
● อุณหภูมิที่ใชในการซัก
● ความกระดางของน้ำ

ภาษาไทย

ความกระดางของน้ำแบงออกเปน “ระดับ” ของ
ความกระดาง
ขอมูลความกระดางของน้ำในพื้นที่ สามารถสอบ
ถามไดจากหนวยงานที่จายน้ำให หรือหนวยงาน
ราชการในพื้นที่
คุณอาจตองใชปริมาณของสารซักฟอกตามที่ผูผลิต
ไดแนะนำไวที่บรรจุภัณฑกอน จากนั้นสังเกตผล
การซักที่ได เปนที่นาพอใจหรือไม
หากผลการซักยังไมเปนที่นาพอใจหรือพบปญหา
เรื่องฟองในระหวางซัก ใหเปรียบเทียบผลการซัก
กับรายการดานลางนี้ แลวทำการปรับเปลี่ยนชนิด
หรือปริมาณของผงซักฟอกใหเหมาะสมในการซัก
ครั้งตอไป

สารซักฟอกไมเพียงพอ อาจเปนสาเหตุ:
● ผาเปนสีเทา
● ผามีคราบน้ำมัน, คราบไคล
สารซักฟอกมากเกินไปจะทำใหเกิด:
● ฟองลน
● ประสิทธิภาพในการซักไมดี
● ลางน้ำไมพอ
ลดปริมาณสารซักฟอกที่ใชลง ถา:
● ซักผาจำนวนนอยๆ
● ผาสกปรกนอย
● เกิดฟองมากขณะซัก

7. สััญลัักษณ์์สากล สำำ�หรัับงานซััก
สัญลักษณเหลานี้มีแสดงไวที่ฉลากผา เพื่อชวยในการพิจารณาวิธีการดูแลผาที่ดีที่สุด
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8. การดููแลรัักษาและทำำ�ความสะอาด
คำเตือน ! ตองถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง
กอนทำความสะอาดหรือดูแลรักษา

8.1 การทำำ�ความสะอาดภายนอก
ทำความสะอาดเครื่องดวยสบูและน้ำอุนเทานั้น เช็ด
พื้นผิวทั้งหมดใหแหง
ขอควรระวัง ! หามใชแอลกอฮอล สาร
ละลายหรือสารเคมี ทำความสะอาดเครื่อง

8.2 การขจััดตะกรััน

น้ำที่เราใชอยูนั้นปกติจะมีหินปูนผสมอยู ดังนั้น
จึงควรใชสารทำใหน้ำออนในเครื่องซักผาเปน
ครั้งคราว
โดยแยกทำตางหากจากการซักผาและปฏิบัติตาม
คำแนะนำของผูผลิตสารทำใหน้ำออน วิธีนี้
จะชวยปองกันการเกิดคราบหินปูนตกคางในเครือ่ ง

8.5 การทำำ�ความสะอาดถาดจ่่าย
สารซัักฟอกและถััง AutoDose
ก่่อนทำำ�ความสะอาด ช่่องเติิมทั้้�งหมดจะ
ต้้องไม่่มีีน้ำำ��ยาอยู่่�ภายใน
เพื่่�อป้้องกัันคราบแห้้งจากสารซัักฟอก น้ำำ��ยาปรัับ
ผ้้านุ่่�ม คราบเชื้้�อราในช่่องจ่่ายสารซัักฟอกและ/
หรืือน้ำำ�� ยาเสริิมต่่าง ๆ ในถััง AutoDose ให้้
ทำำ�ความสะอาดตามขั้้�นตอนต่่อไปนี้้�เป็็นระยะๆ:
แนะนำำ�ให้้ปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนการทำำ�ความ
สะอาดหากมีีการเปลี่่�ยนประเภทยี่่�ห้้อหรืือ
ประเภทของสารซัักฟอก น้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�ม
หรืือน้ำำ��ยาเสริิมในถััง
1. เปิิดช่่องจ่่ายสารซัักฟอก กดตััวล็็อกตามภาพ
แล้้วดึึงช่่องจ่่ายสารซัักฟอกออก

8.3 หลัังการซัักแต่่ละรอบ

เปดประตูเครื่องทิ้งไวชั่วครู ทั้งนี้เพื่อชวยปองกัน
ไมใหเกิดเชื้อราและกลิ่นอับเหม็น ภายในตัวเครื่อง
การเปดประตูทิ้งไวหลังจากซักเสร็จ จะชวยถนอม
รักษายางขอบประตูดวย

8.4 การซัักเพื่่�อดููแลรัักษาเครื่่�อง
ด้้วยโปรแกรม “Tub Clean (ล้้าง
ถัังซััก)”
การซักผาที่ระดับอุณหภูมิต่ำ อาจทำใหเกิดสาร
ตกคางภายในถังซัก
ขอแนะนำใหใชโปรแกรม “Tub Clean (ลางถัง
ซัก)” เปนประจำเพื่อทำความสะอาดคราบที่อาจ
ตกคางภายในเครื่องซักผา
การซักเพื่อบำรุงรักษาเครื่อง :
● ไมควรบรรจุผาในถังซัก
● เลือกโปรแกรม “Tub Clean (ลางถังซัก)”
● กดปุม Start/Pause เพื่อเริ่มโปรแกรม

2. ถอดช่่องเสริิมสำำ�หรัับน้ำำ�� ยาปรัับผ้้านุ่่�มและ
ช่่องเก็็บน้ำำ��ยาซัักผ้้าแบบพิิเศษ (ถ้้ามีี)

ภาษาไทย

ข้้อควรระวััง!
อย่่าใช้้แปรงที่่�แหลมคมหรืือฝอยขััด
6. พลิิกช่่องจ่่ายคว่ำำ�� ลงแล้้วเปิิดฝาครอบด้้านล่่าง
ตามภาพ
3. เปิิดตััวอุุดระบายในถัังเติิมแต่่ละถััง และเท
น้ำำ��ยาออก

4. กดตััวล็็อคด้้านหลัังตามภาพ แล้้วยกฝาครอบ
ด้้านบนขึ้้�นเพื่่�อนำำ�ออก

7. ขจััดคราบสารซัักฟอกที่่�เหลืือทั้้�งหมดจากส่่วน
ลำำ�เลีียง ใช้้ผ้้าชุุบหมาดเนื้้�อนุ่่�มเท่่านั้้�น
8. ใส่่ฝาครอบด้้านล่่างกลัับเข้้าที่่�โดยปรัับแนวรููที่่�
ขอเกี่่�ยวถาดให้้ตรงกัันตามภาพ ปิิดจนมีีเสีียง
“คลิิกล็็อค”

คำำ�เตืือน!

5. ล้้างถาดและชิ้้�นส่่วนต่่าง ๆ โดยให้้น้ำำ��ไหล
ผ่่าน

อย่่าทำำ�ความสะอาดโดยใช้้แปรงที่่�แหลมคมหรืือ
ฝอยขััด หรืือใช้้เครื่่�องมือื ที่่�อาจทำำ�ให้้ปั๊๊�มและ
เซ็็นเซอร์์ด้้านหลัังของถาดจ่่ายสารซัักฟอกได้้รัับ
ความเสีียหาย ในกรณีีที่่�จำำ�เป็็น ให้้ใช้้ผ้้าชุุบหมาด
เนื้้�อนุ่่�มเท่่านั้้�น
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11. ใส่่ตััวจ่่ายสารซัักฟอกเข้้าที่่�ราง แล้้วค่่อยๆ ดัันปิิดจน
ได้้ยิินเสีียง “คลิิก” จากนั้้�นเลืือกโปรแกรม Quick
15 ให้้ทำ�ำ งานโดยไม่่ต้้องเติิมผ้้าในถััง

คำำ�เตืือน!
หากมีีคราบตกค้้างที่่�ด้้านหลัังของถััง ให้้จุ่่�ม
ถาดสารซัักฟอกไว้้ในน้ำำ��อุ่่�น อย่่าใช้้เครื่่�องมืือ
ใดๆเพื่่�อทำำ�ความสะอาด ก่่อนจุ่่�มในน้ำำ�� ให้้ถอด
มืือจัับโดยกดปุ่่�มแล้้วเลื่่�อนมืือจัับออกตามภาพ

หากคุุณเติิมน้ำำ��ยาในถััง AutoDose ไม่่ถููกต้้อง
หรืือต้้องการเติิมน้ำำ��ยาชนิิดใหม่่ สามารถ
ทำำ�ได้้โดยเปิิดฝาปิิดช่่องระบายน้ำำ��ยาทั้้�งสอง
ด้้านของถาด
ก่่อนเปิิดฝาปิิดช่่องระบายน้ำำ�� ยา ต้้องแน่่ใจว่่า
วางถาดเพื่่�อรองรัับน้ำำ��ยาทีี่่��จะไหลออกมาแล้้ว
เมื่่�อเสร็็จสิ้้�น ปิิดฝาปิิดให้้แน่่นก่่อนเติิมน้ำ�ำ� ยา
ใหม่่

9. ขจััดคราบสารซัักฟอกทั้้�งหมดจากช่่องด้้าน
บนและด้้านล่่าง ใช้้แปรงเล็็กๆทำำ�ความ
สะอาดส่่วนเว้้าต่่าง ๆ

10. ประกอบถาดกลัับตามขั้้�นตอนต่่อไปนี้้�
a. ใส่่มืือจัับคืืนเข้้าที่่�หากถอดไว้้
b. ใส่่ฝาครอบด้้านล่่างแล้้วกดจนมีีเสีียง
“คลิิกล็็อค”
c. ใส่่ฝาครอบด้้านบนที่่�ช่่องถัังเติิมแล้้วกด
จนได้้ยิินเสีียง “คลิิกล็็อค”
d. ใส่่ส่่วนประกอบต่่าง ๆ กลัับเข้้าที่่�ช่่อง
แมนวล

8.6 การทำำ�ความสะอาดปั๊๊�มระบาย
น้ำำ��
ตรวจสอบปั๊๊�มระบายน้ำำ�� เป็็นประจำำ�และดููแล
ให้้สะอาดอยู่่�เสมอ
ทำำ�ความสะอาดปั๊๊�มระบายน้ำำ�� หาก:
• เครื่่�องไม่่ระบายน้ำำ�� ออก
• ถัังซัักไม่่สามารถหมุุนได้้
• เครื่่�องเกิิดเสีียงผิิดปกติิเนื่่�องจากปั๊๊�มระบายน้ำำ�อุ
� ุดตััน
• จอแสดงผลแจ้้งรหััสเตืือน เนื่่�องจากมีีปััญหากัับ
ระบบระบายน้ำำ��

ภาษาไทย

คำเตือน !
1. ถอดปลั๊กไฟเครื่องซักผา ออกจากเตาจาย
ไฟฟาทุกครั้ง
2. อยานำที่กรองออกขณะเครื่องทำงาน อยาทำ
ความสะอาดปมระบายหากน้ำในเครื่องรอนอยู
น้ำจะตองเย็นกอนทำความสะอาดปมระบายน้ำ

3. หลังจากน้ำเต็มภาชนะรองน้ำ ใหดันชอง
ระบายน้ำกลับเขาที่และเทน้ำออกจากภาชนะ
รองน้ำ แลวทำซ้ำขอที่ 2, 3 จนกระทั่งไมมีน้ำ
ไหลออกมาจากปมระบายน้ำ

การทำความสะอาดปมระบายน้ำ:
1. เปดฝาครอบปมระบายน้ำ

4. ดันชองระบายน้ำกลับเขาที่ แลวหมุนตัวกรอง
ทวนเข็มนาิกาเพื่อนำตัวกรองออก
2. วางภาชนะรองน้ำที่เหมาะสมไวดานลางชอง
ระบายน้ำ, กดครีบล็อคสองตัวเขาหากัน จาก
นั้นดึงชองระบายน้ำออกมาทางดานหนา
เพื่อปลอยใหน้ำระบายออกมา
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5. นำเศษใยผาหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากปม
(ถามี)

8. ใสตัวกรองกลับเขาที่ หมุนใหแนนเพื่อปองกัน
น้ำรั่ว
ไกด
ตั้งขึ้น

ตั้งขึ้น

6. ตรวจดูวาใบพัดของปมหมุนไดหรือไม หากไม
หมุนใหติดตอศูนยบริการ

9. ปดฝา
7. ทำความสะอาดตัวกรองใตกอกน้ำ

8.7 การทำำ�ความสะอาดตััวกรอง
ท่่อน้ำำ��เข้้า
หากน้ำกระดางมากหรือมีคราบหินปูน ตัวกรองที่
ทอน้ำเขาอาจอุดตันได, แนะนำใหทำความสะอาด
เปนระยะๆ
การทำความสะอาดตัวกรองทอน้ำเขา:
1. ปดกอกน้ำ
2. หมุนทอน้ำเขาออกจากกอกน้ำ

ภาษาไทย

3. ทำความสะอาดตัวกรองในทอน้ำเขา ดวย
แปรงแข็ง

ทำความสะอาดตัวกรองดวยแปรง โดยเปด
น้ำไหลผานแลวเช็ดดวยผาใหแหง

4. หมุนทอน้ำเขาดานหลังเครื่องออก

ประกอบตัวกรองวาลวน้ำเขากลับเขาที่เดิม
5. เลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน ครีมปากยาว
เพื่อดึงตัวกรองวาลวน้ำเขาออก ดังภาพ

6.
7.

ติดตั้งทอน้ำเขากลับเขาที่ หมุนใหแนนเพื่อ
ปองกันน้ำรั่ว
เปดกอกน้ำ
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8.8 อัันตรายจากการเยืือกแข็็ง

ถ้้าเครื่่�องตั้้�งอยู่่�ในสภาวะที่่�อุุณหภููมิิแวดล้้อมต่ำำ��
กว่่า 0 °˚C ให้้ปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนต่่อไปนี้้� เพื่่�อ
ระบายน้ำำ�� ออกจากท่่อน้ำำ�� เข้้าและปั๊๊มร
� ะบายน้ำำ��
การระบายน้ำำ�� ในกรณีีฉุุกเฉิิน

1. ถอดปลั๊๊ก� ไฟเครื่่อ� งซัักผ้้าออกจากเต้้าจ่่ายไฟฟ้้า
และปิิดก๊๊อกน้ำำ��
2. ถอดสายน้ำำ�� เข้้าออกจากก๊๊อกน้ำำ��
3. ปลดท่่อระบายน้ำำ�� ออกจากฐานรองด้้านหลััง
และปลดปลายท่่อน้ำำ��ทิ้้�งออกจากซิิงค์์หรืือหััว
ก๊๊อก

4. วางปลายท่่อน้ำำ�ทิ้้
� �งและท่่อน้ำำ�� เข้้าไว้้บนภาชนะ
รองน้ำำ��แล้้วปล่่อยให้้น้ำำ��ระบายออก

5. เมื่่�อไม่่มีีน้ำำ��ไหลออกมาแล้้ว เก็็บท่่อระบายน้ำำ��
และท่่อน้ำำ�� เข้้าเข้้าที่่�เดิิม
ข้้อแนะนำำ�
เมื่่�อต้้องการจะใช้้งานเครื่่�องอีีกครั้้�ง ควร
ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าอุุณหภููมิิห้้องสููงกว่่า
0 องศาเซลเซีียส

9. การแก้้ไขปััญหา

ภาษาไทย

9.1 ปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ปญหาบางอยางเกิดจากผูใชขาดการดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง ซึ่งแกไขไดงายๆ โดยไมตองโทรเรียกชาง,
กอนติดตอศูนยบริการใกลบาน โปรดตรวจสอบเครื่องตามรายการดังตาราง
เมื่อขจัดปญหาไดแลวใหกดปุม เริ่ม/หยุด เพื่อเริ่มโปรแกรมใหม
หากตรวจสอบทุกอยางแลวยังไมสามารถแกไขปญหาได โปรดติดตอศูนยบริการใกลบาน
ขอควรระวัง: ปดเครื่องทุกครั้งกอนทำการตรวจสอบ
ความผิดปกติที่เกิด สาเหตุที่เปนไปได
ยังไมไดปดประตูเครื่อง

เครื่องซักผา
ไมทำงาน:

น้ำไมเติมเขา
เครื่องซักผา:

ยังไมไดเสียบปลั๊กไฟหรือ
เสียบปลั๊กไมสนิท
ไมมีกระแสไฟที่เตาเสียบ
ยังไมกดปุม “เริ่ม/หยุด”
โปรแกรม Delay End ทำงานอยู
แรงดันไฟฟาผิดปกติ

โปรดตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟในบาน
กดปุม “เริ่ม/หยุด”
หากตองการดำเนินการซักทันที ใหทำการ
ยกเลิกโปรแกรม Delay End
กรุณารอจนกระทั่งแรงดันไฟฟาปกติ
เครื่องจะเริ่มทำงานอัตโนมัติ

ตรวจเจอความผิดปกติใน AutoDose

ใหปดแลวเปดเครื่องใหมอีกครั้งเพื่อเริ่ม
ระบบใหม หากปญหายังคงอยู โปรดติดตอ
ศูนยบริการ

กอกน้ำปดอยู
ทอน้ำเขาตันหรือหักงอ

เปดกอกน้ำ
ตรวจสอบการตอทอน้ำเขา

ตัวกรองทอน้ำเขาอุดตัน
ประตูเครื่องปดไมสนิท

ทำความสะอาดตัวกรองทอน้ำเขา
ปดประตูใหสนิท

น้ำเขาเครื่องซักผา ปลายทอระบายน้ำอยูต่ำเกินไป
แลวระบายออกทันที:

เครื่องซักผาไม
ระบายน้ำทิ้งและ/
หรือไมปนหมาด:

รหัสขอ แนวทางแกไข
ผิดพลาด
ปดประตูใหสนิท
เสียบปลั๊กไฟหรือเสียบปลั๊กใหแนน

ใหดูขอมูลอางอิงในหัวขอ “การระบายน้ำ”

ทอระบายน้ำ ตันหรือหักงอ

ตรวจสอบการตอทอระบายน้ำ

ปมระบายน้ำอุดตัน

ทำความสะอาดตัวกรอง ปมระบายน้ำ

ตัวเลือกเสริม “Rinse Hold”
ถูกใชงาน
ผาไมไดกระจายตัวอยูในถังซัก
อยางทั่วถึง

กดปุม Start/Pause เพื่อระบายน้ำ หรือ
เลือก Spin โปรแกรม
หยุดเครื่องชั่วคราว รอประตูเครื่องคลายล็อค
จากนั้นเปดประตูเครื่องแลวทำการกระจายผา
ออกใหทั่วถัง
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ความผิด
ปกติที่เกิด

สาเหตุที่เปนไปได
น้ำรั่วจากจุดตอทอน้ำเขา
ทอระบายน้ำชำรุด

เปลี่ยนทอใหม (โปรดติดตอศูนยบริการ)

ใสผงซักฟอกมากเกินไปหรือใชผงซักฟอก
ไมเหมาะสม (เกิดฟองมากเกินไปจนฟองลน)

เริ่่�มการทำำ�งานของเครื่่�องใหม่่ โดยการ
ปิิดแล้้วเปิิดเครื่่�องใหม่่อีีกครั้้�ง จากนั้้�น
เลืือกโปรแกรม “Rinse&Spin” เพื่่�อ
ล้้างฟองออก
ในการซัักผ้้าครั้้�งถััดไป ให้้ลดปริิมาณ
สารซัักฟอก (ดููวิิธีีการปรัับ AutoDose
ที่่�หน้้า 72 ) และเลืือกใช้้สารซัักฟอก
ให้้ถููกกัับประเภทเครื่่�องซัักผ้้า (ดููหน้้า
80)
ถอดปลั๊กเครื่อง, ปดกอกน้ำและติดตอ
ศูนยบริการใกลบานคุณ

มีน้ำเปยก
ที่พื้น:

มีน้ำรั่วภายในเครื่อง
ใชสารซักฟอกนอยเกินไปหรือใชสารซักฟอก
ที่ไมเหมาะสม

ผลการซัก
ไมนาพอใจ:

มีคราบสกปรกฝงแนนที่ไมไดขจัดกอนซัก
เลือกอุณหภูมิสำหรับการซักไมถูกตอง
บรรจุผามากเกินไป
โปรแกรมยังทำงานอยู
มีน้ำคางอยูในถังซัก

ไมสามารถเปด
ประตูเครื่องได:
ปญหานี้อาจเกิดจากขอผิดพลาด
ของเครื่องเอง

เครื่องสั่น
หรือ
สงเสียงดัง:

รหัสขอ แนวทางแกไข
ผิดพลาด
โปรดตรวจสอบจุดตอทอน้ำเขา

ตองนำสลักยึดปองกันระหวางการขนสง
และบรรจุภัณฑออกกอนใชเครื่อง
ยังไมไดปรับระดับขาตั้ง
ผาไมไดกระจายตัวอยูในถังซักอยางทั่วถึง
อาจมีผาในถังซักนอยมาก
พื้นไมมั่นคง เชน พื้นไม

เพิ่่�มปริิมาณสารซัักฟอก (ดููวิิธีีการปรัับ
AutoDose ที่่�หน้้า 72 ) หรืือ
ใช้้สารซัักฟอกอื่่�น (ดููหน้้า 80)
ใชผลิตภัณฑที่มีจำหนายทั่วไปในการ
ขจัดคราบติดแนน
ตรวจสอบวาเลือกอุณหภูมิถูกตองหรือไม
ลดปริมาณผา
รอจนสิ้นสุดโปรแกรม
ต้้องทำำ�การระบายน้ำำ�� ออกจากถัังซััก
เพื่่�อให้้ประตููคลายล็็อค (ศึึกษาราย
ละเอีียดที่่�หััวข้้อ “การเปิิดประตููเครื่่�อง
ซัักผ้้า” หน้้า 77)
กรุุณาติิดต่่อศููนย์์บริิการ และหาก
ต้้องการเปิิดประตููเครื่่�องซัักผ้้า
กรุุณาอ่่านหััวข้้อ “การเปิิดประตููกรณีี
ฉุุกเฉิิน” ในหน้้า 92
ตรวจสอบวาติดตั้งเครื่องถูกตองหรือไม
ตรวจสอบวาตั้งเครื่องในแนวระนาบ
หรือไม
หยุดเครื่องชั่วคราว รอประตูเครื่องคลาย
ล็อค จากนั้นเปดประตูเครื่องแลวทำการ
กระจายผาออกใหทั่วถัง
บรรจุผา เพิม่ หรือลดความเร็วรอบปน หมาด
ดูในหัวขอ “พื้นที่การติดตั้ง”

ภาษาไทย

ความผิดปกติที่เกิด สาเหตุที่เปนไปได
ผง/น้ำยาซักผามากเกินไป

เวลาการทำงาน
ที่ใชจริง นานกวา
ที่แสดงไว:
ระยะเวลาการ
ทำงานสั้นกวา
เวลาที่แสดง

เครื่องไมไดสมดุล
เครื่องไดทำการคำนวณเวลาการทำงานใหม
โดยอางอิงกับปริมาณผาที่บรรจุ

อุปกรณตรวจสอบความสมดุลทางอิเล็กทรอนิกสทำงานคลาดเคลื่อน เนื่องจากผา
ไมกระจายตัวอยูในถังซักอยางทั่วถึง เครื่อง
จะทำการกระจายผาโดยการหมุน
กลับไปกลับมา
ขั้นตอนเชนนี้อาจทำงานหลายครั้งจนกวา
การปนหมาดเริ่ม ผาจะกระจายตัวอยูในถังซักอยางทั่วถึง
ทำงานชา หรือ
จากนั้นจึงจะเขาสูขั้นตอนการปนตามปกติ
เครื่องไมปนหมาด:
หลังจากที่อุปกรณตรวจสอบไดทำงานแลว
เปนเวลา 10 นาทีผานไป หากผายัง
กระจายตัวอยูในถังซักไมทั่วถึง เครื่องจะ
ไมปนหมาด ในกรณีนี้ใหทำการ
กระจายผาในถังซักดวยตัวเองกอนแลว
จึงเลือกโปรแกรมปนหมาด
ติดตั้งเครื่องไมถูกตอง

เครื่องสงเสียง
ดังผิดปกติ:

ไมเห็นน้ำใน
ถังซัก:

รหัสขอ แนวทางแกไข
ผิดพลาด
ลดปริิมาณสารซัักฟอก (ดููวิิธีีการปรัับ
AutoDose ที่่�หน้้า 72) หรืือใช้้สาร
ซัักฟอกอื่่�น (ดููหน้้า 80)
หยุดเครื่องชั่วคราวจากนั้นทำการ
กระจายผาออกใหทั่วถังและเริ่มการ
ปนหมาดอีกครั้ง

สลักยึดสำหรับขนยายหรือบรรจุภัณฑ
ไมไดนำออก
ปริมาณผานอยเกินไป
เครื่องซักผาเครื่องนี้ผลิตขึ้นดวยเทคโนโลยี
สมัยใหม ชวยใหเครื่องทำงานไดอยาง
ประหยัดและใชน้ำในปริมาณนอยโดยไม
กระทบตอประสิทธิภาพในการทำงาน

ฟงกชัน
ขอมูลการลงทะเบียนสูญหายหรือ
“สั่งงานผานแอป” เสียหาย
ไมทำงาน

หยุดเครื่องชั่วคราว จากนั้นทำการ
กระจายผาออกใหทั่วถัง

เครือ่ งตองติดตัง้ ไดระดับสมดุล,
ดูในหัวขอ “การติดตัง้ ”
บรรจุภัณฑและ/หรือสลักยึดสำหรับ
ขนยายจะตองนำออก ดูในหัวขอ
“การแกะบรรจุภัณฑ”
บรรจุผา เพิม่ หรือลดความเร็วรอบปน หมาด

ปดและเปดเครื่องเพื่อเริ่มการทำงานของ
เครื่องใหมอีกครั้ง หากปญหายังไมไดรับ
การแกไข โปรดติดตอศูนยบริการ

91

92

www.electrolux.co.th

ขอแนะนำ
หากทานไมสามารถหาสาเหตุหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได โปรด
ติดตอศูนยบริการ
กอนโทรศัพทติดตอ โปรดบันทึก: หมายเลขรุน, หมายเลขเครื่อง
และวันที่ซื้อเครื่อง ศูนยบริการจำเปนตองใชขอมูลเหลานี้

9.2 การเปิิดประตููกรณีีฉุุกเฉิิน
หากเกิดปญหากระแสไฟฟาหรือเครื่องซักผาขัดของหรือมีปญหา
ประตูเครื่องจะไมสามารถเปดได
โปรแกรมซักผาจะทำงานตอเมื่อกระแสไฟฟากลับสูภาวะปกติ
แตถาประตูเครื่องซักผายังไมสามารถเปดได สามารถใชวิธีการ
เปดประตูกรณีฉุกเฉิน ดังตอไปนี้:

4. ใชอุปกรณที่เหมาะสมเกี่ยวดึงสายตัวปลด
ล็อกกรณีฉุกเฉิน (สีแดง) กระตุกลง 2 ครั้ง
และใหดันคางไว (คุณจะไดยินเสียง “คลิก”)
ขณะเดียวกันก็ใหเปดประตูเครื่องพรอมๆกัน
หากเปดประตูเครื่องไมได ในขณะที่ดันสายตัว
ปลดล็อกกรณีฉุกเฉินไว ใหลองปลอยสายแลว
ลองเปดประตูอีกครั้ง

กอนเปดประตู :
คำเตือน
ตองแนใจวาอุณหภูมิน้ำและผาที่ซักไมรอน ถาจำเปน กรุณา
รอจนกระทั่งอุณหภูมิเย็นลง
ตองแนใจวาถังซักไมหมุน ถาจำเปนกรุณารอจนกระทั่ง
ถังซักหยุดหมุน
ต้้องแน่่ใจว่่าระดัับน้ำำ��ภายในถัังซัักไม่่สููงเกิินไป ถ้้าจำำ�เป็็น
กรุุณาทำำ�การระบายน้ำำ��ออกจากถััง (กรุุณาอ่่านหััวข้้อ
“การระบายน้ำำ�� ในกรณีีฉุุกเฉิิน” หน้้า 88)
การเปดประตู กรุณาปฏิบัติดังนี้ :
1. กดปุม “เปด/ปด” เพื่อปดการทำงานของเครื่องซักผา
2. ถอดปลั๊กเครื่องซักผา
3. เปดฝาปดตัวกรองปมระบายน้ำ

5. นำผาออก
6. ปดฝาตัวกรองปมระบายน้ำ
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10. ข้้อมููลทางเทคนิิค
ขนาด (สูง X กวาง X ลึก)
แหลงจายไฟ (แรงดันไฟฟา / ความถี่)
กำลังไฟทั้งหมด
แรงดันน้ำ (สูงสุด / ต่ำสุด)

85 X 60 X 65.9 เซนติเมตร
220-240 โวลต / 50 เฮิรตซ
2100 วัตต
0.8 / 0.05 เมกะพาสคัล
โปรแกรม

ผาที่บรรจุไดสูงสุด
(น้ำหนักผาแหง)

Cottons
Mixed
Delicates
Bedding
Vapour Refresh
Energy Saver
App Program
Spin
Rinse + Spin
Baby Care
Wool
Quick 15
Daily 39
Full Wash 60
Favourite

ความเร็วรอบในการปนหมาด (สูงสุด / ต่ำสุด)

ปริมาณผาที่บรรจุได
สูงสุด1) กก.
4 กก.
4 กก.
3 กก.
1.5 กก.
สูงสุด กก.
-

สูงสุด กก.
สูงสุด กก.
4 กก.
2 กก.
1.5 กก.
5.5 กก.
สูงสุด กก.
-

1400 / 400 รอบตอนาที

1) น้ำหนักสูงสุดที่รองรับขึ้นอยูกับรุนของเครื่องซักผาของคุณ โปรดตรวจสอบน้ำหนักสูงสุดที่รองรับ
ที่ระบุไวบนแผงควบคุมเครื่องซักผาของคุณ

11. การติิดตั้้�ง

11.1 การแกะบรรจุุภััณฑ์์
ขอควรระวัง: สลักยึดเครื่องสำหรับขนยาย
จะตองถอดออก กอนการใชงาน
แนะนำใหเก็บสลักยึดเครื่องสำหรับขนยาย
ไว ถาหากมีการขนยายเครื่องใหประกอบ
กลับเขาที่เดิม
1. สวมถุงมือ, ตัดสายรัดพลาสติกทั้งสี่เสนออก

2. ถอดกลองออก, ถอดโฟมกันกระแทกออก,
แกะถุงพลาสติกที่คลุมเครื่องออก
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3. เปดประตูเครื่อง นำสิ่งของดานในทั้งหมด
ออกมาดังภาพ
A

8. หมุนสลักเกลียวสามตัวออก
9. ดึงทีเ่ ก็บทอพลาสติกออก
4. วางชิน้ สวนโฟมไวดา นหลังเครือ่ งซักผา จากนัน้
เอนเครื่องนอนลงที่โฟมและระมัดระวังอยาให
เครื่องทับสายน้ำทางดานหลังจนพับหักงอ
ดังภาพ

3rd

1st

5. นำโฟมรองฐานเครื่องออก

6. ดันเครื่องใหอยูตำแหนงตั้งตามเดิม
7. นำสายไฟ, ทอระบายน้ำและทอน้ำเขาออก
จากที่เก็บทอ (A) ทางดานหลังเครื่อง ดัง
ภาพ

2nd

10. ปดรูดวยหมวกพลาสติกที่มาพรอมกับเครื่อง
ซึง่ สามารถหาไดจากในถุงบรรจุคมู อื การใชงาน

ภาษาไทย

11.2 พื้้�นที่่�การติิดตั้้�ง

เครื่องซักผาจะตองมั่นคงและไดระดับกับพื้น
เพื่อใหแนใจวาการทำงานถูกตอง
เครื่องจะตองไมติดตั้งอยูดานหลังประตูที่ล็อคได
ประตูเลื่อนหรือประตูที่บานพับอยูตรงกันขามกับ
ประตูเครื่องซักผา

หากปรับระดับเครื่องซักผาไดแลว ใหลองโยก
ระหวางมุมเครื่อง หากมีการโคลงเคลง ใหปรับขา
ตั้งเครื่องอีกครั้ง จนกวาจะไดระดับที่ถูกตองและ
เครื่องไมโคลงเคลง

ใชตัววัดระดับน้ำ วัดทางดานบนและดานขางของ
เครื่องซักผาเพื่อตรวจสอบระดับ

อยาใชกระดาษแข็ง ไม หรือวัสดุจำพวกเดียวกัน
ไวใตเครื่องเพื่อปรับระดับความเรียบของพื้น
ตั้งเครื่องไวบนพื้นเรียบแข็ง ตรวจสอบใหแนใจวา
อากาศสามารถหมุนเวียนรอบๆได และตัวเครื่อง
ตองไมมีพรม ผาเช็ดเทา ฯลฯ กีดขวางและไม
สัมผัสกับผนังหรืออุปกรณในครัวอื่นๆ
หากไมมีตัววัดระดับน้ำ ใหใชขอบของวงกบประตู
ตูหรือโตะเพื่อตรวจสอบวาระดับของเครื่องซักผา
มีความเหมาะสม
หมุนขาตั้งเขาหรือออกเพื่อปรับระดับของเครื่อง
อยางเหมาะสมจะ ชวยปองกันการสั่นสะเทือน
เสียงรบกวน และการขยับของเครื่องขณะทำงาน
หมุนตามเข็มนาิกาเพื่อ
“ปรับลง”

11.3 การต่่อน้ำำ��เข้้า
ตอทอน้ำเขาเขากับเกลียว BSP ขนาด 3/4 นิ้ว
ใชทอที่จัดมาใหพรอมกับเครื่องซักผา
“อยาใชทอเกา”
ตรวจ
สอบ

หมุนทวนเข็มนาิกาเพื่อ
“ปรับขึ้น”
ปลายอีกขางหนึ่งของทอน้ำเขาซึ่งตออยูกับเครื่อง
สามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได เพียงแคคลาย
ขอตอแลวหมุนทอตามตองการ จากนั้นจึงขันใหแนน
ดังเดิมและตรวจสอบใหแนใจวาน้ำไมรั่วซึมออกมา

95

www.electrolux.co.th

35°

45°

ไมควรตอทอน้ำใหยาวขึ้น หากทอสั้นเกินไปและ
คุณไมตองการยายกอกน้ำ คุณตองซื้อทอน้ำใหม
ที่ยาวกวาเดิมที่ออกแบบมาเพื่อใชงานดานนี้

11.4 ระบบระบายน้ำำ��
ปลายทอระบายน้ำสามารถจัดตำแหนงได สามวิธี
ดังนี้:
เกี่ยวไวกับขอบอางลางจาน
โดยใชปลอกพลาสติกที่ใหมาพรอมเครื่อง
การประกอบทอน้ำกับปลอกพลาสติก
1.

ดันสวนนี้เพื่อ
สอดทอ

450 มม.
โดยประมาณ
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ปลอก
พลาสติก
ดัดทอ

ในกรณีนี้ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาปลายทอ
ไมหลุดออกจากปลอกเมื่อเครื่องปลอยน้ำออก
โดยคุณอาจใชลวดผูกปลายทอกับกอกน้ำหรือ
ยึดทอติดกับกำแพงไว
ตอกับทอที่แยกออกจากทอน้ำทิ้งของ
อางน้ำ
ทอแยกที่ตอนี้ตองอยูสูงกวากอกเพื่อใหทอโคงงอ
อยางนอย 60 ซม. จากระดับพื้น

ดึงทอลง
2.

ปรับความยาวใหเหมาะสม
กับขอบอาง

สูงสุด
90 ซม.
ต่ำสุด
60 ซม.
ดันทอน้ำใหสวมเขากับขอตอใหแนนและรัดดวย
สายรัดใหแนน ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีแรงดัน
ไหลวนในทอเพื่อปองกันน้ำเสียจากอางไหลเขา
สูเครื่องซักผา

ภาษาไทย

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

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

11.5 การเชื่่�อมต่่อทางไฟฟ้้า
เครื่องนี้ออกแบบมาใหทำงานดวยแรงดันไฟฟา
220-240 โวลต เฟสเดี่ยว ความถี่ 50 เฮิรตซ
ในการใชงานครั้งแรก กอนทำการเชื่อมตอ
เครื่องซักผากับแหลงจายไฟฟาภายในบาน
ของคุณ โปรดตรวจสอบอัตราแรงดันไฟฟา
ที่ระบุไวใน “แผนปายระบุหมายเลขเครื่อง”
กับแหลงจายไฟฟาภายในบานของคุณวา
เปนอัตราแรงดันไฟฟาเดียวกันหรือไม
“การใชงานเครื่องซักผากับระบบจายไฟฟาที่
ไมถูกตอง อาจทำใหเสียสิทธิ์การรับประกัน”
โปรดตรวจสอบระบบไฟฟาภายในบานของทาน
สามารถรองรับการใชงานสูงสุด (2.1 กิโลวัตต)
ไดหรือไม โดยคำนึงถึงอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่
ใชงานอยูดวย
ขอควรระวัง !
โปรดเชื่อมตอเครื่องเขากับเตาจายไฟ
ที่ตอสายดินไว
บริษัทผูผลิตไมขอรับผิดชอบใดๆ ตอ
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บ หากไม
ปฏิบัติตามมาตรการ ดานความปลอดภัย
ขางตน
หากสายไฟชำรุดและตองการเปลี่ยน
ใชสายไฟใหม ขอใหติดตอศูนยบริการ
ใกลบาน
เมื่อติดตั้งเครื่องแลว ควรใหสายไฟอยูในตำแหนง
ที่สะดวกตอการใชงาน
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12. ข้้อมููลเพื่่�อการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
12.1 วััสดุุบรรจุุภััณฑ์์
วัสดุที่มีเครื่องหมาย
สามารถ
นำกลับมาใชไดอีก
>PE<=โพลีเอทิลีน
>PS<=โพลีสไตรีน
>PP<=โพลีโพรพิลีน
สัญลักษณนี้หมายความวา วัสดุนี้สามารถ
นำมารีไซเคิลได โดยตองทิ้งในภาชนะ ที่
เหมาะสม

12.2 เครื่่�องเก่่า
โปรดทิ้งเครื่องซักผาเครื่องเกาของทาน ใน
สถานที่ที่ไดรับอนุญาต เพื่อชวยรักษา
ความเปนระเบียบเรียบรอยในบานเมือง !
สัญลักษณ
ที่ตัวผลิตภัณฑ หรือ
บรรจุภัณฑใชเพื่อแจงวาหามทิ้งแบบขยะ
ในครัวเรือนตามปกติ
โดยใหนำไปจำหนายทิ้ง ณ จุดจัดเก็บที่
เหมาะสมเพื่อทำการรีไซเคิลสวนประกอบ
ทางไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
การทิ้งผลิตภัณฑนี้อยางถูกตอง จะชวยลด
ผลกระทบที่มีตอสภาพแวดลอม และ สุข
อนามัย

หากทานทิ้งผลิตภัณฑนี้อยางไมถูกตอง
เหมาะสม จะกอใหเกิดผลเสียตอสภาพ
แวดลอมและสุขอนามัย
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิล
ผลิตภัณฑไดจากหนวยงานในพื้นที่ ผูให
บริการจัดเก็บขยะประจำพื้นที่ของคุณ หรือ
รานที่จำหนายผลิตภัณฑนี้

12.3 คำำ�แนะนำำ�ด้้านระบบนิิเวศน์์
เพื่อประหยัดน้ำ พลังงาน และชวยปกปอง
สิ่งแวดลอม ขอแนะนำใหทานปฏิบัติตาม
คำแนะนำตอไปนี้:
ผาที่สกปรกธรรมดาอาจซัก โดยไมจำเปน
ตองแชผากอนซัก ทั้งนี้เพื่อประหยัดสาร
ซักฟอก น้ำ และเวลา (รวมถึงปกปองสิ่ง
แวดลอมดวย!)
เครื่องซักผาจะทำงานไดอยางประหยัด
มากขึ้น หากบรรจุผาในอัตราสูงสุด
หากมีการใชน้ำยาขจัดคราบอยาง
เหมาะสม จะสามารถขจัดคราบและ
เหงื่อไคลกอนซักผาไดที่อุณหภูมิต่ำ
ตวงสารซักฟอกใหเหมาะสมกับความ
กระดางของน้ำ ระดับความสกปรกของ
ผา และปริมาณผาที่จะซัก

13.

การตั้้�งค่่าการเชื่่�อมต่่อ WI-FI (แบบไร้้สาย)

“ซอฟต์์แวร์์ในผลิิตภััณฑ์์นี้้�ประกอบด้้วยส่่วนประกอบที่่�
ถููกสร้้างขึ้้�นจากฟรีีซอฟต์์แวร์์และโอเพนซอร์์ส อีีเลค
โทรลัักซ์์รัับทราบเป็็นอย่่างดีีถึึงการมีีส่่วนร่่วมของ
ชุุมชนซอฟต์์แวร์์และหุ่่�นยนต์์ในโครงการพััฒนานี้้�
หากต้้องการเข้้าถึึงซอร์์สโค้้ดของส่่วนประกอบของฟรีี
ซอฟต์์แวร์์และโอเพนซอร์์สเหล่่านี้้� รวมถึึงเงื่่�อนไขสิิทธิ์์�
การใช้้งานและเผยแพร่่และดููข้้อมููลลิิขสิิทธิ์์�ฉบัับเต็็ม
และข้้อกำำ�หนดสิิทธิ์์�การใช้้งานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สามารถเข้้าดููข้้อมููลได้้ที่ี่่� :
http://electrolux.opensoftwarerepository.com
(folder NIU5)”

บทนี้้�จะอธิิบายเกี่่�ยวกัับวิิธีีการเชื่่�อมต่่อเครื่่�องซัักผ้้ากัับ
เครืือข่่ายไร้้สาย (WI-FI) เพื่่�อเชื่่�อมต่่อไปยัังโทรศััพท์์
มืือถืือ
ด้้วยการทำำ�งานของฟัังก์์ชัันนี้้� คุุณสามารถดููการ
ทำำ�งานและสามารถควบคุุมการทำำ�งานของเครื่่�องผ่่าน
ทางโทรศััพท์์สมาร์์ทโฟนของคุุณได้้
เพื่่�อการเชื่่�อมต่่อเครื่่�องซัักผ้้าของคุุณและสนุุกกัับการ
ใช้้งานคุุณสมบััติิอื่่�นรวมถึึงบริิการต่่างๆ คุุณจำำ�เป็็น
ต้้องมีีสิ่่�งเหล่่านี้้�:
• ระบบเชื่่�อมต่่อไร้้สายที่่�บ้้านพร้้อมทั้้�งระบบ
อิินเตอร์์เน็็ตที่่�ใช้้งานได้้
• โทรศััพท์์สมาร์์ทโฟนที่่�ใช้้เชื่่�อมต่่อกัับระบบเชื่่�อม
ต่่อไร้้สาย
Wi-Fi: 2.4 GHz / 802.11 bgn

ความถี่่�/
โปรโตคอล

Wi-Fi: 5 GHz / 802.11an

(สำำ�หรัับใช้้ภายในอาคารเท่่านั้้�น)
Bluetooth Low Energy
5.0: 2.4 GHz / DSSS
Wi-Fi 2.4 GHz: <20 dBm

กำำ�ลัังสููงสุุด
การเข้้ารหััส

Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm
Bluetooth Low Energy
5.0: <20 dBm
WPA, WPA2
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13.1 การติิดตั้้�งและการตั้้�งค่่า
แอปพลิิเคชััน “Electrolux Life”
1. เข้้าไปยััง App Store (ระบบ iOs) หรืือ Play
Store (ระบบ Android) บนโทรศััพท์์สมาร์์ท
โฟนของคุุณ
2. ดาวน์์โหลดและทำำ�การติิดตั้้�ง แอปพลิิเคชััน
“Electrolux Life”
* ความต้้องการขั้้�นต่ำำ��: iPhone6/iOS 9.3/Android
5.1 หรืือสููงกว่่า คุุณต้้องทำำ�การติิดตั้้�งแอปพลิิเคชััน
Electrolux Life, สร้้างบััญชีีผู้้�ใช้้และยอมรัับข้้อกำำ�หนด
และเงื่่�อนไขและนโยบายความเป็็นส่่วนตััวของ
อีีเลคโทรลัักซ์์ในแอปพลิิเคชัันเพื่่�อใช้้งานคุุณสมบััติิ
การเชื่่�อมต่่อกัับเครื่่�องซัักผ้้า
การเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ตและ WI-FI มีีความจำำ�เป็็น
ต้้องใช้้เพื่่�อให้้การใช้้งานแอปพลิิเคชัันและเครื่่�องซัักผ้้า
เป็็นไปอย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ
ความต้้องการขั้้�นต่ำำ�� , แอปพลิิเคชัันและบริิการอาจมีี
การเปลี่่�ยนแปลงโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วง
หน้้า

3. สร้้างบััญชีี “Electrolux Life” คุุณสามารถ
สร้้างได้้เพีียงหนึ่่�งบััญชีีเท่่านั้้�นต่่อหนึ่่�ง
ผลิิตภััณฑ์์ และบััญชีีนี้้�สามารถใช้้งานบน
อุุปกรณ์์อื่่�นได้้
4. ตั้้�งค่่าเครื่่�องซัักผ้้าของคุุณ ตรวจสอบให้้
แน่่ใจว่่าเครื่่�องได้้ถููกติิดตั้้�งและถููกต้้องตาม
คู่่�มือื การติิดตั้้�งและอยู่่�ในสภาพพร้้อมใช้้
งาน, ให้้คุุณยืืนอยู่่�ใกล้้ๆเครื่่�องซัักผ้้า พร้้อม
กัับโทรศััพท์์สมาร์์ทโฟนของคุุณ
แตะที่่� “Appliances” บริิเวณด้้านล่่างของ
หน้้าจอหลััก
แตะที่่� “Add Appliance” และให้้ปฏิิบัติั ิตาม
ขั้้�นตอนที่่�ปรากฏ
* การตั้้�งค่่า อาจใช้้เวลาหลายนาทีี ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ความเร็็วของเครืือข่่ายของคุุณ

5. เปิิดใช้้งานสััญญาณ Wi-Fi (แบบไร้้สาย)
ที่่�เครื่่�องซัักผ้้าของคุุณ ในขั้้�นตอนแรกเครื่่�อง
จะสร้้างสััญญาณเครืือข่่าย WI-FI ขึ้้�นมา
เพื่่�อช่่วยในการตั้้�งค่่า หลัังจากการตั้้�งค่่า
เสร็็จสิ้้�นเครืือข่่ายนี้้�จะหายไป และเครื่่�องซััก
ผ้้าของคุุณจะเชื่่�อมต่่อกัับสััญญาณเครืือข่่าย
WI-FI ที่่�บ้้านของคุุณ
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กดปุ่่�ม “สั่่�งงานผ่่านแอป ” ค้้างนาน
ประมาณ 3 วิินาทีี
” จะแสดงที่่�จอแสดงผล
ข้้อความ “
นาน ประมาณ 5 วิินาทีี และไอคอน
จะกระพริิบและเป็็นการเริ่่�มต้้นทำำ�งานของ
ระบบไร้้สาย ซึ่่�งระบบอาจใช้้เวลานาน
ประมาณ 45 วิินาทีี ในการเตรีียมการ,
เมื่่�อระบบการเชื่่�อมต่่อไร้้สายพร้้อมแล้้ว
(จุุดเชื่่�อมต่่อ) จะแสดงที่่�
ข้้อความ
จอแสดงผลเพื่่�อบอกให้้คุุณทราบว่่าจุุดเชื่่�อม
ต่่อนี้้�ถููกเปิิดใช้้งานแล้้วนานประมาณ 3
นาทีี
6. เชื่่�อมต่่อเครื่่�องซัักผ้้าของคุุณ:
ระบบ iOS
แตะที่่�ปุ่่�มโฮมเพื่่�อออกจากแอปพลิิเคชััน
ไปยััง “การตั้้�งค่่า” (Settings) บนโทรศััพท์์
ของคุุณและเลืือก WI-FI (แบบไร้้สาย)
เลืือกเครืือข่่าย WI-FI เครื่่�องซัักผ้้าของคุุณ
โดยจะเป็็นชื่่�อที่่�ขึ้้�นต้้นด้้วย “AJ-“ – (อาจ
ใช้้เวลาสัักครู่่�กว่่าที่่�จะปรากฏ)
แตะที่่�ปุ่่�มโฮมเพื่่�อออกจากการตั้�ง้ ค่่าและ
กลัับไปยัังแอปพลิิเคชััน “Electrolux Life”
รอการยืืนยัันการเชื่่�อมต่่อซึ่่�งอาจใช้้เวลาเป็็น
นาทีี ก่่อนที่่�จะเข้้าสู่่�ขั้้�นตอนถััดไป
สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ระบบ iOS คุุณจะได้้รัับ
แจ้้งให้้ไปยัังเมนูู “SETTINGS” บน
โทรศััพท์์ของคุุณและให้้เลืือกเครืือข่่าย
WI-FI ที่่�บ้้านของคุุณ แล้้วให้้กลัับไปยััง
แอปพลิิเคชััน Electrolux Life
ระบบ Android
สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ระบบแอนดรอย ให้้เลืือก
เครืือข่่ายวาย-ฟายเครื่่�องซัักผ้้าของคุุณได้้
จากกล่่องดรอปดาวน์์
7. เชื่่�อมต่่อเครื่่�องซัักผ้้าของคุุณกัับเครืือข่่าย
Wi-Fi ที่่�บ้้านของคุุณ
คุุณต้้องเลืือกเครืือข่่ายชื่่�อ Wi-Fi ของคุุณ
และใส่่รหััสผ่่านของคุุณ
ถ้้าการตั้้�งค่่าเสร็็จสมบููรณ์์ สััญลัักษณ์์
(จุุดเชื่่�อมต่่อ) จะหายไปและไอคอน จะ
หยุุดกระพริิบและติิดค้้างเพื่่�อยืืนยัันว่่าการ
ตั้้�งค่่าได้้ทำำ�การเสร็็จสมบููรณ์์แล้้ว

การเชื่่�อมต่่อสำำ�เร็็จแล้้ว !
ทุุกครั้้�งที่่�เปิิดเครื่่�องซัักผ้้า เครื่่�องจะใช้้เวลานาน
ประมาณ 45 วิินาทีี เพื่่�อทำำ�การเชื่่�อมต่่อกัับระบบ
เครืือข่่ายไร้้สายโดยอััตโนมััติิ เมื่่�อสััญลัักษณ์์
หยุุดกระพริิบ แสดงถึึงการเชื่่�อมต่่อเสร็็จสิ้้�น พร้้อม
ใช้้งานแล้้ว
โปรดดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนในหน้้าต่่างถััดไปเพื่่�อ
ลงทะเบีียนเครื่่�องซัักผ้้าของคุุณ
8. การลงทะเบีียน: ง่่ายดายเพีียงคุุณเพิ่่�มชื่่�อรุ่่�น
เครื่่�องซัักผ้้าของคุุณและวัันที่่�ซื้้�อเครื่่�อง
ยิินดีีด้้วย !
ตอนนี้้�คุุณทำำ�การตั้้�งค่่าทั้้�งหมดสำำ�เร็็จแล้้ว คุุณ
สามารถเริ่่�มสำำ�รวจใช้้งานแอปพลิิเคชััน Electrolux
Life ได้้แล้้ว
หากต้้องการปิิดการใช้้งานระบบเชื่่�อมต่่อไร้้สาย, ให้้
กดปุ่่�ม “สั่่�งงานผ่่านแอป ” นานประมาณ 3
แสดงที่่�หน้้าจอ
วิินาทีี จนกระทั่�ง่ ข้้อความ
แสดงผลพร้้อมเสีียง
ถ้้าคุุณปิิดเครื่่�องแล้้วเปิิดเครื่่�องอีีกครั้้�ง เครื่่�องจะ
ปิิดการทำำ�งานระบบเชื่่�อมต่่อไร้้สายโดยอััตโนมััติิ
หากต้้องการล้้างข้้อมููลระบบเชื่่�อมต่่อไร้้สายที่่�เครื่่�อง
บัันทึึกไว้้, ให้้กดปุ่่�ม “ สั่่�งงานผ่่านแอป ” นาน
ประมาณ 10 วิินาทีี จนกระทั่่�งสััญลัักษณ์์
แสดงที่่�จอแสดงผลพร้้อมเสีียง
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สั่่�งงานผ่่านแอป

เมื่่�อแอปพลิิเคชัันติิดตั้้�งเรีียบร้้อยแล้้วและการเชื่่�อม
ต่่อไร้้สายเชื่่�อมต่่อแล้้ว คุุณจะสามารถทำำ�การเริ่่�ม
และหยุุดการทำำ�งานของโปรแกรมผ่่านทาง
แอปพลิิเคชััน
สั่่�งงานผ่่านแอปจะเปิิดใช้้งานโดยอััตโนมััติิเมื่่�อ
คุุณกดปุ่่�ม เริ่่�ม/หยุุด (Start/Pause) เพื่่�อเริ่่�มการ
ทำำ�งาน แต่่ยัังสามารถที่่�จะเริ่่�มการทำำ�งานของ
โปรแกรมได้้

เปิิดใช้้งาน สั่่�งงานผ่่านแอป
1. กดปุ่่�ม สั่่�งงานผ่่านแอป (Remote) และ
สััญลัักษณ์์
จะปรากฏที่่�จอแสดงผล
2. กดปุ่่�ม เริ่่�ม/หยุุด (Start/Pause) เพื่่�อเปิิด
ใช้้งานผ่่านแอปพลิิเคชััน
ตอนนี้้�คุุณสามารถใช้้งานผ่่านแอปพลิิเคชััน
ได้้แล้้ว

ปิิดใช้้งาน สั่่�งงานผ่่านแอป
กดปุ่่�ม สั่่�งงานผ่่านแอป (Remote) สััญลัักษณ์์
จะดัับลงและสั่่�งงานผ่่านแอปพลิิเคชัันถููกปิิดการ
ใช้้งานแล้้ว
ถ้้าประตููเครื่่�องไม่่ได้้ล็็อค “สั่่�งงานผ่่านแอป”
จะถููกปิิดการใช้้งาน
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