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Safety information
Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important 
information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to 
read this manual to take full advantage of your washing machine’s many benefits and 
features.

What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently 
operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the 
manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance 
only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible 
conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, 
caution and care when installing, maintaining and operating your washing machine.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of 
your washing machine may differ slightly from those described in this manual and not 
all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your 
nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or 
property damage.

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
Safety
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These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.

Please follow them explicitly.

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. 
To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care 
when using it.

Important safety precautions

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons 
when using your appliance, follow basic precautions, including the 
following:

1. This appliance is not to be used 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.

2. For use in Europe: This appliance can be used by children aged 
from 8 years and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision.

3. Children should be supervised to ensure that they do not play with 
the appliance.
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4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard.

5. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and 
old hose-sets should not be reused.

6. For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must 
not obstruct the openings.

7. For use in Europe: Children of less than 3 years should be kept 
away unless continuously supervised.

8. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting 
of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through 
an external switching device, such as a timer, or connected to a 
circuit that is regularly switched on and off by the utility.

Critical installation warnings

WARNING

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service 
company.

• Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the 
product, or injury.

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.

Plug the power cord into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the 
socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

• Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power 
cord may result in electric shock or fire.

• Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the 
product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the 
power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and 
contact points using a dry cloth on a regular basis.

• Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
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• Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor.

• If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires 
within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.

• If a child places a bag over its head, it may suffocate. 

When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service 
centre.

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

• This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
• Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure 

that it is in accordance with local and national regulations. 

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to 
direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

• Frost may cause the tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

• This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.

• This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.

• This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, 
insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the 
appliance.

• This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord when unplugging the power plug.

• Unplug the power plug by holding the plug.
• Failure to do so may result in electric shock or fire.
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This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the 
drain pipes are accessible.

Installation cautions

CAUTION

This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.

• Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.

• Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with 
the product.

Critical usage warnings

WARNING

If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact 
your nearest service centre.

• Do not touch the power plug with wet hands.
• Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power 
plug immediately and contact your nearest service centre.

• Failure to do so may result in electric shock or fire. 

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately 
without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

• Do not use a ventilating fan.
• A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washing machine. In addition, when disposing of the 
appliance, remove the washing machine door lever.

• If trapped inside the product, children may suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the 
washing machine before using it.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol 
or other inflammable or explosive substances.

• This may result in electric shock, fire, or an explosion.
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Do not open the washing machine door by force while it is operating (high-temperature 
washing/drying/spinning).

• Water flowing out of the washing machine may result in burns or cause the floor to be 
slippery. This may result in injury.

• Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

Do not insert your hand under the washing machine while an operation is in progress.

• This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

• This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in 
progress.

• Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in 
electric shock or fire.

Do not let children or the infirm use this washing machine without proper supervision. Do 
not let children climb in or onto the appliance.

• This may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washing machine while it is operating.

• This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and 
pull it straight out of the outlet.

• Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

• Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
• When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service 

centre.
• Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug 
the power plug.

• Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or 
during a thunder or lightning storm.

• Failure to do so may result in electric shock or fire.

If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power plug and contact 
your nearest Samsung Customer Service.

• This may result in electric shock or fire.
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Do not let children (or pets) play in or on your washing machine. The washing machine 
door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped 
inside.

Usage cautions

CAUTION

When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, 
dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washing machine using a damp, 
soft cloth.

• Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washing 
machine.

• If the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the water 
tap slowly.

Open the water tap slowly after a long period of non-use.

• The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a product 
part or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

• If the washing machine is used when it is flooded because of a draining problem, it 
may result in electric shock or fire.

Insert the laundry into the washing machine completely so that the laundry does not get 
caught in the door.

• If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the 
washing machine, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the washing machine is not being used.

• Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign 
substance (e.g. waste, thread, hair, etc.).

• If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may 
cause a water leak.

Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and 
that there is no water leak before using the product.
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• If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water 
leak.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

Using the product for business purposes qualifies as a product misuse. In this case, the 
product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no 
responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from 
such misuse. 

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted 
cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

• This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

• As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems 
with the product.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washing machine.

• This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the 
water.

• This may result in burns or injury.

If the water temperature is high before drain, it take time until the temperature goes 
down, and it can be different depending on internal temperature.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your appliance has 
a special cycle for washing these items.

(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, 
sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.

• Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label. 
This may result in injury or damage to the washing machine, walls, floor, or clothing 
due to abnormal vibrations.

• Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may 
come off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a 
drainage error.

Do not operate the washing machine when the detergent drawer is removed.

• This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.

• This may result in burns.
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Do not insert your hand into the detergent drawer.

• This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.
• The liquid detergent guide (applicable models only) is not used for powder detergent. 

Remove the guide when using powder detergent.

Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the 
washing machine.

• This may result in damage to the washing machine, or injury and death in the case of 
pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.

• This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare 
shops or massage clinics.

• This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins, hair pins or bleach in the drum for long 
periods of time.

• This may cause the drum to rust.
• If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to 

the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry 
contaminated by dry cleaning detergent.

• This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the 
oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.

• This may result in problems with the washing machine.

Do not use natural hand-washing soap for the washing machine.

• If it hardens and accumulates inside the washing machine, it may result in problems 
with the product, discolouration, rust, or bad odours.

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

• Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

• If it accumulates inside the washing machine, it may result in a water leak.

Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.
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• Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause 
extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons or other heavy metal objects.

Sort the laundry by colour on the basis of its colorfastness and select the recommended 
cycle, water temperature and additional functions.

• This may result in discolouration or fabric damage.

Take care that children’s fingers are not caught in the door when you close it.

• Failure to do so may result in injury.

Critical cleaning warnings

WARNING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use a strong acidic cleaning agent.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

• This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

• Failure to do so may result in electric shock or fire.
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Installation
Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washing machine 
and to prevent accidents when doing laundry.

What’s included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with 
the washing machine or the parts, contact a local Samsung customer centre or the retailer.

06

08

07

01

02

03

04

05

12

09

10

11

01 Release lever 02 Detergent drawer 03 Control panel

04 Door 05 Drum 06 Pump filter

07 Emergency drain tube 08 Filter cover 09 Worktop

10 Power plug 11 Drain hose 12 Levelling feet
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Spanner Bolt caps Hose guide

Cold water hose Hot water hose Liquid detergent guide

NOTE

• Bolt caps: The provided number (3 to 6) of bolt caps depends on the model.
• Hot water hose: Applicable models only.
• Liquid detergent guide: Applicable models only.
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Installation requirements

Electrical supply and grounding
• AC 220-240 V / 50 Hz fuse or circuit 

breaker is required.
• Use an individual branch circuit specific 

to the washing machine.

To ensure proper grounding, the washing 
machine comes with a power cord 
featuring a three-prong grounding plug for 
use in a properly installed and grounded 
outlet.

Check with a qualified electrician or 
service person if you are not sure about 
the grounding.

Do not modify the provided plug. If it does 
not fit the outlet, call a qualified electrician 
to install a proper outlet.

WARNING

• Do NOT use an extension cord.
• Use only the power cord that comes 

with the washing machine.
• Do NOT connect the ground wire to 

plastic plumbing, gas lines, or hot water 
pipes.

• Improperly connected grounding 
conductors may cause electric shock.

Water supply
A proper water pressure for this washing 
machine is between 50 kPa and 800 
kPa. Water pressure less than 50 kPa 
may cause the water valve not to close 
completely. Or, it may take longer to fill 
the drum, causing the washing machine 
to turn off. Water taps must be within 
120 cm from the rear of the washing 
machine so that the provided inlet hoses 
reach the washing machine.

To reduce the risk of leaks:

• Make sure water taps are easily 
accessible.

• Turn off the taps when the washing 
machine is not in use.

• Check for any leaks at the water inlet 
hose fittings on a regular basis.

CAUTION

Before using the washing machine for 
the first time, check all connections at the 
water valve and taps for any leaks. 

Drain
Samsung recommends a standpipe in 
height of 60-90 cm. The drain hose must 
be connected through the hose clip to the 
standpipe, and the standpipe must fully 
cover the drain hose.
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Flooring
For best performance, the washing 
machine must be installed on a solid floor. 
Wood floors may need to be reinforced 
to minimize vibration and/or unbalanced 
loads. Carpeting and soft tile surfaces are 
not a good resistance to vibrations and 
may cause the washing machine to move 
slightly during the spin cycle.

CAUTION

Do NOT install the washing machine on a 
platform or a poorly supported structure. 

Water temperature
Do not install the washing machine in 
areas where water may freeze as the 
washing machine always retains some 
water in its water valves, pumps, and/or 
hoses. Frozen water left in the connection 
parts may cause damage to belts, the 
pump, and other components of the 
washing machine.

Alcove installation
Minimum clearance for stable operation:

Sides 25 mm

Top 25 mm

Rear 50 mm

Front 550 mm

If both the washing machine and a dryer 
are installed in the same location, the front 
of the alcove must have at least a 550 mm 
unobstructed air opening. Your washing 
machine alone does not require a specific 
air opening.
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Step-by-step installation

STEP 1 Select a location

Location requirements:

• Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
• Away from direct sunlight
• Adequate room for ventilation and wiring
• The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 °C)
• Away from a heat source

STEP 2 Remove the shipping bolts

Unpack the product package and remove 
all shipping bolts.

1. Loosen all shipping bolts on the rear of 
the machine using the supplied spanner.

2. Fill the holes with the supplied plastic 
bolt caps.
Keep the shipping bolts for future use.

WARNING

Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic 
bags, polystyrene, etc.) out of children’s reach. 
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STEP 3 Adjust the levelling feet

1. Gently slide the washing machine into 
position. Excessive force may damage 
the levelling feet.

2. Level the washing machine by manually 
adjusting the levelling feet.

3. When levelling is complete, tighten the 
nuts using the spanner.

STEP 4 Connect the water hose

The provided hose adaptor may differ with the model. This step guides you through 
connecting the connector-type adaptor. If you are provided with the screw-type adaptor, 
go to 7.

A

B

Connect the water hose to the water tap.

1. Remove the adaptor (A) from the water 
hose (B).

2. Use a Philips screwdriver to loosen four 
screws on the adaptor.
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C

3. Hold the adaptor and turn part (C) in 
the arrow direction to loosen it by 
5 mm (*). 

C

4. Insert the adaptor into the water tap, 
and tighten the screws while lifting up 
the adaptor.

5. Turn part (C) in the arrow direction to 
tighten it.

D

6. While holding down part (D), connect 
the water hose to the adaptor. Then, 
release part (D). The hose fits into the 
adaptor with a clicking sound.

7. If you are using a screw type of water 
tap, use the provided screw-type 
adaptor to connect to the water tap as 
shown.
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8. Connect the other end of the water 
hose to the inlet valve on the back of 
the washing machine. Turn the hose 
clockwise to tighten.

9. Open the water tap and check if there 
are any leaks around the connection 
areas. If there are water leaks, repeat 
the steps above. 

WARNING

If there is a water leak, stop operating the washing machine and disconnect from the 
electrical supply. Then, contact a local Samsung service centre. Otherwise, this may cause 
electric shock. 

CAUTION

Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a 
longer, high-pressure hose.

NOTE

• After connecting the water hose to the adaptor, check if it is connected properly by 
pulling the water hose downwards.

• Use a popular type of water taps. If the tap is square-shaped or too big, remove the 
spacer ring before inserting the tap into the adaptor.
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For models with an additional hot water inlet:

1. Connect the red end of the hot water 
hose to the hot water inlet on the back 
of the machine.

2. Connect the other end of the hot water 
hose to the hot water tap.

Aqua stop hose (applicable models only)

A

The aqua stop hose alerts users of any 
water leak risks. It senses the water flow 
and turns red on the centre indicator (A) in 
case of a leak.

NOTE

The end of the aqua stop hose must be fitted to the water tap and not the machine.
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STEP 5 Position the drain hose

The drain hose can be positioned in three ways:

A

Over the edge of a wash basin

The drain hose must be placed at a height 
of between 60 cm and 90 cm (*) from the 
floor. To keep the spout of the drain hose 
bent, use the supplied plastic hose guide 
(A). Secure the guide to the wall using a 
hook to ensure stable drainage.

ln a sink drain pipe

The drain pipe must be above the sink 
siphon so that the end of the hose is at 
least 60 cm above the floor.

ln a drain pipe

The drain pipe should be between 60 cm 
and 90 cm high (*). It is advisable to use 
a 65 cm high vertical pipe. Make sure the 
drain hose is connected to the stand pipe 
at a slant.

Drain standpipe requirements:
• Minimum diameter of 5 cm
• Minimum carry-away capacity of 

60 litres per minute
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CAUTION

Do not put the drain hose in places of 
stagnant water or ponding. The water may 
flow back to the washing machine.

STEP 6 Power on

Plug the power cord into a wall socket featuring an AC 220-240 V / 50 Hz approved 
electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. Then, press Power to turn on the 
washing machine.
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Before you start

Initial settings

Run Calibration (recommended)
Calibration ensures accurate weight detection by the washing machine. Make sure the 
drum is empty before running Calibration.

1. Power off, and then power on the washing machine.

2. Hold down  Temp. and  Delay End simultaneously for 3 seconds to enter 
Calibration mode. The “Cb” message appears.

3. Press Start/Pause to run the Calibration cycle.

4. The drum will rotate for about 3 minutes. (The direction of the drum rotation may 
differ depending on the model.)

5. When the cycle is complete, “0” appears on the display and the washing machine will 
turn off automatically.

6. The washing machine is now ready for use.

Laundry guidelines

STEP 1 Sort

Sort the laundry according to these criteria:

• Care Label: Sort the laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools, and 
rayon.

• Colour: Separate whites from colours.
• Size: Mixing different sized items together in the drum improves the washing 

performance.
• Sensitivity: Wash delicate items separately for pure, new woollen items, curtains, and 

silk items. Check the labels on the items.

NOTE

Make sure to check the care label on the clothing, and sort them accordingly before 
starting the wash. 
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STEP 2 Empty pockets

Empty all the pockets of your laundry items

• Metal objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry 
items as well as the drum.

Turn clothing with buttons and embroideries inside out

• If trousers or jacket zippers are open while washing, the drum may be damaged. 
Zippers should be closed and fixed with a string.

• Clothing with long strings may become entangled with other clothes. Make sure to tie 
the strings before starting the wash.

STEP 3 Use a laundry net

• Brassieres (machine washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the 
brassieres may break through and tear other laundry items.

• Small, light clothing such as socks, gloves, stockings, and handkerchiefs may become 
caught around the door. Place them inside a fine laundry net.

• Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal 
vibrations that could move the washing machine and result in injury.

STEP 4 Prewash (if necessary)

Select the Prewash option for the selected cycle if the laundry is heavily soiled. When 
selecting the Prewash option, make sure to put powder-type detergent into the main wash 
compartment.

STEP 5 Determine the load capacity

Do not overload the washing machine. Overloading may cause the washing machine to 
not wash properly. For the load capacity for the type of clothing, see page 35.

NOTE

When washing bedding or bedding covers, the wash time may be lengthened or the spin 
efficiency may be reduced. For bedding or bedding covers, the recommended maximum 
spin cycle speed is 800 rpm, and the load capacity is 2.0 kg or less. 

CAUTION

If the laundry is unbalanced and the “Ub” information code is displayed, redistribute the 
load. Unbalanced laundry may reduce the spinning performance. 
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STEP 6 Apply a proper detergent type

The type of detergent depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, 
wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Make sure to use the laundry 
detergent that is designed for automatic washing machines.

NOTE

• Follow the detergent manufacturer’s recommendations based on the weight of the 
laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your local area. If you 
are not sure about the water hardness, contact a local water authority.

• Do not use detergent that tends to be hardened or solidified. This detergent may 
remain after the rinse cycle, blocking the drain outlet.

CAUTION

When washing wool using the WOOL  cycle, use only a neutral liquid detergent. If used 

with the WOOL  cycle, powder detergent may remain on the laundry and discolour the 
laundry. 

Laundry capsules

To get the best results from using laundry capsules, please follow these instructions.

1. Put the capsule in the bottom of the 
empty drum towards the rear.
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2. Put the laundry in the drum on top of 
the capsule.

CAUTION

For cycles using cold water or cycles that complete in less than one hour, it is 
recommended to use a liquid detergent. Otherwise, the capsule may not dissolve 
completely.

Detergent drawer guidelines

The washing machine provides a three-compartment dispenser: the left compartment for 
the main wash, the front-right for fabric softeners, and the rear-right for the preliminary 
wash.

A

1.  Prewash compartment: Apply 
prewash detergent.

2.  Main-wash compartment: Apply 
main-wash detergent, water softener, 
soaking detergent, bleach, and/or stain 
removers.

3.  Softener compartment: Apply 
additives such as fabric softener. Do not 
exceed the max line (A).
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NOTE

The actual appearance of the softener 
guide may differ with the model.

CAUTION

• Do not open the detergent drawer while the washing machine is operating.
• Do not use the following types of detergent in the drawer:

- Tablet or capsule types
- Ball or net types

• To prevent the compartment from clogging, concentrated or highly-enriched agents 
(fabric softener or detergent) must be diluted with water before being applied.

• When Delay End is selected, do not apply detergent directly into the drum. Otherwise, 
this may discolour the laundry. Use the detergent drawer when Delay End is selected.

To apply washing agents to the detergent drawer

1. Slide open the detergent drawer.

2. Apply laundry detergent to the 

 main-wash compartment as 
instructed or recommended by the 
manufacturer. To use liquid detergent, 
see page 31.
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A

3. Apply fabric softener to the  softener 
compartment. Do not exceed the max 
line (A).
Softener is dispensed into the wash 
during the final rinse.

4. If you want to prewash, apply 

prewash detergent to the  prewash 
compartment as instructed or 
recommended by the manufacturer.

5. Close the detergent drawer.

CAUTION

• Do not apply powder detergent to the 
liquid detergent guide.

• Concentrated fabric softener must be 
diluted with water before applied.

• Do not apply main-wash detergent to 

the  softener compartment.
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To use liquid detergent (applicable models only)

A

First insert the provided liquid detergent 

guide in the  main-wash compartment. 
Then, apply liquid detergent to the guide 
below the marked max line (A).

NOTE

• Insert the liquid detergent guide only 
after you remove the detergent drawer 
from the washing machine by pressing 
release lever (A).

• After a wash, some liquid detergent 
may remain in the detergent drawer.

CAUTION

• Do not use the Prewash function when 
you use liquid detergent.

• Remove the liquid detergent guide 
when you use powder detergent.
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Control panel

01

02

03 04 05 06 07

08

09

11

10

01 Cycle Selector Turn the dial to select a cycle.

02 Display
The display shows current cycle information and estimated time 
remaining, or an information code when a problem occurs.

03  Temp. Press to change the water temperature for the current cycle.

04  Rinse
Press to change the rinse count for the current cycle. You can set 
the rinse count to a max of 5, depending on the cycle.

05  Spin

Press to change the spinning speed for the current cycle. The 
revolutions per minute (RPM) differs with the model.

• Rinse Hold : The final rinse process is suspended so that the 
laundry remains in the water. To unload the laundry, run a 
drain or spin process. 

- To use the Rinse Hold option, press  Spin repeatedly 
until all the Spin option indicators turn off.

• No Spin : The drum does not rotate after the final drain 
process.

- To use the No Spin option, press  Spin repeatedly until 

the option indicator (  ) turns on. 

• Spin Only : To run the Spin Only cycle, press  Spin for 
3 seconds. When the cycle time and spinning speed appear, 

press  Spin repeatedly until a desired spinning speed 
is selected. Then, press Start/Pause to start the cycle. The 
spinning time depends on the selected cycle.

06  Options

Press to select an option from Intensive, and Pre Wash. Press 
again to deselect.

• Availability of the options depends on the cycle.
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07  Bubble Soak

Press to activate/deactivate the Bubble Soak function. This 
function helps remove a wide variety of stubborn stains.

• Bubble Soak helps remove a variety of stubborn stains.
• With Bubble Soak selected, laundry is thoroughly soaked in 

water bubbles for effective washing.
• Bubble Soak is available with and adds up to 30 minutes to 

5 cycles: COTTON, SYNTHETICS, DAILY WASH, BABY CARE, 
and BEDDING.

08  Delay End

Delay End lets you set the end time of the current cycle. Based 
on your settings, the start time of the cycle will be determined 
by the machine’s internal logic. For example, this setting is useful 
for programming your machine to finish a wash at the time you 
normally return home from work.

• Press to choose a preset unit of hours.

09  Easy Iron

Press to prepare your laundry so that it can be easily ironed by 
reducing the wrinkles during the spin cycle.

• Easy Iron is only available for the following wash cycles: 

COTTON,  COTTON, SYNTHETICS, DAILY WASH, SUPER ECO 
WASH, DARK GARMENT, BABY CARE, and BEDDING.

10 Power Press to turn on/off the washing machine.

11 Start/Pause Press to start or stop operation.

*(Hold 3 sec) : Press and hold for 3 seconds.
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Simple steps to start

1

6

2

53 4

1. Press Power to turn on the washing machine.

2. Turn the Cycle Selector to select a cycle.

3. Change the cycle settings (  Temp.,  Rinse, and  Spin) as necessary.

4. To add an option, press  Options. Use the button again to choose a preferred item.

5. The machine provides 3 respective buttons for  Bubble Soak,  Easy Iron and 

 Delay End for easy access. If you want to use one of these options, press the 
corresponding button.

6. Press Start/Pause.

To change the cycle during operation
1. Press Start/Pause to stop operation.

2. Select a different cycle.

3. Press Start/Pause again to start the new cycle.
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Cycle overview

Standard cycles

Cycle Description & Max load (kg)

COTTON

• For cottons, bed linens, table linens, underwear, 
towels, or shirts. The washing time and the rinse 
count are automatically adjusted according to the 
load.

MAX

 COTTON

• Optimal performance with lower energy for cotton 
fabrics, bed linens, table linens, underwear, towels, 
or shirts. For energy saving, the actual washing 
temperature may be lower than specified.

MAX

SYNTHETICS
• For blouses or shirts that are made of polyester 

(diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon), or the 
like.

4

DELICATES
• For sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other 

handwash-only fabrics.
• For best performance, use liquid detergent.

2

RINSE+SPIN
• Featuring an additional rinse process after 

applying fabric softener to the laundry.
MAX

SPIN 
• Featuring an additional spin process to effectively 

remove moisture from laundry.
MAX

ECO DRUM CLEAN

• Cleans the drum by removing dirt and bacteria 
from the drum.

• Perform once every 40 washes with no detergent 
or bleach applied.

• Make sure the drum is empty.
• Do not use any cleaning agents for cleaning the 

drum.

—

15' QUICK WASH

• For lightly soiled garments in less than 2.0 kg that 
you want to wash quickly.

• Use less than 20 g of detergent. Using more than 
20 g of detergent may leave detergent residue.

• For liquid detergent, use a max of 20 ml of liquid 
detergent.

2

DAILY WASH • For everyday items such as underwear and shirts. 4

SUPER ECO WASH
• Low temperature ecobubble cycle helps reduce 

power consumption.
4
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Cycle Description & Max load (kg)

DARK GARMENT
• Featuring additional rinses and reduced spinning 

to ensure that the laundry is washed gently and 
rinsed thoroughly.

4

WOOL  

• Specific for machine-washable wool for loads less 
than 2.0 kg.

• The WOOL  cycle features gentle cradling and 
soaking to protect the wool fibres from shrinkage/
distortion.

• A neutral detergent is recommended.

2

Steam cycles
Steam may not be visible or present during the cycle. This is normal.

BABY CARE
• Featuring a high-temperature wash and extra 

rinses to help remove the remaining detergent 
effectively.

4

BEDDING
• For bed spreads, bed sheets, bedding covers, etc.
• For best results, wash only 1 type of bedding and 

make sure the load weighs less than 2.0 kg.
2

Options 

Option Description

Pre Wash
• This will add a preliminary washing cycle before the main 

wash cycle.

Intensive
• For badly soiled laundry. The operation time for each cycle is 

longer than normal.
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Delay End 
You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, 
choosing a delay of between 1 to 24 hours (in 1 hour increments). The hour displayed 
indicates the time the wash will finish.

1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.

2. Press  Delay End repeatedly until a desired end time is set.

3. Press Start/Pause.
The Delay End indicator blinks and the washing machine tumbles the drum to sense the 

weight of the load if you have selected the COTTON or  COTTON cycle. Load sensing 
is preset and enabled only in these 2 cycles. When complete, the machine displays your 
set time and the timer starts ticking.

4. To cancel the  Delay End, restart the washing machine by pressing Power.

Real-life case

You want to finish a two-hour cycle 3 hours later from now. For this, you add the Delay 
End option to the current cycle with the 3-hour setting, and press Start/Pause at 2:00 p.m. 
Then, what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 
p.m. Provided below is the time line for this example.

2:00 pm
Set the Delay End to 3 hours

3:00 pm
Start

5:00 pm
End
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Settings

Child Lock 
To prevent accidents by children, Child 
Lock locks all buttons except for Power.

• To set the Child Lock function, 

hold down  Temp. and  Rinse 
simultaneously for 3 seconds.

• To release the Child Lock function, 

hold down  Temp. and  Rinse 
simultaneously for 3 seconds.

NOTE

• In the Child Lock state, you must first 
release the Child Lock if you want to 
add detergent or laundry.

• Your setting will be kept even after 
restarting the machine.

Sound On/Off 
You can turn on or off the sound from the 
washing machine. When this function is 
set to Off, the melody of cycle completion, 
and the power-off beep will not sound. 
However, the other sounds stay active.

• To mute the sound, hold down  Rinse 

and  Spin for 3 seconds.
• To unmute the sound, press and hold 

again for 3 seconds.
• Your setting will be kept even after 

restarting the machine.
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Maintenance
Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance and to preserve its 
life cycle.

Eco drum clean

Perform this cycle regularly to clean the drum and to remove bacteria.

1. Press Power to turn on the washing machine.

2. Turn the Cycle Selector to select ECO DRUM CLEAN.

3. Press Start/Pause.

NOTE

• The water temperature for ECO DRUM CLEAN is set to 70 °C, which cannot be changed.
• It is recommended to run the ECO DRUM CLEAN cycle once every 40 washes.

CAUTION

Do not use any cleaning agents for cleaning the drum. Chemical residue in the drum 
deteriorates the washing performance.

ECO DRUM CLEAN reminder
• The ECO DRUM CLEAN reminder appears on the main screen once every 40 washes. It 

is advisable to perform the ECO DRUM CLEAN regularly.
• When you first see this reminder, you can ignore the reminder for 6 consecutive 

washes. From the 7th wash, the reminder no longer appears. However, it appears again 
on the next 40th wash.

M
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Smart Check 

To enable this function, you must first download the Samsung Smart Washer app at the 
Play Store or the App Store, and install it on a mobile device featuring a camera function.

The Smart Check function has been optimized for Galaxy & iPhone series (applicable 
models only).

1. When the washing machine detects an issue to check, an information code appears 

on the display. To enter Smart Check mode, press and hold  Spin and  Options 
simultaneously for 3 seconds.

2. The washing machine starts the self-diagnosis procedure and displays an information 
code if a problem is detected.

3. Run the Samsung Smart Washer app on your mobile device, and tap Smart Check.

4. Put the mobile device close to the washing machine’s display so that the smartphone 
camera and the washing machine face each other. Then, the information code will be 
recognized automatically by the app.

5. When the information code is recognized correctly, the app provides detailed 
information about the problem with applicable solutions.

NOTE

• The function name, Smart Check, may differ depending on the language.
• If there is strong reflected light on the washing machine display, the app may fail to 

recognize the information code.
• If the app fails to recognize the Smart Check code consecutively, enter the information 

code manually onto the app screen.
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Emergency drain

In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.

A

1. Power off and unplug the washing 
machine from the electrical outlet.

2. Gently press the top area of the filter 
cover (A) to open.

B

3. Put an empty, spacious container 
around the cover, and stretch the 
emergency drain tube to the container 
while holding the tube cap (B).

C

4. Open the tube cap and let water in the 
emergency drain tube (C) flow into the 
container.

5. When done, close the tube cap, and 
reinsert the tube. Then, close the filter 
cover.

NOTE

Use a spacious container because the 
water in the drum may be more than 
expected.
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Cleaning

Surface of the washing machine
Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the 
washing machine.

Mesh filter
Clean the mesh filter of the water hose once or twice a year.

1. Turn off the washing machine, and 
unplug the power cord.

2. Close the water tap.

3. Loosen and disconnect the water hose 
from the back of the washing machine. 
Cover the hose with a cloth to prevent 
water from gushing out.

4. Use pliers to pull out the mesh filter 
from the inlet valve.

5. Submerge the mesh filter deeply in 
water so that the threaded connector is 
also submerged.

6. Dry the mesh filter completely in the 
shade.

7. Reinsert the mesh filter into the inlet 
valve, and reconnect the water hose to 
the inlet valve.

8. Open the water tap.

NOTE

If the mesh filter is clogged, an information code of “4C” appears on the screen.

Untitled-4   42 2017-12-15   �� 11:27:47



English 43 

M
ain

ten
an

ce

Pump filter
It is advisable to clean the pump filter 5 or 6 times a year to prevent its clogging. A 
clogged pump filter may reduce the bubble effect.

1. Turn off the washing machine, and 
unplug the power cord.

2. Drain the remaining water inside 
the drum. See the “Emergency drain” 
section.

3. Gently press the top area of the filter 
cover to open.

4. Turn the pump filter knob to the left, 
and drain off the remaining water.

5. Clean the pump filter using soft 
brushes. Make sure the drain pump 
propeller inside the filter is unclogged.

6. Reinsert the pump filter, and turn the 
filter knob to the right.

NOTE

If the pump filter is clogged, an 
information code of “5C” appears on the 
screen.

CAUTION

• Make sure the filter knob is closed 
properly after cleaning the filter. 
Otherwise, this may cause a leak.

• Make sure the filter is inserted properly 
after cleaning it. Otherwise, this may 
cause an operational failure or a leak.
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Detergent drawer

A

1. While holding down the release lever 
(A) inside the drawer, slide open the 
drawer.

2. Remove the release lever and the liquid 
detergent guide from the drawer.

3. Clean the drawer components in 
flowing water using a soft brush.

4. Clean the drawer recess using a soft 
brush.

5. Reinsert the release lever and the liquid 
detergent guide to the drawer.

6. Slide the drawer inward to close it.

NOTE

To remove remaining detergent, perform the RINSE+SPIN cycle with the drum being 
empty.

Untitled-4   44 2017-12-15   �� 11:27:49



English 45 

M
ain

ten
an

ce

Recovery from freezing

The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.

2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.

3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.

4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.

5. Reconnect the water hose to the water tap.

NOTE

If the washing machine still doesn’t operate normally, repeat the above steps until it 
operates normally.

Care against an extended time of disuse

Avoid leaving the washing machine unused for an extended time. If this is the case, drain 
the washing machine and unplug the power cord.

1. Turn the Cycle Selector to select RINSE+SPIN.

2. Empty the drum, and press Start/Pause.

3. When the cycle is complete, close the water tap and disconnect the water hose.

4. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.

5. Open the door to let air circulate through the drum.
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Troubleshooting

Checkpoints

If you encounter a problem with the washing machine, first check the table below and try 
the suggestions.

Problem Action

Does not start.

• Make sure the washing machine is plugged in.
• Make sure the door is properly closed.
• Make sure the water taps are open.
• Press or tap Start/Pause to start the washing machine.

• Make sure Child Lock  is not activated.
• Before the washing machine starts to fill, it will make a series 

of clicking noises to check the door lock and does a quick 
drain.

• Check the fuse or reset the circuit breaker.

Water supply is 
insufficient, or no 
water is supplied.

• Fully open the water tap.
• Make sure the door is properly closed.
• Make sure the water supply hose is not frozen.
• Make sure the water supply hose is not kinked or clogged.
• Make sure there is sufficient water pressure.

After a cycle, 
detergent remains 
in the detergent 
drawer.

• Make sure the washing machine is running with sufficient 
water pressure.

• Make sure the detergent is added to the centre of the 
detergent drawer.

• Make sure the rinse cap is inserted properly.
• If using granular detergent, make sure the detergent selector 

is in the upper position.
• Remove the rinse cap and clean the detergent drawer.

Excessive vibrations 
or makes noise.

• Make sure the washing machine is installed on a level, solid 
floor that is not slippery. If the floor is not level, use the 
levelling feet to adjust the height of the washing machine.

• Make sure the shipping bolts are removed.
• Make sure the washing machine is not contacting any other 

object.
• Make sure the laundry load is balanced.
• The motor can cause noise during normal operation.
• Overalls or metal-decorated clothes can cause noise while 

being washed. This is normal.
• Metal objects such as coins can cause noise. After washing, 

remove these objects from the drum or filter case.
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Problem Action

Does not drain and/ 
or spin.

• Make sure the drain hose is straightened all the way to the 
drain system. If you encounter a drain restriction, call for 
service.

• Make sure the debris filter is not clogged.
• Close the door and press or tap Start/Pause. For your safety, 

the washing machine will not tumble or spin unless the door 
is closed.

• Make sure the drain hose is not frozen or clogged.
• Make sure the drain hose is connected to a drain system that 

is not clogged.
• If the washing machine is not supplied with sufficient power, 

the washing machine temporarily will not drain or spin. As 
soon as the washing machine regains sufficient power, it will 
operate normally.

The door does not 
open.

• Press or tap Start/Pause to stop the washing machine.
• It may take a few moments for the door lock mechanism to 

disengage.
• The door will not open until 3 minutes after the washing 

machine has stopped or the power turned off.
• Make sure all the water in the drum is drained.
• The door may not open if water remains in the drum. Drain 

the drum and open the door manually.
• Make sure the door lock light is off. The door lock light turns 

off after the washing machine has drained.

Excessive suds.

• Make sure you use the recommended types of detergent as 
appropriate.

• Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing.
• Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or 

lightly soiled loads.
• Non-HE detergent is not recommended.

Cannot apply 
additional detergent.

• Make sure the remaining amount of detergent and fabric 
softener is not over the limit.
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Problem Action

Stops.

• Plug the power cord into a live electrical outlet.
• Check the fuse or reset the circuit breaker.
• Close the door and press Start/Pause to start the washing 

machine. For your safety, the washing machine will not 
tumble or spin unless the door is closed.

• Before the washing machine starts to fill, it will make a series 
of clicking noises to check the door lock and does a quick 
drain.

• There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly 
and the washing machine may start.

• Make sure the mesh filter of the water supply hose at the 
water taps is not clogged. Periodically clean the mesh filter.

• If the washing machine is not supplied with sufficient power, 
the washing machine temporarily will not drain or spin. As 
soon as the washing machine regains sufficient power, it will 
operate normally.

Fills with the wrong 
water temperature.

• Fully open both taps.
• Make sure the temperature selection is correct.
• Make sure the hoses are connected to the correct taps. Flush 

water lines.
• Make sure the water heater is set to supply a minimum 120 

°F (49 °C) hot water at the tap. Also, check the water heater 
capacity and recovery rate.

• Disconnect the hoses and clean the mesh filter. The mesh 
filter may be clogged.

• While the washing machine fills, the water temperature may 
change as the automatic temperature control feature checks 
incoming water temperature. This is normal.

• While the washing machine fills, you may notice just hot and/
or just cold water going through the dispenser when cold or 
warm temperatures are selected. This is a normal function 
of the automatic temperature control feature as the washing 
machine determines the water temperature.

Load is wet at the 
end of a cycle.

• Use the High or Extra High spin speed.
• Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing.
• Load is too small. Small loads (one or two items) may become 

unbalanced and not spin completely.
• Make sure the drain hose is not kinked or clogged.
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Problem Action

Leaks water.

• Make sure the door is properly closed.
• Make sure all hose connections are tight.
• Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and 

secured to the drain system.
• Avoid overloading.
• Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing.

Has odours.

• Excessive suds collect in recesses and can cause foul odours.
• Run cleansing cycles to sanitize periodically.
• Clean the door seal (diaphragm).
• Dry the washing machine interior after a cycle has finished.

No bubbles are seen 
(Bubbleshot models 
only).

• Overloading may screen bubbles.
• Severely contaminated laundry may not generate bubbles.

If a problem persists, contact a local Samsung service centre.
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Information codes

If the washing machine fails to operate, you may see an information code on the screen. 
Check the table below and try the suggestions.

Code Action

4C

Water is not supplied.

• Make sure the water taps are open.
• Make sure the water hoses are not clogged.
• Make sure the water taps are not frozen.
• Make sure the washing machine is operating with sufficient 

water pressure.
• Make sure that the cold water tap and the hot water tap are 

properly connected.
• Clean the mesh filter as it may be clogged.

4C2
• Make sure the cold water supply hose is firmly connected to 

the cold water tap. If it is connected to the hot water tap, the 
laundry may be deformed with some cycles.

5C

Water is not draining.

• Make sure the drain hose is not frozen or clogged.
• Make sure the drain hose is positioned correctly, depending 

on the connection type.
• Clean the debris filter as it may be clogged.
• Make sure the drain hose is straightened all the way to the 

drain system.
• If the information code remains, contact a customer service 

centre.

dC
Operating the washer with the door open.

• Make sure the door is properly closed.
• Make sure laundry is not caught in the door.

OC

Water has overflowed.

• Restart after spinning.
• If the information code remains on the display, contact a local 

Samsung service centre.

LC, LC1

Check the drain hose.

• Make sure the end of the drain hose is placed on the floor.
• Make sure the drain hose is not clogged.
• If the information code remains, contact a customer service 

centre.
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Code Action

Ub

Spinning does not work.

• Make sure laundry is spread out evenly.
• Make sure the washing machine is on a flat, stable surface.
• Redistribute the load. If only one item of clothing needs 

washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin 
result might be unsatisfactory, and an “Ub” check message 
will be shown in the display.

3C

Check the motor for operation.

• Try restarting the cycle.
• If the information code remains, contact a customer service 

centre.

UC

The electronic control needs to be checked.

• Check if power is supplied properly.
• If the information code remains, contact a customer service 

centre.

Low voltage detected.

• Check if the power cord is plugged in.
• If the information code remains, contact a customer service 

centre.

HC
High temperature heating check.

• If the information code remains, contact a customer service 
centre.

1C

The Water Level sensor is not working properly.

• Turn the machine off, and restart the cycle.
• If the information code remains, contact a customer service 

centre.

AC

Check communications between main and sub PBAs.

• Turn the machine off, and restart the cycle.
• If the information code remains, contact a customer service 

centre.

8C

The MEMS sensor is not working properly.

• Turn the machine off, and restart the cycle.
• If the information code remains, contact a local Samsung 

service centre.
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Code Action

AC6

Check communications between the main and the inverter PBAs.

• Depending on the state, the machine may automatically 
returns to normal operation.

• Turn the machine off, and restart the cycle.
• If the information code remains, contact a local Samsung 

service centre.

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service 
centre.
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Fabric care chart

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four 
symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing (and dry cleaning when 
necessary). The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of 
domestic and imported items. Follow the care label directions to maximise garment life 
and reduce laundry problems.

Resistant material Do not iron

Delicate fabric
Can be dry cleaned using any 
solvent

Item can be washed at 95 °C Dry clean

Item can be washed at 60 °C
Dry clean with perchloride, 
lighter fuel, pure alcohol or 
R113 only

Item can be washed at 40 °C
Dry clean with aviation fuel, 
pure alcohol or R113 only

Item can be washed at 30 °C Do not dry clean

Hand wash only Dry flat

Dry clean only Can be hung to dry

Can be bleached in cold water Dry on clothes hanger

Do not bleach Tumble dry, normal heat

Can be ironed at 200 °C max Tumble dry, reduced heat

Can be ironed at 150 °C max Do not tumble dry

Can be ironed at 100 °C max Sp
ecifi

catio
n

s
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Protecting the environment

• This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of 
this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord 
so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that 
animals and small children cannot get trapped inside the appliance.

• Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturer’s 
instructions.

• Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly 
necessary.

• Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon 
the cycle used).
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Specification sheet

“*” Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Type Front loading washing machine

Model name WW9*J5*****

Dimensions W 600 x D 550 x H 850 (mm)

Water pressure 50-800 kPa

Net weight 61.0 kg

Wash and spin capacity 9.0 kg

Power 
consumption

Washing and 
heating

220 V 2000 W

240 V 2400 W

Spin revolutions
WW9*J54**** WW9*J52**** 

1400 rpm 1200 rpm

Type Front loading washing machine

Model name WW8*J5*****

Dimensions W 600 x D 550 x H 850 (mm)

Water pressure 50-800 kPa

Net weight 61.0 kg

Wash and spin capacity 8.0 kg

Power 
consumption

Washing and 
heating

220 V 2000 W

240 V 2400 W

Spin revolutions
WW8*J54****  WW8*J52**** 

1400 rpm 1200 rpm
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Type Front loading washing machine

Model name WW7*J5*****

Dimensions W 600 x D 550 x H 850 (mm)

Water pressure 50-800 kPa

Net weight 61.0 kg

Wash and spin capacity 7.5 kg

Power 
consumption

Washing and 
heating

220 V 2000 W

240 V 2400 W

Spin revolutions
WW7*J54****  WW7*J52**** 

1400 rpm 1200 rpm

NOTE

The design and specifications are subject to change without notice for quality 
improvement purposes.
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QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY CALL OR VISIT US ONLINE AT

THAILAND

0-2689-3233 (only for HHP)

0-2689-3232 (OTH products) 

1800-29-3232 (Toll free)

www.samsung.com/th/support

MYANMAR
+95-1-2399-888 

VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/th/support

DC68-03887A-00
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เครื่องซกัผา้

คู่มือผูใ้ช้
WW9*J5*****/WW8*J5*****/WW7*J5*****
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ข้อมลูเก่ียวกบัความปลอดภยั

ขอแสดงความยนิดกีบัเครือ่งซกัผา้ Samsung เครือ่งใหมข่องคณุ คูม่อืน้ีมขีอ้มลูทีส่�าคญัเกีย่วกบัการตดิตัง้ การใชง้านและการบ�ารงุรกัษาเครือ่งซกัผา้ Samsung 

เครือ่งใหมข่องคณุ โปรดสละเวลาเพือ่อา่นคูม่อืน้ี เพือ่ใชป้ระโยชน์สงูสดุจากคณุสมบตัแิละคณุประโยชน์มากมายของเครือ่งซกัผา้

ส่ิงท่ีคณุต้องทราบเก่ียวกบัค�าแนะน�าเพ่ือความปลอดภยั

โปรดอา่นคูม่อืใหล้ะเอยีดเพือ่ใหท้ราบถงึวธิใีชอุ้ปกรณ์อยา่งปลอดภยัและสามารถใชค้ณุลกัษณะและการท�างานขัน้สงูต่างๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรดเกบ็คูม่อื

ไวใ้นทีป่ลอดภยัใกลก้บัเครือ่ง เพือ่ใชอ้า้งองิในอนาคต ใชอุ้ปกรณ์น้ีเพือ่วตัถุประสงคท์ีอ่ธบิายในคูม่อืค�าแนะน�าน้ีเทา่นัน้

ค�าเตอืนและค�าแนะน�าเพือ่ความปลอดภยัในคูม่อืน้ีไมไ่ดค้รอบคลุมถงึสภาวะและสถานการณ์ทัง้หมดทีส่ามารถเกดิขึน้ได ้คณุมหีน้าทีจ่ะตอ้งใชส้ามญัส�านึก 

ความระมดัระวงั และใสใ่จกบัการตดิตัง้ บ�ารงุรกัษา และใชง้านเครือ่งซกัผา้

เน่ืองจากค�าแนะน�าในการใชง้านต่อไปน้ีใชส้�าหรบัหลายรุน่ ลกัษณะของเครือ่งซกัผา้ของคณุอาจแตกต่างจากทีอ่ธบิายในคูม่อืน้ี และสญัญาณค�าเตอืนบางอยา่ง

อาจไมม่ผีล ถา้คณุมขีอ้ซกัถามหรอืขอ้กงัวลใด โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารทีใ่กลท้ีส่ดุ หรอืหาความชว่ยเหลอืและขอ้มลูออนไลน์ไดท้ี ่www.samsung.com

ข้อมลูส�าคญัเพ่ือความปลอดภยั

ความหมายของสญัลกัษณ์และเครื่องหมายในคู่มือผูใ้ช้น้ี:

ค�าเตือน

อนัตรายหรอืการกระท�าทีไ่มป่ลอดภยัทีอ่าจท�าใหเ้กดิการบาดเจบ็รา้ยแรง และ/หรอืทรพัยส์นิเสยีหาย

ข้อควรระวงั

อนัตรายหรอืการกระท�าทีไ่มป่ลอดภยัทีอ่าจท�าใหเ้กดิการบาดเจบ็หรอืท�าใหส้ิง่ของเสยีหาย

หมายเหตุ

แสดงวา่มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิการบาดเจบ็หรอืสิง่ของเสยีหาย

ข้อม
ลูเกี่ยวกบั

ค
วาม

ป
ลอด

ภยั
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ข้อม
ลูเกี่ยวกบั

ค
วาม

ป
ลอด

ภยั

สญัลกัษณ์ค�าเตือนเหล่าน้ีมีให้เพ่ือป้องกนัการบาดเจบ็ของตวัคณุเองและบคุคลอ่ืน

โปรดปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดั

หลงัจากอ่านคู่มือน้ีแล้ว	โปรดเกบ็ไว้เพ่ือน�ามาอ้างอิงในภายหลงั

อา่นค�าแนะน�าทัง้หมดก่อนทีจ่ะใชอุ้ปกรณ์

เชน่เดยีวกบัอุปกรณ์ทกุชนิดทีใ่ชไ้ฟฟ้าและมชีิน้สว่นทีเ่คลือ่นไหว อุปกรณ์น้ีอาจมอีนัตรายได ้ในการใชอุ้ปกรณ์น้ีอยา่งปลอดภยั โปรดท�าความเขา้ใจกบั 

การท�างานและใชค้วามระมดัระวงัขณะใชง้าน

ข้อควรระวงัเพ่ือความปลอดภยัท่ีส�าคญั

ค�าเตือน

ในการลดความเส่ียงจากไฟ	การระเบิด	ไฟฟ้	าชอ็ต	หรือการบาดเจบ็ขณะใช้อปุกรณ์	โปรดปฏิบติัตามข้อควรระวงั

เพ่ือความปลอดภยัต่อไปน้ี:

1.	 อุปกรณ์น้ีไมเ่หมาะส�าหรบับุคคลทีม่สีภาพรา่งกาย ประสาทสมัผสัหรอืจติทีไ่มป่กต ิรวมถงึเดก็หรอืบุคคลทีข่าด

ประสบการณ์ ความรู ้ยกเวน้จะไดร้บัการดแูลหรอืไดร้บัค�าแนะน�าในการใชง้านโดยบุคคลทีร่บัหน้าทีด่แูล โปรดระวงั 

มใิหเ้ดก็เลน่กบัอุปกรณ์น้ี

2.	 ส�าหรบัใช้ในยโุรป: อุปกรณ์น้ีสามารถใชง้านโดยเดก็ทีม่อีาย ุ8 ปีขึน้ไปและบุคคลทีม่สีมรรถภาพรา่งกาย ประสาท

สมัผสั หรอืสภาพจติไมเ่ป็นปกต ิหรอืขาดประสบการณ์หรอืความรู ้ถา้ไดร้บัการดแูลหรอืไดร้บัค�าแนะน�าในการใชง้าน

โดยบุคคลทีร่บัหน้าทีด่แูล หา้มเดก็เลน่กบัอุปกรณ์น้ี หา้มเดก็ท�าความสะอาดหรอืบ�ารงุรกัษาอุปกรณ์โดยไมม่กีารดแูล

3.	 โปรดดแูลไมใ่หเ้ดก็เลน่กบัอุปกรณ์น้ี

4.	 กรณทีีป่ลัก๊ไฟของเครือ่งใชไ้ฟฟ้าน้ีเกดิเสยีหาย ตอ้งใหผู้ผ้ลติ ตวัแทนใหบ้รกิาร หรอืผูท้ีม่คีวามช�านาญเป็นผูเ้ปลีย่น

สายไฟ เพือ่ไมใ่หเ้กดิอนัตราย

5.	 โปรดใชช้ดุทอ่ใหมท่ีม่าพรอ้มกบัอุปกรณ์ และไมค่วรใชช้ดุทอ่เดมิ

6.	 ส�าหรบัอุปกรณ์ทีม่ชีอ่งระบายอากาศทีฐ่าน โปรดอยา่ใหพ้รมปิดกัน้ชอ่งน้ี

7.	 ส�าหรบัใช้ในยโุรป: หา้มเดก็อายตุ�่ากวา่ 3 ขวบใชอุ้ปกรณ์ ยกเวน้กรณทีีม่ผีูด้แูลอยา่งต่อเน่ือง

8.	 ข้อควรระวงั: เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากการรเีซต็อุปกรณ์ตดัความรอ้นโดยไมต่ัง้ใจ หา้มจา่ยไฟใหก้บัอุปกรณ์น้ีผา่น

อุปกรณ์สวติชภ์ายนอก เชน่ เครือ่งตัง้เวลา หรอืต่อกบัวงจรทีม่กีารปิดเปิดสวติชเ์ป็นประจ�าโดยหน่วยงานผูจ้า่ยไฟ
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ค�าเตือนท่ีส�าคญัส�าหรบัการติดตัง้

ค�าเตือน

การตดิตัง้อุปกรณ์น้ีตอ้งกระท�าโดยชา่งเทคนิคทีไ่ดร้บัการรบัรอง หรอืบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร

• มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต เพลงิไหม ้การระเบดิ ปญัหากบัผลติภณัฑ ์หรอืการบาดเจบ็

อุปกรณ์น้ีมนี�้าหนกัมาก โปรดใชค้วามระมดัระวงัเมือ่ยก

ต่อสายไฟเขา้กบัเตา้รบัไฟฟ้าทีผ่นงัตามขอ้ก�าหนดทางไฟฟ้าของพืน้ที ่ใชเ้ตา้รบัส�าหรบัอุปกรณ์น้ีเทา่นัน้ และโปรดอยา่ใชส้ายไฟส�าหรบัต่อ

• การใชเ้ตา้รบัไฟฟ้าทีผ่นงัรว่มกบัอุปกรณ์อื่นโดยผา่นสายไฟส�าหรบัต่อ หรอืแถบปลัก๊ไฟ อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหม้

• ตรวจสอบวา่แรงดนัไฟฟ้า ความถี ่และกระแสไฟฟ้าตรงกบัในขอ้มลูจ�าเพาะของผลติภณัฑ ์มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต เพลงิไหม ้ต่อสายไฟ
 

เขา้กบัเตา้รบัไฟฟ้าทีผ่นงัอยา่งแน่นหนา

น�าสิง่แปลกปลอมทัง้หมด เชน่ ฝุน่ละอองหรอืน�้าออกจากขัว้ของปลัก๊ไฟและหน้าสมัผสัเป็นประจ�า โดยใชผ้า้แหง้

• ถอดปลัก๊ไฟและท�าความสะอาดดว้ยผา้แหง้

• มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต เพลงิไหม้

ต่อปลัก๊ไฟเขา้กบัเตา้รบัโดยใหส้ายไฟพาดไปทางพืน้

• ถา้คณุต่อปลัก๊ไฟกบัเตา้รบัในทางตรงกนัขา้ม ลวดน�าไฟฟ้าภายในสายไฟอาจเสยีหายและท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหม้

เกบ็วสัดบุรรจภุณัฑท์ัง้หมดใหพ้น้มอืเดก็เน่ืองจากอาจเป็นอนัตรายได้

• ถา้เดก็น�าถุงพลาสตกิมาสวมศรีษะ อาจท�าใหห้ายใจไมอ่อก 

เมือ่อุปกรณ์ ปลัก๊ไฟหรอืสายไฟเสยีหาย โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารใกลบ้า้นคณุ

อุปกรณ์น้ีตอ้งไดร้บัการลงกราวดอ์ยา่งเหมาะสม

หา้มลงกราวดอุ์ปกรณ์กบัทอ่ก๊าซ ทอ่น�้าพลาสตกิ หรอืสายโทรศพัท์

• มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต เพลงิไหม ้การระเบดิ หรอืปญัหากบัผลติภณัฑ์

• หา้มต่อปลัก๊ไฟฟ้ากบัเตา้รบัไฟฟ้าทีไ่มไ่ดล้งกราวดอ์ยา่งถกูตอ้ง และโปรดตรวจสอบวา่เป็นไปตามขอ้ก�าหนดของทอ้งถิน่และของประเทศ 

หา้มตดิตัง้อุปกรณ์น้ีใกลเ้ครือ่งท�าความรอ้น วตัถุไวไฟ

หา้มตดิตัง้อุปกรณ์น้ีในทีช่ืน้ มนี�้ามนั หรอืมฝีุน่มาก ในต�าแหน่งทีไ่ดร้บัแสงแดดหรอืน�้า (น�้าฝน) โดยตรง

หา้มตดิตัง้อุปกรณ์น้ีในต�าแหน่งทีม่อุีณหภมูติ�่า

• น�้าทีแ่ขง็ตวัจะท�าใหท้อ่ต่างๆ ระเบดิ

หา้มตดิตัง้อุปกรณ์น้ีในต�าแหน่งทีอ่าจมก๊ีาซรัว่ไหล

• การท�าเชน่น้ีอาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหม้

หา้มใชเ้ครือ่งแปลงไฟฟ้า

• การท�าเชน่น้ีอาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหม้

หา้มใชป้ลัก๊ไฟทีเ่สยีหาย สายไฟ หรอืเตา้รบัไฟฟ้าทีเ่สยีหาย หลวม

• การท�าเชน่น้ีอาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหม้

หา้มดงึหรอืหกังอสายไฟมากเกนิไป

Untitled-3   6 2017-12-18   �� 11:00:07



ไทย 7 

ข้อม
ลูเกี่ยวกบั

ค
วาม

ป
ลอด

ภยั

หา้มบดิหรอืผกูสายไฟเป็นปม

อยา่เกีย่วสายไฟไวก้บัวตัถุทีเ่ป็นโลหะ วางของหนกับนสายไฟ สอดสายไฟไวร้ะหวา่งสิง่ของ หรอืดนัสายไฟไวใ้นชอ่งดา้นหลงัของอุปกรณ์

• การท�าเชน่น้ีอาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหม้

หา้มดงึสายไฟเพือ่ถอดปลัก๊ไฟออกจากเตา้รบั

• ถอดปลัก๊ไฟดว้ยการจบัทีต่วัปลัก๊

• มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต เพลงิไหม้

ควรจดัวางอุปกรณ์น้ีเพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึปลัก๊ไฟ ก๊อกน�้าและทอ่ระบายน�้าไดโ้ดยงา่ย

ข้อควรระวงัในการติดตัง้

ข้อควรระวงั

อุปกรณ์น้ีควรอยูใ่นต�าแหน่งทีส่ามารถเอือ้มถงึปลัก๊ไฟไดง้า่ย

• มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต เพลงิไหมเ้น่ืองจากไฟฟ้ารัว่

ตดิตัง้และปรบัระดบัเครือ่งบนพืน้ทีม่ ัน่คง สามารถรบัน�้าหนกัได้

• มฉิะนัน้อาจท�าใหม้กีารสัน่สะเทอืนผดิปกต ิมกีารเคลือ่นที ่เสยีงรบกวน หรอืมปีญัหากบัผลติภณัฑ์

ค�าเตือนท่ีส�าคญัส�าหรบัการใช้งาน

ค�าเตือน

ถา้อุปกรณ์มนี�้าทว่ม ใหต้ดัไฟฟ้าและการจา่ยน�้าทนัท ีและตดิต่อศนูยบ์รกิารใกลบ้า้น

• หา้มสมัผสัปลัก๊ไฟดว้ยมอืทีเ่ปียก

• มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต

ถา้อุปกรณ์มเีสยีงผดิปกต ิมคีวนัหรอืกลิน่ไหม ้ใหถ้อดปลัก๊ทนัท ีและตดิต่อศนูยบ์รกิารใกลบ้า้น

• มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต เพลงิไหม ้

ถา้มก๊ีาซรัว่ (เชน่ ก๊าซโพรเพน ก๊าซหงุตม้ ฯลฯ) ใหร้ะบายอากาศทนัท ีโดยไมส่มัผสักบัปลัก๊ไฟ หา้มสมัผสักบัอุปกรณ์หรอืสายไฟ

• หา้มใชพ้ดัลมไฟฟ้า

• อาจเกดิประกายไฟทีท่�าใหร้ะเบดิหรอืเพลงิไหม้

อยา่ใหเ้ดก็เลน่บนเครือ่งซกัผา้หรอืในเครือ่งซกัผา้ นอกจากน้ี เมือ่ทิง้อุปกรณ์ ใหถ้อดกา้นลอ็คประตเูครือ่งซกัผา้ออก

• ถา้ตดิอยูภ่ายใน เดก็อาจอาจหายใจไมอ่อกจนกระทัง่เสยีชวีติ

โปรดน�าบรรจภุณัฑ ์(ฟองน�้า โฟม) ทีด่า้นลา่งของเครือ่งซกัผา้ออกก่อนทีจ่ะใชง้าน

หา้มซกัผา้ทีเ่ป้ือนน�้ามนัเชือ้เพลงิ น�้ามนัก๊าด เบนซนิ ทนิเนอร ์แอลกอฮอล ์หรอืสารไวไฟหรอืสารระเหยชนิดต่างๆ

• อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต ไฟไหมห้รอืระเบดิได้

หา้มเปิดประตเูครือ่งโดยใชแ้รงขณะทีเ่ครือ่งท�างาน (การซกั/อบแหง้/ป ัน่หมาดขณะอุณหภมูสิงู)
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• น�้าทีไ่หลออกจากเครือ่งซกัผา้อาจท�าใหร้อ้นลวกหรอืท�าใหพ้ืน้ลืน่ อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจบ็ได้

• การใชแ้รงเปิดประตอูาจท�าใหผ้ลติภณัฑเ์สยีหายหรอืท�าใหเ้กดิการบาดเจบ็

อยา่สอดมอืใตเ้ครือ่งซกัผา้ขณะทีเ่ครือ่งท�างานอยู่

• อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจบ็ได้

หา้มสมัผสัปลัก๊ไฟดว้ยมอืทีเ่ปียก

• อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตได้

หา้มปิดเครือ่งดว้ยการถอดปลัก๊ไฟ ขณะทีเ่ครือ่งก�าลงัท�างานอยู่

• การต่อปลัก๊ไฟเขา้กบัเตา้รบัไฟฟ้าอกีครัง้อาจท�าใหเ้กดิประกายไฟและท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหม้

อยา่ปลอ่ยใหเ้ดก็หรอืคนทีไ่มแ่ขง็แรงใชเ้ครือ่งซกัผา้โดยไมม่บีุคคลดแูลอยา่งเหมาะสม อยา่ใหเ้ดก็เขา้สูภ่ายในหรอืดา้นบนของอุปกรณ์

• อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต รอ้นลวกหรอืบาดเจบ็ได้

โปรดอยา่สอดมอืหรอืโลหะเขา้ใตเ้ครือ่งซกัผา้ขณะทีเ่ครือ่งก�าลงัท�างาน

• อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจบ็ได้

อยา่ถอดปลัก๊ไฟดว้ยการดงึทีส่ายไฟ ใหจ้บัทีต่วัปลัก๊อยา่งมัน่คงและดงึออกจากเตา้รบัโดยตรง

• ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัสายไฟอาจท�าใหเ้กดิการลดัวงจร เพลงิไหม ้และ/หรอืไฟฟ้าชอ็ต

โปรดอยา่ซ่อมแซม ถอดประกอบ หรอืดดัแปลงเครือ่งดว้ยตนเอง

• หา้มใชฟิ้วส ์(เชน่ สายทองแดง ลวดโลหะ ฯลฯ) นอกเหนือจากฟิวสม์าตรฐาน

• เมือ่อุปกรณ์หรอืสายไฟเสยีหายและจ�าเป็นตอ้งซ่อมหรอืเปลีย่นใหม ่โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารใกลบ้า้นคณุ

• มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต เพลงิไหม ้ปญัหากบัผลติภณัฑ ์หรอืการบาดเจบ็

เมือ่ทอ่จา่ยน�้าหลวมหลุดออกจากก๊อกและท�าใหน้�้าทว่มอุปกรณ์ ใหถ้อดปลัก๊ไฟ

• มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต เพลงิไหม้

ถอดปลัก๊ไฟเมือ่ไมไ่ดใ้ชอุ้ปกรณ์เป็นเวลานาน หรอืระหวา่งพายฝุนฟ้าคะนอง

• มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต เพลงิไหม้

ถา้มสีิง่แปลกปลอมเขา้เครือ่ง ใหถ้อดปลัก๊ไฟและตดิต่อศนูยบ์รกิาร Samsung ทีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุ

• การท�าเชน่น้ีอาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหม้

อยา่ใหเ้ดก็ (หรอืสตัวเ์ลีย้ง) เลน่บนเครือ่งซกัผา้หรอืในเครือ่งซกัผา้ ประตเูครือ่งซกัผา้นัน้ไมส่ามารถเปิดไดโ้ดยงา่ยจากภายใน และเดก็อาจไดร้บับาดเจบ็รา้ยแรง

ถา้ตดิอยูภ่ายใน

ข้อควรระวงัในการใช้งาน

ข้อควรระวงั

เมือ่เครือ่งซกัผา้เป้ือนสิง่แปลกปลอมเชน่ สารซกัฟอก สิง่สกปรก เศษอาหาร ฯลฯ ใหถ้อดปลัก๊ไฟและท�าความสะอาดเครือ่งดว้ยผา้นุ่มชบุน�้าหมาดๆ

• มฉิะนัน้อาจท�าใหผ้ลติภณัฑเ์ปลีย่นส ีเปลีย่นรปู เสยีหาย หรอืเกดิสนิม

กระจกดา้นหน้าสามารถแตกไดเ้มือ่กระแทกแรงๆ โปรดใชค้วามระมดัระวงัเมือ่ใชเ้ครือ่งซกัผา้
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• ถา้กระจกแตก อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจบ็ได้

หลงัจากไมม่กีารจา่ยน�้าหรอืเมือ่ต่อทอ่จา่ยน�้าใหม ่ใหค้อ่ยๆ เปิดก๊อกน�้าชา้ๆ

เปิดก๊อกน�้าชา้ๆ หลงัจากไมไ่ดใ้ชง้านเป็นเวลานาน

• แรงดนัอากาศในทอ่จา่ยน�้าหรอืทอ่น�้าประปาอาจท�าใหช้ิน้สว่นผลติภณัฑเ์สยีหายหรอืท�าใหน้�้าร ัว่

ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดในการระบายน�้าระหวา่งการท�างาน ใหต้รวจสอบวา่มปีญัหาของการระบายน�้าหรอืไม่

• ถา้ใชเ้ครือ่งซกัผา้เมือ่มนี�้าทว่ม เน่ืองจากปญัหาการระบายน�้า อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหม้

ใสผ่า้ในเครือ่งซกัผา้โดยระวงัอยา่ใหผ้า้ตดิอยูท่ีป่ระตู

• ถา้ผา้ตดิอยูท่ีป่ระต ูอาจท�าใหผ้า้เสยีหายหรอืเครือ่งซกัผา้เสยีหาย หรอืท�าใหน้�้าร ัว่

ปิดการจา่ยน�้าเมือ่ไมไ่ดใ้ชเ้ครือ่งซกัผา้

• ตรวจสอบวา่สกรขูองขอ้ต่อทอ่จา่ยน�้านัน้มกีารขนัไวอ้ยา่งถกูตอ้ง

โปรดระมดัระวงัอยา่ใหซ้ลียางและกระจกดา้นหน้ามสีิง่แปลกปลอมตดิอยู ่(เชน่ สิง่สกปรก เสน้ดา้ย ผม ฯลฯ)

• ถา้มสีิง่แปลกปลอมตดิอยูใ่นประต ูหรอืประตไูมปิ่ดสนิท อาจท�าใหน้�้าร ัว่

เปิดก๊อกและตรวจสอบวา่ขอ้ต่อของทอ่จา่ยน�้ามกีารขนัไวอ้ยา่งแน่นหนาแลว้หรอืไม ่และไมม่นี�้าร ัว่ ก่อนทีจ่ะใชผ้ลติภณัฑ์

• ถา้สกรหูรอืขอ้ต่อทอ่จา่ยน�้าหลวม อาจท�าใหน้�้าร ัว่

ผลติภณัฑท์ีค่ณุซือ้น้ีไดร้บัการออกแบบมาส�าหรบัใชใ้นครวัเรอืนเทา่นัน้

การใชเ้พือ่ธุรกจิจะถอืเป็นการใชผ้ดิวตัถุประสงค ์ในกรณน้ีี ผลติภณัฑจ์ะไมไ่ดร้บัความคุม้ครองตามการรบัประกนัมาตรฐานทีม่าจาก Samsung  

และ Samsung จะไมม่สีว่นรบัผดิชอบต่อการท�างานผดิปกตหิรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากการใชผ้ดิวตัถุประสงคด์งักลา่ว 

อยา่ยนืบนอุปกรณ์หรอืวางสิง่ของ (เชน่ ผา้ เทยีนทีจ่ดุไฟแลว้ บุหรีท่ีต่ดิไฟ จาน สารเคม ีวตัถุทีเ่ป็นโลหะ ฯลฯ) บนอุปกรณ์

• มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต เพลงิไหม ้หรอืปญัหากบัผลติภณัฑ์

หา้มพน่สารระเหย เชน่ ยาฆา่แมลงบนพืน้ผวิผลติภณัฑโ์ดยตรง

• นอกจากจะเป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ลว้ ยงัอาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต เพลงิไหม ้หรอืเกดิปญัหากบัผลติภณัฑไ์ด้

อยา่วางสิง่ของทีท่�าใหเ้กดิสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าใกลก้บัเครือ่งซกัผา้

• อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจบ็เน่ืองจากการท�างานผดิปกตไิด้

น�้าทีร่ะบายออกระหวา่งการซกัผา้ดว้ยน�้ารอ้นหรอืโปรแกรมอบผา้นัน้มคีวามรอ้นสงู โปรดอยา่สมัผสัน�้าโดยตรง

• อาจท�าใหเ้กดิการลวกหรอืบาดเจบ็ได้

ถา้น�้ามอุีณหภมูสิงูก่อนการระบายน�้าออก เครือ่งจะใชเ้วลารอจนกวา่อุณหภมูจิะลดลง ซึง่แตกต่างกนัไปตามอุณหภมูภิายใน

หา้มซกั ป ัน่ หรอือบแหง้เบาะรองนัง่ เบาะ หรอืเสือ้ผา้ (*) ทีก่นัน�้า ยกเวน้อุปกรณ์ของคณุมโีปรแกรมพเิศษส�าหรบัซกัสิง่ของเหลา่น้ี

(*): เครือ่งนอนขนสตัว ์เสือ้กนัฝน เสือ้ชชูพี กางเกงเลน่สก ีถุงนอน ผา้ปิดผา้ออ้ม ชดุกนัลม และผา้คลุมจกัรยาน จกัรยานยนต ์รถยนต ์ฯลฯ

• อยา่ซกัเบาะทีห่นาและแขง็ แมว้า่จะมสีญัลกัษณ์เครือ่งซกัผา้บนป้ายดแูลผา้กต็าม อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจบ็หรอืท�าใหเ้ครือ่งซกัผา้ ผนงั พืน้ 

หรอืผา้เสยีหาย เน่ืองจากการสัน่สะเทอืนมากเกนิไป

• อยา่ซกัพรมปพูืน้หรอืพรมเชด็เทา้ทีม่ดีา้นหลงัเป็นยางหรอืปุม่ยาง ยางดา้นหลงัอาจหลุดออกและตดิอยูก่บัดา้นในถงัซกั และอาจท�าใหเ้กดิการท�างาน 

ผดิปกต ิเชน่ การระบายน�้าไมท่�างาน
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ข้อมลูเก่ียวกบัความปลอดภยั

ไทย10 

ข้อม
ลูเกี่ยวกบั

ค
วาม

ป
ลอด

ภยั

อยา่ใชเ้ครือ่งซกัผา้ขณะทีถ่อดลิน้ชกัใสน่�้ายาซกัผา้ออก

• อาจท�าใหไ้ฟฟ้าชอ็ตหรอืเกดิการบาดเจบ็เน่ืองจากน�้ารัว่

อยา่สมัผสัภายในของถงัซกัระหวา่งหรอืหลงัจากการอบแหง้ เน่ืองจากจะรอ้นจดั

• อาจท�าใหเ้กดิการรอ้นลวกได้

โปรดอยา่สอดมอืเขา้สูช่อ่งใสน่�้ายาซกัผา้

• อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจบ็ เน่ืองจากมอือาจตดิอยูใ่นชอ่งใสน่�้ายาซกัผา้

• ตวับอกระดบัน�้ายาซกัผา้ (เฉพาะรุน่) ไมใ่ชส่�าหรบัผงซกัฟอกแบบผง น�าตวับอกออกเมือ่ใชผ้งซกัฟอก

อยา่วางวตัถุใดๆ (เชน่ รองเทา้ เศษอาหาร สตัว)์ นอกเหนือจากเสือ้ผา้ในเครือ่งซกัผา้

• อาจท�าใหเ้กดิความเสยีหายกบัเครือ่งซกัผา้ หรอืเกดิการบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติในกรณขีองสตัวเ์ลีย้ง เน่ืองจากการสัน่สะเทอืนมากกวา่ปกติ

อยา่กดปุม่ต่างๆ ดว้ยของแหลม เชน่ หมดุ มดี เลบ็ ฯลฯ

• อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืบาดเจบ็ได้

หา้มซกัผา้ทีเ่ป้ือนน�้ามนั ครมี หรอืโลชัน่ทัว่ไปทีใ่ชใ้นรา้นดแูลผวิหรอืรา้นนวด

• อาจท�าใหซ้ลียางเสือ่มสภาพและท�าใหน้�้าร ัว่

อยา่ทิง้โลหะ เชน่ เขม็กลดัหรอืกิบ๊ตดิผมหรอืสารซกัฟอกไวใ้นถงัซกัเป็นเวลานาน

• อาจท�าใหถ้งัซกัขึน้สนิม

• หากถงัซกัเริม่มลีกัษณะเป็นสนิมทีพ่ืน้ผวิ ใหใ้ชส้ารท�าความสะอาด (ไมเ่ป็นกรดหรอืดา่ง) กบัพืน้ผวิ และใชฟ้องน�้าท�าความสะอาด หา้มใชแ้ปรงขนลวด 

เดด็ขาด

หา้มใชส้ารท�าความสะอาดแบบซกัแหง้โดยตรงและหา้มซกั ลา้ง หรอืป ัน่หมาดผา้ทีเ่ป้ือนสารซกัแหง้

• อาจท�าใหเ้กดิการตดิไฟขึน้ในทนัทเีน่ืองจากความรอ้นของการออกซเิดชนัของน�้ามนั

หา้มใชน้�้าจากอุปกรณ์ท�าน�้ารอ้น/น�้าเยน็

• อาจท�าใหเ้ครือ่งซกัผา้เกดิปญัหา

หา้มใชส้บูล่า้งมอืแบบธรรมชาตกิบัเครือ่งซกัผา้

• ถา้มกีารแขง็ตวัและสะสมอยูใ่นเครือ่งซกัผา้ อาจท�าใหเ้กดิปญัหากบัผลติภณัฑ ์ท�าใหส้เีปลีย่น ขึน้สนิม หรอืท�าใหม้กีลิน่อบั

ใสถุ่งเทา้และเสือ้ชัน้ในลงในถุงซกัผา้และซกัรว่มกบัผา้อืน่ๆ

หา้มซกัผา้ชิน้ใหญ่เชน่ผา้ปทูีน่อนในถุงซกัผา้

• มฉิะนัน้อาจเกดิการบาดเจบ็เน่ืองจากการสัน่สะเทอืนผดิปกติ

หา้มใชส้ารซกัฟอกแบบกอ้น

• ถา้มกีารสะสมในเครือ่ง อาจท�าใหเ้กดิน�้ารัว่

ตรวจสอบวา่ไมม่สีิง่ใดอยูใ่นกระเป๋าเสือ้ผา้ทีจ่ะซกั

• ของแขง็ ของมคีม เชน่ เหรยีญ เขม็กลดั ตะป ูตะปคูวง หรอืกอ้นหนิอาจท�าใหเ้กดิความเสยีหายแก่อุปกรณ์ได้

หา้มซกัผา้ทีม่หีวัเขม็ขดั กระดมุ หรอืโลหะหนกัตดิอยู่

แยกผา้ตามสโีดยแยกผา้สตีกออกจากผา้สไีมต่ก และเลอืกโปรแกรมซกัทีแ่นะน�า ตลอดจนอุณหภมูแิละฟงักช์นัเพิม่เตมิ
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ไทย 11 

ข้อม
ลูเกี่ยวกบั

ค
วาม

ป
ลอด

ภยั

• อาจท�าใหผ้า้สตีกหรอืเน้ือผา้เสยีหาย

ระวงัอยา่ใหน้ิ้วมอืเดก็ถกูประตหูนีบเมือ่คณุปิดประตู

• มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจบ็

ค�าเตือนท่ีส�าคญัส�าหรบัการท�าความสะอาด

ค�าเตือน

หา้มท�าความสะอาดอุปกรณ์ โดยฉดีน�้าใสต่วัเครือ่งโดยตรง

หา้มใชส้ารท�าความสะอาดทีเ่ป็นกรดรนุแรง

หา้มใชน้�้ามนัเบนซนิ, ทนิเนอร ์หรอืแอลกอฮอล ์เพือ่ท�าความสะอาดอุปกรณ์

• อาจท�าใหส้เีปลีย่น เสือ่มสภาพ เสยีหาย เกดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืไฟไหม้

ก่อนทีจ่ะท�าความสะอาดหรอืดแูลรกัษาเครือ่ง โปรดถอดปลัก๊ของเครือ่งออกจากแหลง่จา่ยไฟ หรอืปิดเครือ่งทีปุ่ม่เปิด/ปิด

• มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต เพลงิไหม้
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ไทย12 

การติดตัง้

โปรดด�าเนินการตามค�าแนะน�าเหลา่น้ีดว้ยความรอบคอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่สามารถตดิตัง้เครือ่งซกัผา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุเมือ่เริม่ซกัผา้

มีช้ินส่วนใดบา้ง

โปรดตรวจสอบวา่ชิน้สว่นทัง้หมดน้ีอยูใ่นบรรจภุณัฑข์องผลติภณัฑ ์ถา้คณุพบปญัหากบัเครือ่งซกัผา้หรอืชิน้สว่น โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารลกูคา้ของ Samsung 

ในพืน้ทีห่รอืผูข้ายปลกี

06

08

07

01

02

03

04

05

12

09

10

11

01	 คนัปลด 02	 ชอ่งใสน่�้ายาซกัผา้ 03	 แผงควบคมุ

04	 ประตู 05	 ถงัซกั 06	 ตวักรองป ัม๊

07	 ทอ่ทิง้น�้าฉุกเฉนิ 08	 ทีปิ่ดตวักรอง 09	 ดา้นบน

10	 ปลัก๊ไฟ 11	 ทอ่น�้าทิง้ 12	 ขาตัง้ปรบัระดบั

การติ
ด
ต
ัง้
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ไทย 13 

การติ
ด
ต
ัง้

ประแจ ฝาครอบน็อต ตวัน�าทอ่

ทอ่น�้าเยน็ ทอ่น�้ารอ้น ทีใ่สน่�้ายาซกัผา้

หมายเหตุ

• ฝาครอบน็อต: จ�านวนฝาครอบน็อต (3 ถงึ 6 ชิน้) ทีม่ใีหจ้ะขึน้อยูก่บัแต่ละรุน่

• ทอ่น�้ารอ้น: เฉพาะรุน่ทีใ่ชไ้ดเ้ทา่นัน้

• ทีใ่สน่�้ายาซกัผา้ เฉพาะรุน่ทีใ่ชไ้ดเ้ทา่นัน้
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การติดตัง้

ไทย14 

การติ
ด
ต
ัง้

ข้อก�าหนดในการติดตัง้

ค�าเตือนเก่ียวกบัไฟฟ้าและการลงกราวด์

• ตอ้งใชฟิ้วสห์รอืเบรกเกอรว์งจร AC 220-240 V / 50 Hz

• โปรดใชว้งจรสาขาแยกส�าหรบัเครือ่งซกัผา้โดยเฉพาะ

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ลงกราวดไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง เครือ่งซกัผา้จงึมาพรอ้มกบัสายไฟที่

มปีลัก๊ลงกราวดส์ามขาส�าหรบัใชก้บัเตา้รบัไฟฟ้าทีต่ดิตัง้และลงกราวดอ์ยา่ง

เหมาะสม

โปรดตดิต่อชา่งไฟฟ้าหรอืชา่งซ่อมบ�ารงุทีม่คีวามช�านาญ ถา้คณุไมแ่น่ใจ

เกีย่วกบัการลงกราวด์

หา้มดดัแปลงปลัก๊ทีม่ใีห ้ถา้ไมส่ามารถใชร้ว่มกบัเตา้รบัได ้โปรดใหช้า่ง 

ทีม่คีวามช�านาญเป็นผูต้ดิตัง้เตา้รบัทีเ่หมาะสม

ค�าเตือน

• หา้มใชส้ายไฟส�าหรบัต่อ

• ใชส้ายไฟทีม่ากบัเครือ่งซกัผา้เทา่นัน้

• หา้มต่อสายกราวดเ์ขา้กบัทอ่พลาสตกิ ทอ่ก๊าซ หรอืทอ่น�้ารอ้น

• หวัต่อลงกราวดท์ีเ่ชือ่มต่อทีไ่มเ่หมาะสมอาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต

การจ่ายน�้า

แรงดนัน�้าทีเ่หมาะสมส�าหรบัเครือ่งซกัผา้จะอยูร่ะหวา่ง 50 kPa ถงึ 800 kPa 

แรงดนัน�้าทีต่�่ากวา่ 50 kPa จะท�าใหว้าลว์น�้าไมส่ามารถปิดไดส้นิท หรอือาจ

ใชเ้วลานานขึน้ในการเตมิน�้าลงในถงัซกั ซึง่ท�าใหเ้ครือ่งซกัผา้ปิดระบบ ก๊อก

น�้าตอ้งหา่งไมเ่กนิ 120 ซม. จากดา้นหลงัของเครือ่งซกัผา้ เพือ่ใหท้อ่จา่ยน�้า

เขา้ทีม่ใีหน้ัน้ต่อถงึเครือ่งซกัผา้ได้

ในการลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิการรัว่ไหล:

• โปรดตรวจสอบวา่ก๊อกน�้าอยูใ่นระยะทีเ่อือ้มถงึไดง้า่ย

• ปิดก๊อกเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านเครือ่งซกัผา้

• ตรวจสอบรอยรัว่ทีข่อ้ต่อของทอ่จา่ยน�้าเขา้เป็นประจ�า

ข้อควรระวงั

ก่อนทีจ่ะใชเ้ครือ่งซกัผา้เป็นครัง้แรก โปรดตรวจสอบการเชือ่มต่อวาลว์ 

จา่ยน�้าและก๊อกทัง้หมดเพือ่หารอยรัว่

ระบายน�้าออก

Samsung ขอแนะน�าใหใ้ชท้อ่ตัง้ทีม่คีวามสงู 60 - 90 ซม. ทอ่ระบายน�้าตอ้ง

เชือ่มต่อผา่นคลปิทอ่ไปยงัทอ่ตัง้ดงักลา่ว และทอ่ตัง้ตอ้งครอบทอ่ระบายน�้า

ไดท้ัง้หมด
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ไทย 15 

การติ
ด
ต
ัง้

พืน้

เพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ โปรดตดิตัง้เครือ่งซกัผา้บนพืน้ทีแ่ขง็แรงมัน่คง 

พืน้ไมอ้าจตอ้งมกีารเสรมิความแขง็แรงเพือ่ลดการสัน่สะเทอืน และ/หรอืการ

รบัน�้าหนกัทีข่าดสมดลุ พืน้ผวิทีป่พูรมและวสัดอุ่อนนุ่มอาจไมม่ัน่คงเมือ่เกดิ

การสัน่สะเทอืน และอาจท�าใหเ้ครือ่งซกัผา้เคลือ่นตวัเลก็น้อยระหวา่งรอบ

การป ัน่หมาด

ข้อควรระวงั

หา้มตดิตัง้เครือ่งซกัผา้บนทีย่กพืน้หรอืโครงสรา้งทีไ่มแ่ขง็แรง

อณุหภมิูของน�้า

หา้มตดิตัง้เครือ่งซกัผา้ในพืน้ทีซ่ึง่น�้าอาจเป็นน�้าแขง็ได ้เน่ืองจาก 

เครือ่งซกัผา้จะมนี�้าอยูใ่นวาลว์น�้า ป ัม๊ และ/หรอืทอ่เสมอ น�้าทีแ่ขง็ตวัซึง่ 

หลงเหลอือยูใ่นสว่นเชือ่มต่ออาจท�าใหส้ายพาน ป ัม๊ และองคป์ระกอบอืน่ๆ 

ของเครือ่งซกัผา้เสยีหาย

การติดตัง้ในซุ้มเกบ็

ระยะหา่งต�่าสดุเพือ่ใหท้�างานไดอ้ยา่งมัน่คง:

ดา้นขา้ง 25 มม.

ดา้นบน 25 มม.

ดา้นหลงั 50 มม.

ดา้นหน้า 550 มม.

ถา้ตดิตัง้ทัง้เครือ่งซกัผา้และเครือ่งอบผา้ไวใ้นบรเิวณเดยีวกนั ดา้นหน้าของ

ซุม้หรอืตูจ้ะตอ้งมชีอ่งเปิดทีไ่มม่สีิง่กดีขวางอยา่งน้อย 550 มม. เครือ่งซกัผา้

เพยีงอยา่งเดยีวจะไมต่อ้งมชีอ่งเปิดส�าหรบัอากาศโดยเฉพาะ
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การติดตัง้

ไทย16 

การติ
ด
ต
ัง้

การติดตัง้ทีละขัน้ตอน

ขัน้ตอนท่ี	 1	 เลือกท่ีตัง้

ขอ้ก�าหนดของต�าแหน่ง:

• มพีืน้ผวิแขง็ ราบเรยีบเสมอกนั โดยไมม่พีรมหรอืวสัดปุพูืน้ทีอ่าจปิดกัน้การระบายอากาศ

• พน้จากแสงแดดโดยตรง

• มพีืน้ทีว่า่งส�าหรบัการระบายอากาศและการเดนิสายอยา่งเพยีงพอ

• อุณหภมูแิวดลอ้มตอ้งสงูกวา่จดุเยอืกแขง็ (0 ˚C) อยูเ่สมอ

• อยูห่า่งจากแหลง่ก�าเนิดความรอ้นเสมอ

ขัน้ตอนท่ี	 2	 การถอดหมดุส�าหรบัขนส่ง

แกะบรรจภุณัฑข์องผลติภณัฑอ์อกและน�าหมดุส�าหรบัการขนสง่ทัง้หมดออก

1.	 คลายหมดุส�าหรบัการขนสง่ทัง้หมดทีด่า้นหลงัของเครือ่งโดยใชป้ระแจ

ทีม่ใีห้

2.	 น�าฝาครอบน็อตทีเ่ป็นพลาสตกิทีม่ใีหใ้สล่งในชอ่ง

เกบ็หมดุไวเ้พือ่ใชใ้นอนาคต

ค�าเตือน

วสัดบุรรจภุณัฑอ์าจเป็นอนัตรายกบัเดก็ โปรดทิง้วสัดบุรรจภุณัฑท์ัง้หมด (ถุงพลาสตกิ โฟม เป็นตน้) ใหพ้น้มอืเดก็
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การติ
ด
ต
ัง้

ข ัน้ตอนท่ี	 3	 ปรบัขาตัง้ปรบัระดบั

1.	 คอ่ยๆ เลือ่นเครือ่งซกัผา้เขา้สูต่�าแหน่งทีต่ดิตัง้ การใชแ้รงมากเกนิไป

อาจท�าใหข้าตัง้ปรบัระดบัเสยีหาย

2.	 ปรบัระดบัเครือ่งซกัผา้ดว้ยการปรบัขาตัง้ปรบัระดบัดว้ยตนเอง

3.	 เมือ่การปรบัระดบัเสรจ็สิน้ ใหข้นัน็อตโดยใชป้ระแจ

ขัน้ตอนท่ี	 4	 ต่อท่อจ่ายน�้า

ตวัแปลงทอ่ทีใ่หม้าอาจแตกต่างกนัในแต่ละรุน่ ข ัน้ตอนน้ีจะแนะน�าการต่อตวัแปลงแบบขอ้ต่อ ถา้คณุไดร้บัตวัแปลงแบบเกลยีว โปรดไปทีข่อ้ 7

A

B

ต่อทอ่จา่ยน�้าเขา้กบัก๊อกน�้า

1.	 ถอด ตวัแปลง	(A) จาก ท่อ	(B)

2.	 ใชไ้ขควงฟิลลปิสเ์พือ่คลายสกรสูีต่วับนขอ้ต่อ
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การติดตัง้

ไทย18 

การติ
ด
ต
ัง้

C

3.	 จบัขอ้ต่อไวแ้ละหมนุ ช้ินส่วน	(C) ไปตามทศิทางของลกูศรเพือ่ 

คลายออก 5 มม. (*)

C

4.	 ต่อขอ้ต่อเขา้กบัก๊อกน�้า และขนัสกรใูหแ้น่นพรอ้มทัง้ยกขอ้ต่อขึน้

5.	 หมนุ ช้ินส่วน	(C) ไปตามทศิทางของลกูศรเพือ่ขนัใหแ้น่น

D

6.	 ในขณะจบัดา้นลา่งของ ช้ินส่วน	(D) ไว ้ใหเ้ชือ่มต่อทอ่จา่ยน�้าเขา้กบั

ขอ้ต่อ จากนัน้ ปลด ช้ินส่วน	(D) ทอ่จะต่อเขา้กบัขอ้ต่อไดพ้อดพีรอ้ม

กบัมเีสยีงคลกิ

7.	 ถา้ใชก๊้อกน�้าแบบเกลยีว ใหใ้ชต้วัแปลงแบบเกลยีวเพือ่ต่อกบัก๊อกน�้า

ดงัทีแ่สดง
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การติ
ด
ต
ัง้

8.	 ต่อปลายอกีดา้นของทอ่น�้าเขา้กบัวาลว์น�้าเขา้ทีด่า้นหลงัของ 

เครือ่งซกัผา้ หมนุทอ่ตามเขม็นาฬกิาเพือ่ขนัใหแ้น่น

9.	 เปิดก๊อกน�้าและตรวจสอบวา่มรีอยรัว่รอบบรเิวณเชือ่มต่อหรอืไม ่ถา้มี

น�้าร ัว่ ใหท้�าตามขัน้ตอนขา้งตน้น้ีซ�้า

ค�าเตือน

ถา้มนี�้าร ัว่ ใหห้ยดุการใชง้านเครือ่งและถอดปลัก๊ไฟออกจากแหลง่จา่ยไฟ จากนัน้โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารของ Samsung ในพืน้ที ่มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟชอ็ต

ข้อควรระวงั

โปรดอยา่ดงึทอ่จา่ยน�้าจนตงึโดยใชแ้รง หากทอ่จา่ยน�้าสัน้เกนิไป โปรดเปลีย่นเป็นทอ่แรงดนัสงูทีย่าวขึน้

หมายเหตุ

• หลงัจากต่อทอ่น�้าเขา้กบัขอ้ต่อแลว้ ใหต้รวจสอบวา่มกีารเชือ่มต่ออยา่งถกูตอ้งหรอืไม ่โดยดงึทอ่จา่ยน�้าลง

• โปรดใชก๊้อกน�้าประเภททีใ่ชง้านกนัทัว่ไป หากก๊อกน�้าเป็นแบบเหลีย่มหรอืใหญ่เกนิไป ใหน้�าวงแหวนออกก่อนทีจ่ะต่อก๊อกน�้าเขา้กบัขอ้ต่อ
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การติดตัง้

ไทย20 

การติ
ด
ต
ัง้

ส�าหรบัรุ่นท่ีมีช่องน�้าร้อนเข้าเพ่ิมเติม:

1.	 ต่อปลายสแีดงของทอ่น�้ารอ้นกบัชอ่งน�้ารอ้นเขา้ทีด่า้นหลงัของ 

เครือ่งซกัผา้

2.	 ต่อปลายอกีดา้นของทอ่น�้ารอ้นเขา้กบัก๊อกน�้ารอ้น

ท่อเตือนน�้าร ัว่	(เฉพาะรุ่น)

A

ทอ่เตอืนน�้ารัว่จะเตอืนใหผู้ใ้ชท้ราบถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิน�้ารัว่ อุปกรณ์จะ 

รบัรูก้ารไหลของน�้าและเปลีย่นเป็นสแีดงที ่สญัลกัษณ์	(A) บรเิวณกึง่กลาง

ในกรณทีีเ่กดิการรัว่

หมายเหตุ

ปลายทอ่เตอืนน�้ารัว่จะตอ้งตดิตัง้ก๊อกน�้า ไมใ่ชต่่อเขา้กบัเครือ่ง
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การติ
ด
ต
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ข ัน้ตอนท่ี	 5	 จดัวางท่อน�้าท้ิง

สามารถตดิตัง้ทอ่ระบายน�้าไดส้ามวธิ:ี

A

พาดขอบอา่งซกัลา้ง

ทอ่ทิง้น�้าตอ้งวางในความสงูระหวา่ง 60 ซม. ถงึ 90 ซม. (*) จากพืน้ หาก

ตอ้งการทอ่ทิง้น�้าโคง้ ใหใ้ช ้ตวัน�าท่อพลาสติก	(A) ทีใ่หม้า ยดึตวัน�ากบั

ผนงัโดยใชต้ะขอเพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะสามารถระบายน�้าทิง้ไดเ้สมอ

ในทอ่ระบายน�้าของอา่งลา้งมอื

ทอ่ระบายน�้าจะตอ้งอยูเ่หนือทอ่พกัของอา่งลา้งมอื เพือ่ใหป้ลายทอ่อยูเ่หนือ

พืน้อยา่งน้อย 60 ซม.

ในทอ่น�้าทิง้

ทอ่ระบายน�้าควรมคีวามสงูระหวา่ง 60 ซม. ถงึ 90 ซม. (*) ขอแนะน�าใหใ้ช้

ทอ่แนวตัง้ทีม่คีวามสงู 65 ซม. โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้่อทอ่ระบายน�้า

เขา้กบัทอ่ตัง้ในแนวเอยีง

ขอ้ก�าหนดของทอ่ตัง้ส�าหรบัระบายน�้าทิง้:

• เสน้ผา่ศนูยก์ลางขัน้ต�่า 5 ซม.

• สามารถระบายน�้าไดข้ ัน้ต�่า 60 ลติรต่อนาที
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ข้อควรระวงั

อยา่ใสท่อ่ระบายน�้าทิง้ในสถานทีน่�้าขงัหรอืเป็นบอ่ น�้าอาจไหลกลบัเขา้สู่

เครือ่งซกัผา้

ขัน้ตอนท่ี	 6	 เปิดเครื่อง

ต่อสายไฟเขา้กบัเตา้รบัไฟฟ้าทีผ่นงั ซึง่มเีตา้รบัไฟฟ้า AC 220-240 V / 50 Hz ทีผ่า่นการรบัรองและมกีารป้องกนัดว้ยฟิวสห์รอืเบรกเกอรว์งจร จากนัน้ใหก้ดปุม่ 

เปิด/ปิด เพือ่เปิดเครือ่งซกัผา้
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ก่อนการเร่ิมต้น

การตัง้ค่าเร่ิมต้น

เรียกใช้การเทียบค่า	(แนะน�า)

การเทยีบคา่ จะชว่ยใหเ้ครือ่งซกัผา้สามารถตรวจหาน�้าหนกัทีถ่กูตอ้ง โปรดตรวจสอบวา่ถงัซกัวา่งเปลา่ก่อนเรยีกใช ้การเทยีบคา่

1.	 ปิดเครือ่ง จากนัน้เปิดเครือ่งซกัผา้

2.	 กดปุม่  Temp.	(อณุหภมิู) และ  Delay	End	(ตัง้เวลาส้ินสดุ) พรอ้มกนัคา้งไว ้3 วนิาทเีพือ่เขา้สูโ่หมด การเทยีบคา่ ขอ้ความ “Cb” จะปรากฏขึน้

3.	 กด เร่ิม/พกั เพือ่เริม่ตน้รอบ การเทยีบคา่

4.	 ถงัซกัจะหมนุเป็นเวลาประมาณ 3 นาท ี(ทศิทางการหมนุของถงัซกัอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละรุน่)

5.	 เมือ่โหมดปรบัตัง้เสรจ็สมบรูณ์ ขอ้ความ “0” จะปรากฏในจอแสดงผล และเครือ่งซกัผา้จะปิดตวัลงโดยอตัโนมตัิ

6.	 ขณะน้ีเครือ่งซกัผา้พรอ้มใชง้านแลว้

ค�าแนะน�าของผา้

ขัน้ตอนท่ี	 1	 แยกผา้

แยกผา้ตามเกณฑด์งัน้ี:

• ฉลากดแูลผา้: แยกผา้เป็น ผา้ฝ้าย ผา้เน้ือผสม ผา้ใยสงัเคราะห ์ผา้ไหม ผา้ขนสตัว ์และเรยอน

• ส:ี แยกผา้ขาวออกจากผา้สี

• ขนาด: การน�าผา้ทีม่ขีนาดแตกต่างมารวมเขา้ไวด้ว้ยกนัในถงัซกัจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการซกั

• ความบอบบาง: ซกัผา้บางแยกต่างหากส�าหรบัผา้ขนสตัวใ์หมล่ว้น ผา้มา่น และผา้ไหม โปรดดฉูลากบนผา้

หมายเหตุ

โปรดดฉูลากดแูลผา้บนเสือ้ผา้ และแยกเสือ้ผา้ตามนัน้ก่อนเริม่ตน้ซกั

ก่อน
การเริ่ม

ต้
น
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ไทย24 

ก่อน
การเริ่ม

ต้
น

ข ัน้ตอนท่ี	 2	 น�าส่ิงของออกจากกระเป๋า

น�าส่ิงของออกจากทกุประเป๋าของเส้ือผา้

• วตัถุทีเ่ป็นโลหะ เชน่ เหรยีญ เขม็หมดุ และหวัเขม็ขดับนเสือ้ผา้อาจท�าใหผ้า้อืน่ๆ และถงัซกัเสยีหาย

กลบัผา้ท่ีมีกระดมุและเส้ือผา้ท่ีมีลายปักเอาด้านในออกมาด้านนอก

• ถา้ไมร่ดูซปิกางเกงหรอืแจค็เกต็ปิดไวข้ณะซกั ถงัซกัอาจเสยีหายได ้โปรดรปูซปิปิดไว้

• เสือ้ผา้ทีม่เีชอืกยาวอาจพนักบัผา้ชิน้อืน่ โปรดผกูเชอืกไวก้่อนทีจ่ะเริม่ตน้ซกัผา้

ขัน้ตอนท่ี	 3	 ใช้ถงุใส่ผา้ส�าหรบัซกั

• ตอ้งใสช่ดุชัน้ในสตร ี(ซกัเครือ่งได)้ ลงในถุงใสผ่า้ส�าหรบัซกั สว่นทีเ่ป็นโลหะของชดุชัน้ในสตรอีาจท�าใหว้สัดแุตกหกัและท�าความเสยีหายแก่เสือ้ผา้ได้

• เสือ้ผา้ชิน้เลก็และมนี�้าหนกัเบา เชน่ ถุงเทา้ ถุงมอื ถุงน่อง และผา้เชด็หน้า อาจตดิอยูบ่รเิวณประต ูโปรดใสเ่สือ้ผา้เหลา่น้ีไวใ้นถุงใสผ่า้ส�าหรบัซกั

• อยา่ซกัถุงใสผ่า้เพยีงอยา่งเดยีวโดยไมม่ผีา้อืน่ เน่ืองจากอาจท�าใหเ้กดิการสัน่สะเทอืนทีท่�าใหเ้ครือ่งซกัผา้เคลือ่นทีแ่ละอาจท�าใหไ้ดร้บับาดเจบ็

ขัน้ตอนท่ี	 4	 แช่ผา้ก่อนซกั	(ถ้าจ�าเป็น)

เลอืกตวัเลอืก ซกัลว่งหน้า ส�าหรบัโปรแกรมทีเ่ลอืก ถา้ผา้สกปรกมาก เมือ่เลอืกตวัเลอืก ซกัลว่งหน้า โปรดใสผ่งซกัฟอกแบบผงในชอ่งใสส่�าหรบัการซกัหลกั

ขัน้ตอนท่ี	 5	 พิจารณาปริมาณผา้ท่ีจะซกั

หา้มใสผ่า้เกนิปรมิาณทีก่�าหนด การใสผ่า้มากเกนิไปอาจท�าใหเ้ครือ่งซกัผา้ไมส่ามารถซกัไดอ้ยา่งเหมาะสม โปรดดทูีห่น้า 32 ส�าหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัปรมิาณผา้

แต่ละชนิดทีจ่ะซกั

หมายเหตุ

เมือ่ซกัชดุเครือ่งนอนหรอืผา้นวม เวลาในการซกัอาจนานขึน้ และประสทิธภิาพในการป ัน่หมาดจะลดลง ส�าหรบัชดุเครือ่งนอนหรอืผา้นวม ความเรว็ของรอบป ัน่

หมาดสงูสดุทีแ่นะน�าคอื 800 รอบต่อนาท ีและน�้าหนกัคอื 2.0 กโิลกรมั หรอืน้อยกวา่

ข้อควรระวงั

ถา้ผา้ไมส่มดลุและรหสัขอ้มลู “Ub” ปรากฏขึน้ ใหก้ระจายชิน้ผา้ใหเ้สมอกนั ผา้ทีไ่มส่มดลุอาจลดประสทิธภิาพในการป ัน่
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ไทย 25 

ก่อน
การเริ่ม

ต้
น

ข ัน้ตอนท่ี	 6	 ใช้ประเภทผงซกัฟอกท่ีเหมาะสม

ประเภทของผงซกัฟอกขึน้อยูก่บัประเภทเน้ือผา้ (ผา้ฝ้าย ผา้ใยสงัเคราะห ์ผา้บาง ขนสตัว)์ ส ีอุณหภมูทิีซ่กั และระดบัความสกปรก โปรดใชผ้งซกัฟอกชนิด 

ฟองน้อย ซึง่ไดร้บัการออกแบบส�าหรบัเครือ่งซกัผา้อตัโนมตัิ

หมายเหตุ

• ปฏบิตัติามค�าแนะน�าของผูผ้ลติผงซกัฟอก ตามน�้าหนกัของผา้ ระดบัความสกปรก และความกระดา้งของน�้าในพืน้ทีข่องคณุ ถา้คณุไมแ่น่ใจเกีย่วกบั 

ความกระดา้งของน�้า โปรดตดิต่อผูใ้หบ้รกิารน�้าประปาในพืน้ที่

• หา้มใชผ้งซกัฟอกทีท่ีเ่กาะตวัหรอืแขง็ ผงซกัฟอกอาจคา้งอยูใ่นรอบการซกั ท�าใหช้อ่งระบายน�้าอุดตนั

ข้อควรระวงั

เมือ่ซกัผา้ขนสตัวโ์ดยใชโ้ปรแกรม ผา้ขนสตัว ์  ใหใ้ชน้�้ายาซกัผา้ทีม่สีภาวะเป็นกลางเทา่นัน้ ถา้ใชผ้งซกัฟอกกบัโปรแกรม ผา้ขนสตัว ์  ผงซกัฟอกอาจ

ตกคา้งอยูใ่นผา้และท�าใหผ้า้สเีปลีย่น

แคปซูลซกัฟอก

เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุจากการใชแ้คปซลูซกัฟอก โปรดปฏบิตัติามค�าแนะน�าเหลา่น้ี

1.	 ใสแ่คปซลูทีด่า้นลา่งของถงัซกัทีว่า่งอยู ่โดยใสไ่วใ้นสว่นดา้นหลงั

2.	 ใสผ่า้ในถงัซกัโดยใสท่บับนแคปซลู

ข้อควรระวงั

ส�าหรบัโปรแกรมซกัทีใ่ชน้�้า หรอืโปรแกรมซกัทีท่�างานเสรจ็ภายในหน่ึงชัว่โมง ขอแนะน�าใหใ้ชน้�้ายาซกัผา้แบบเหลว มฉิะนัน้ แคปซลูอาจละลายไมห่มด
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ก่อนการเร่ิมต้น

ไทย26 

ก่อน
การเริ่ม

ต้
น

ค�าแนะน�าส�าหรบัช่องใส่น�้ายาซกัผา้

เครือ่งซกัผา้มชีอ่งจา่ยน�้ายาแบบสามชอ่ง ดงัน้ี ชอ่งดา้นซา้ยส�าหรบัการซกัหลกั ชอ่งดา้นขวาหน้าส�าหรบัน�้ายาปรบัผา้นุ่ม และชอ่งดา้นขวาหลงัส�าหรบัการซกั

ขัน้ตน้

A

1.	  ช่องใส่สารซกัฟอกส�าหรบัการซกัล่วงหน้า: ใสส่ารซกัฟอก

ส�าหรบัการซกัลว่งหน้า

2.	  ช่องใส่สารซกัฟอกหลกั: ใสส่ารซกัฟอกหลกั น�้ายาปรบัผา้นุ่ม 

น�้ายาส�าหรบัแชผ่า้ น�้ายาฟอก และ/หรอืน�้ายาขจดัคราบ

3.	  ช่องใส่น�้ายาปรบัผา้นุ่ม: ใสน่�้ายาเสรมิเชน่น�้ายาปรบัผา้นุ่ม อยา่

เตมิเกนิ เส้นระดบัสงูสดุ	(A)

หมายเหตุ

ลกัษณะตามจรงิของตวักัน้น�้ายาปรบัผา้นุ่มอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละรุน่

ข้อควรระวงั

• หา้มเปิดชอ่งใสน่�้ายาซกัผา้ขณะทีเ่ครือ่งซกัผา้ท�างาน

• หา้มใชน้�้ายาซกัผา้ชนิดต่อไปน้ีในชอ่งใส:่

 - ชนิดเมด็หรอืแคปซลู

 - ชนิดบอลหรอืตาขา่ย

• เพือ่ชว่ยป้องกนัการอุดตนัในชอ่ง ตอ้งมกีารเจอืจางสารเขม้ขน้หรอืประสทิธภิาพสงู (น�้ายาปรบัผา้นุ่มหรอืน�้ายาซกัผา้) ดว้ยน�้าสะอาดก่อนน�าไปใชง้าน

• เมือ่เลอืก ตัง้เวลาสิน้สดุ ไว ้โปรดอยา่ใสผ่งซกัฟอกหรอืน�้ายาซกัผา้ในถงัซกัโดยตรง มฉิะนัน้อาจท�าใหผ้า้สตีก ใชช้อ่งใสน่�้ายาซกัผา้เมือ่เลอืก ตัง้เวลาสิน้สดุ 

ไว้
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ไทย 27 

ก่อน
การเริ่ม

ต้
น

ในการใส่สารซกัฟอกในช่องใส่สารซกัฟอก

1.	 เลือ่นเพือ่เปิดชอ่งใสน่�้ายาซกัผา้

2.	 ใสน่�้ายาซกัผา้ใน  ช่องใส่สารซกัฟอกส�าหรบัการซกัหลกั ตาม

ค�าแนะน�าของผูผ้ลติ ในการใชน้�้ายาซกัผา้แบบเหลว โปรดดทูีห่น้า 28

A

3.	 ใสน่�้ายาปรบัผา้นุ่มใน  ช่องใส่น�้ายาปรบัผา้นุ่ม อยา่เตมิเกนิ เส้น

ระดบัสงูสดุ	(A)

เครือ่งจะจา่ยน�้ายาปรบัผา้นุ่มเขา้สูก่ารซกัในขัน้ตอนการลา้งน�้าสดุทา้ย

4.	 ถา้ตอ้งการซกัลว่งหน้า ใหใ้สน่�้ายาซกัผา้ใน  ช่องใส่สารซกัฟอก

ส�าหรบัการซกัล่วงหน้า ตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติ

5.	 ปิดชอ่งใสส่ารซกัฟอก
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ก่อนการเร่ิมต้น

ไทย28 

ก่อน
การเริ่ม

ต้
น

ข้อควรระวงั

• อยา่ใสผ่งซกัฟอกชนิดผงในชอ่งใสน่�้ายาซกัผา้

• โปรดละลายน�้ายาปรบัผา้นุ่มชนิดเขม้ขน้ดว้ยน�้าก่อนทีจ่ะใช้

• อยา่ใสส่ารซกัฟอกหลกัใน  ช่องใส่น�้ายาปรบัผา้นุ่ม

ในการใช้น�้ายาซกัผา้แบบเหลว	(เฉพาะรุ่น)

A

ขัน้แรก ใหใ้สท่ีใ่สน่�้ายาซกัผา้ทีม่ใีหใ้น  ช่องส�าหรบัน�้ายาซกัผา้หลกั 

จากนัน้ ใสน่�้ายาซกัผา้ในชอ่งใสโ่ดยไมเ่กนิ เส้นสงูสดุ	(A)

หมายเหตุ

• ใสท่ีใ่สน่�้ายาซกัผา้หลงัจากน�าชอ่งใสผ่งซกัฟอกออกจากเครือ่งแลว้

เทา่นัน้ ดว้ยการกด สลกัคลาย	(A)

• หลงัจากการซกั สารซกัฟอกชนิดเหลวอาจยงัหลงเหลอือยูใ่นชอ่งใส่

สารซกัฟอก

ข้อควรระวงั

• หา้มใชฟ้งักช์นัซกัลว่งหน้าเมือ่คณุใชส้ารซกัฟอกชนิดเหลว

• น�าทีใ่สน่�้ายาซกัผา้ออกก่อนทีจ่ะใชผ้งซกัฟอก
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การท�างาน

แผงควบคมุ

01

02

03 04 05 06 07

08

09

11

10

01 ปุ่ มเลือกโปรแกรม หมนุปุม่บดิเพือ่เลอืกโปรแกรม

02 จอแสดงผล จอแสดงผลจะแสดงขอ้มลูโปรแกรมปจัจบุนัและเวลาทีเ่หลอืโดยประมาณ หรอืรหสัขอ้มลูเมือ่มปีญัหาเกดิขึน้

03  Temp.	(อณุหภมิู) กดเพือ่เปลีย่นอุณหภมูนิ�้าส�าหรบัโปรแกรมปจัจบุนั

04  Rinse	(ล้างน�้า)
กดเพือ่เปลีย่นจ�านวนครัง้ในการลา้งน�้าส�าหรบัโปรแกรมปจัจบุนั คณุสามารถตัง้คา่รอบการลา้งน�้าไดส้งูสดุ 5 รอบ 

ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัโปรแกรมทีใ่ช้

05  Spin	(ปัน่หมาด)

กดเพือ่เปลีย่นความเรว็ในการป ัน่ส�าหรบัโปรแกรมปจัจบุนั รอบการหมนุต่อนาท ี(RPM) จะแตกต่างกนัไปในแต่ละ

รุน่

• หยดุการล้างน�้า: การลา้งน�้ารอบสดุทา้ยถกูระงบัไวเ้พือ่ใหผ้า้แชอ่ยูใ่นน�้า หากตอ้งการน�าผา้ออก ใหใ้ช้

โปรแกรมระบายน�้าหรอืรอบป ัน่

 - ในการใชต้วัเลอืก หยดุการลา้งน�้า ใหก้ดปุม่  Spin	(ปัน่หมาด) ซ�้าๆ จนกระทัง่สญัญาณของตวั

เลอืก ป ัน่หมาด ดบัลงทัง้หมด

• ไม่ปัน่หมาด : ถงัจะไมป่ ัน่หมาดหลงัจากการระบายน�้ารอบสดุทา้ย

 - ในการใชต้วัเลอืก ไมป่ ัน่หมาด ใหก้ดปุม่  Spin	(ปัน่หมาด) ซ�้าๆ จนกระทัง่สญัญาณตวัเลอืก  

(  ) ปรากฏขึน้

• ปัน่หมาดเท่านัน้ : ในการเรยีกใชโ้ปรแกรม ป ัน่หมาดเทา่นัน้ ใหก้ดปุม่  Spin	(ปัน่หมาด) คา้งไว ้

3 วนิาท ีขณะทีเ่วลาของโปรแกรมปรากฏอยู ่ใหก้ด  Spin	(ปัน่หมาด) ซ�้าๆ จนไดค้วามเรว็ในการป ัน่

หมาดทีต่อ้งการ จากนัน้กด เร่ิม/พกั เพือ่เริม่ตน้รอบการท�างาน เวลาในการป ัน่หมาดจะขึน้อยูก่บัโปรแกรมที่

เลอืก

06  Options	(ตวัเลือก)
กดเพือ่เลอืกตวัเลอืกจาก ซกัคราบฝงัลกึ และ ซกัลว่งหน้า กดอกีครัง้เพือ่ยกเลกิการเลอืก

• การใชง้านตวัเลอืกน้ีขึน้อยูก่บัโปรแกรมทีใ่ช้

การท
�างาน
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การท�างาน

ไทย30 

การท
�างาน

07  Bubble	Soak	(พลงัฟอง

แช่ผา้)

กดเพือ่เปิด/ปิดการท�างานของฟงักช์นั พลงัฟองแชผ่า้ ฟงักช์นัน้ีจะชว่ยขจดัคราบฝงัลกึไดห้ลากหลายแบบ

• พลงัฟองแชผ่า้ จะชว่ยขจดัคราบฝงัลกึไดห้ลากหลายแบบ

• เมือ่เลอืก พลงัฟองแชผ่า้ ผา้จะแชอ่ยูใ่นน�้าทีม่ฟีองเพือ่ใหก้ารซกัทีส่ะอาดและมปีระสทิธภิาพ

• พลงัฟองแชผ่า้ จะใชไ้ดใ้น 5 โปรแกรม และจะเพิม่เวลาอกี 30 นาท:ี ผา้ฝ้าย, ผา้ใยสงัเคราะห,์ ผา้ซกัทกุ

วนั, ชดุเดก็อ่อน และ เครื่องนอน

08  Delay	End	(ตัง้เวลาส้ินสดุ)

ตัง้เวลาสิน้สดุ ใชส้�าหรบัตัง้เวลาสิน้สดุของโปรแกรมปจัจบุนั เวลาเริม่ตน้ของโปรแกรมจะถกูก�าหนดโดยตรรกะของ

เครือ่ง โดยพจิารณาจากการตัง้คา่ของคณุ ตวัอยา่งเชน่ การตัง้คา่น้ีมปีระโยชน์ส�าหรบัการตัง้โปรแกรมเครือ่งใหซ้กั

เสรจ็ในเวลาทีค่ณุมกัจะกลบัจากทีท่�างานตามปกติ

• กดเพือ่เลอืกหน่วยชัว่โมงทีต่ ัง้ไวแ้ลว้

09  Easy	Iron	(โปรแกรมรีด

ง่าย)

กดเพือ่เตรยีมเสือ้ผา้ของคณุเพือ่ใหร้ดีงา่ย ดว้ยการลดรอยยบัระหวา่งรอบการป ัน่หมาด

• โปรแกรมรดีงา่ยจะใชไ้ดเ้ฉพาะโปรแกรมซกัผา้ต่อไปน้ี: ผา้ฝ้าย, ผา้ฝ้าย	(ประหยดั), ผา้ใยสงัเคราะห,์ 

ผา้ซกัทกุวนั, ซกัประหยดัพลงังาน, ผา้สีเข้ม, ชดุเดก็อ่อน และ เครื่องนอน

10 เปิด/ปิด กดเพือ่เปิด/ปิดเครือ่งซกัผา้

11 เร่ิม/พกั กดเพือ่เริม่หรอืหยดุการท�างาน

*(Hold 3 sec) : กดคา้งไวเ้ป็นเวลา 3 วนิาที
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ไทย 31 

การท
�างาน

ข ัน้ตอนง่ายๆ	ในการเร่ิมต้น

1

6

2

53 4

1.	 กดปุม่ เปิด/ปิด เพือ่เปิดเครือ่งซกัผา้

2.	 หมนุ ปุ่ มเลือกโปรแกรม เพือ่เลอืกโปรแกรม

3.	 เปลีย่นการตัง้คา่ของโปรแกรม (  Temp.	(อณุหภมิู),  Rinse	(ล้างน�้า) และ  Spin	(ปัน่หมาด)) ตามตอ้งการ

4.	 ในการเพิม่ตวัเลอืก ใหก้ดปุม่  Options	(ตวัเลือก) ใชปุ้ม่น้ีอกีครัง้เพือ่เลอืกรายการทีต่อ้งการ

5.	 เครือ่งน้ีมปีุม่ 3 ปุม่ส�าหรบั  Bubble	Soak	(พลงัฟองแช่ผา้),  Easy	Iron	(โปรแกรมรีดง่าย) และ  Delay	End	(ตัง้เวลาส้ินสดุ) เพือ่ให ้

เขา้ถงึไดง้า่ย ถา้คณุตอ้งการใชต้วัเลอืกเหลา่น้ี ใหก้ดปุม่ส�าหรบัตวัเลอืกทีต่อ้งการ

6.	 กด เร่ิม/พกั

ในการเปล่ียนโปรแกรมระหว่างการท�างาน

1.	 กด เร่ิม/พกั เพือ่หยดุการท�างาน

2.	 เลอืกโปรแกรมอืน่

3.	 กด เร่ิม/พกั เพือ่เริม่ตน้รอบการซกัใหม่
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การท�างาน

ไทย32 

การท
�างาน

ภาพรวมของโปรแกรม

โปรแกรมมาตรฐาน

โปรแกรม ค�าอธิบาย	&	น�้าหนักสงูสดุ	(กก.)

ผา้ฝ้าย
• ส�าหรบัผา้ฝ้าย ผา้ปทูีน่อน ผา้ปโูต๊ะ ชดุชัน้ใน ผา้ขนหนู หรอืเสือ้เชิต้ เวลาในการซกัและ

จ�านวนรอบการลา้งน�้าจะมกีารปรบัโดยอตัโนมตัติามน�้าหนกั
สงูสดุ

ผา้ฝ้าย	(ประหยดั)
• ประสทิธภิาพทีด่ทีีส่ดุพรอ้มกบัใชพ้ลงังานน้อยลงส�าหรบัผา้ฝ้าย ผา้ปทูีน่อน ผา้ปโูต๊ะ ชดุ

ชัน้ใน ผา้ขนหนู หรอืเสือ้เชิต้ เพือ่ประหยดัพลงังาน อุณหภมูใินการซกัจรงิอาจต�่ากวา่ทีร่ะบุ
สงูสดุ

ผา้ใยสงัเคราะห์
• ส�าหรบัเสือ้หรอืเสือ้เชิต้ทีท่�าจากโพลเีอสเตอร ์(ไดโอเลน, เทรวริา) โพลอีาไมด ์(เพอรล์อน 

ไนลอน) หรอืสว่นผสมอืน่ๆ
4

ถนอมผา้
• ส�าหรบัผา้เน้ือบาง ชดุชัน้ในสตร ีชดุชัน้ใน (ผา้ไหม) และผา้อืน่ๆ ทีต่อ้งซกัดว้ยมอืเทา่นัน้

• เพือ่ประสทิธภิาพทีด่ยี ิง่ขึน้ โปรดใชน้�้ายาซกัผา้
2

ล้าง	และ	ปัน่หมาด • ลา้งน�้าเพิม่เตมิหลงัจากเทน�้ายาปรบัผา้นุ่มลงในผา้ สงูสดุ

รอบปัน่ • เป็นกระบวนการป ัน่หมาดเพิม่เตมิเพือ่ขจดัความชืน้จากผา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ สงูสดุ

ล้างถงัซกั

• ท�าความสะอาดถงัซกัดว้ยการขจดัคราบสกปรกและแบคทเีรยีออกจากถงัซกั

• ด�าเนินการหน่ึงครัง้เมือ่ซกัครบ 40 ครัง้โดยไมต่อ้งใสผ่งซกัฟอกหรอืสารฟอกขาว

• ตรวจสอบวา่ถงัซกัวา่งเปลา่

• โปรดอยา่ใชส้ารท�าความสะอาดเพือ่ท�าความสะอาดถงัซกั

—

ซกัด่วน	15	นาที

• ส�าหรบัผา้ทีส่กปรกน้อย น�้าหนกัไมเ่กนิ 2.0 กก. และตอ้งการซกัอยา่งรวดเรว็

• ใชส้ารซกัฟอกน้อยกวา่ 20 กรมั การใชส้ารซกัฟอกมากกวา่ 20 กรมัอาจท�าใหม้ ี

สารซกัฟอกตกคา้ง

• ส�าหรบัน�้ายาซกัผา้แบบเหลว ใหใ้ชไ้มเ่กนิ 20 มล.

2

ผา้ซกัทกุวนั • ใชส้�าหรบัเสือ้ผา้ทีใ่ชท้กุวนั เชน่ ชดุชัน้ในและเสือ้เชิต้ 4

ซกัประหยดัพลงังาน • โปรแกรม ซกัฟองแบบประหยดั อุณหภมูติ�่าจะชว่ยลดการใชพ้ลงังาน 4

ผา้สีเข้ม
• การลา้งน�้าเพิม่เตมิและการป ัน่หมาดทีล่ดความเรว็ลงชว่ยใหเ้สือ้ผา้ไดร้บัการซกั 

อยา่งนุ่มนวลและลา้งอยา่งสะอาด
4
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ไทย 33 

การท
�างาน

โปรแกรม ค�าอธิบาย	&	น�้าหนักสงูสดุ	(กก.)

ผา้ขนสตัว ์

• เหมาะส�าหรบัผา้ขนสตัวท์ีซ่กัดว้ยเครือ่งได ้มนี�้าหนกัผา้น้อยกวา่ 2.0 กก.

• โปรแกรม ผา้ขนสตัว ์  มกีารหมนุและการแชท่ีนุ่่มนวลเพือ่ป้องกนัเสน้ใยผา้ขนสตัวเ์กดิ

การหดตวั/ผดิรปู

• ขอแนะน�าใหใ้ชส้ารซกัฟอกทีม่ฤีทธิเ์ป็นกลาง

2

รอบการอบ

ไอน�้าอาจไมป่รากฏใหเ้หน็หรอืมอียูใ่นระหวา่งโปรแกรม ซึง่เป็นอาการปกติ

ชดุเดก็อ่อน
• ใชก้ารซกัอุณหภมูสิงูและลา้งน�้าเพิม่เตมิเพือ่ชว่ยขจดัสารซกัฟอกตกคา้งไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ
4

เครื่องนอน

• ส�าหรบัผา้ปทูีน่อน ผา้คลุมเตยีง หรอืปลอกผา้นวม ฯลฯ

• เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ ใหซ้กัผา้ปทูีน่อนเพยีง 1 ประเภทเทา่นัน้และน�้าหนกัผา้ 

ตอ้งไมเ่กนิ 2.0 กก.

2

ตวัเลือก	

ตวัเลือก ค�าอธิบาย

ซกัล่วงหน้า • เพิม่รอบการซกัขัน้ตน้ก่อนรอบการซกัหลกั

ซกัคราบฝังลึก • ส�าหรบัผา้สกปรกมาก เวลาในการท�างานส�าหรบัแต่ละรอบจะยาวนานกวา่ปกติ

Untitled-3   33 2017-12-18   �� 11:00:22



การท�างาน

ไทย34 

การท
�างาน

ตัง้เวลาส้ินสดุ	

คณุสามารถก�าหนดใหเ้ครือ่งซกัผา้เสรจ็ในเวลาอืน่โดยอตัโนมตั ิโดยเลอืกไดต้ัง้แต่ 1 ถงึ 24 ชัว่โมง (เพิม่ไดค้รัง้ละ 1 ชัว่โมง) จ�านวนชัว่โมงทีแ่สดงนัน้เป็นเวลา

ทีร่อบการซกัจะสิน้สดุลง

1.	 เลอืกโปรแกรม จากนัน้เปลีย่นการตัง้คา่โปรแกรมตามตอ้งการ

2.	 กดปุม่  Delay	End	(ตัง้เวลาส้ินสดุ) ซ�้าๆ เพือ่ตัง้เวลาสิน้สดุตามตอ้งการ

3.	 กด เร่ิม/พกั

สญัญาณ ตัง้เวลาสิน้สดุ จะกะพรบิและเครือ่งจะหมนุถงัซกัเพือ่ตรวจหาน�้าหนกัผา้ ถา้มกีารเลอืกโปรแกรม ผา้ฝ้าย หรอื ผา้ฝ้าย	(ประหยดั) ไว ้

การตรวจหาน�้าหนกัผา้จะไดร้บัการตัง้คา่ลว่งหน้าและเปิดใชง้านเฉพาะใน 2 โปรแกรมนี้เทา่นัน้ เมือ่ท�างานเสรจ็ เครือ่งจะแสดงเวลาทีต่ ัง้คา่ไวข้ณะที ่

ตวัตัง้เวลาจะเริม่ท�างาน

4.	 ในการยกเลกิ  Delay	End	(ตัง้เวลาส้ินสดุ) ใหเ้ริม่ตน้เครือ่งซกัผา้ใหมด่ว้ยการกดปุม่ เปิด/ปิด

กรณีการใช้งานจริง

คณุตอ้งการใหโ้ปรแกรมซกัทีใ่ชเ้วลาสองชัว่โมงท�างานเสรจ็ในอกี 3 ชัว่โมงนบัจากน้ี ดว้ยเหตุน้ีคณุจงึเพิม่ตวัเลอืก ตัง้เวลาสิน้สดุ ของโปรแกรมปจัจบุนัใหม้กีาร

ตัง้คา่ 3 ชัว่โมง และกด เร่ิม/พกั เวลา 14.00 น. จากนัน้จะเกดิอะไรขึน้ เครือ่งซกัผา้เริม่จะท�างานในเวลา 15:00 น. และสิน้สดุในเวลา 17:00 น. ตามตวัอยา่ง

ชว่งเวลาดา้นลา่งน้ี

14:00
ตั �งคา่ ตั �งเวลาสิ�นสดุ เป็น 3 ชั �วโมง

15:00
เริ�มทํางาน

17:00
สิ�นสดุ
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ไทย 35 

การท
�างาน

การตัง้ค่า

ลอ็คป้องกนัเดก็	

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิอุบตัเิหตุกบัเดก็ ลอ็คป้องกนัเดก็ จะลอ็คปุม่ทัง้หมด

ยกเวน้ปุม่ เปิด/ปิด

• ในการตัง้คา่ฟงักช์นั ลอ็คป้องกนัเดก็ ใหก้ดปุม่  Temp.	(อณุหภมิู) 

และ  Rinse	(ล้างน�้า) พรอ้มกนัเป็นเวลา 3 วนิาที

• ในการปลดลอ็คฟงักช์นั ลอ็คป้องกนัเดก็ ใหก้ดปุม่  Temp.	

(อณุหภมิู) และ  Rinse	(ล้างน�้า) พรอ้มกนัเป็นเวลา 3 วนิาที

หมายเหตุ

• ในสถานะ ลอ็คป้องกนัเดก็ ขัน้แรก คณุจะตอ้งยกเลกิฟงักช์นั ลอ็ค

ป้องกนัเดก็ ถา้ตอ้งการเตมิสารซกัฟอกหรอืเตมิผา้

• การตัง้คา่จะคงเดมิแมว้า่จะเริม่ตน้การท�างานเครือ่งใหมก่ต็าม

เปิด/ปิดเสียง	

คณุสามารถเปิดหรอืปิดเสยีงจากเครือ่งซกัผา้ได ้เมือ่ตัง้คา่ปิดฟงักช์นัน้ี 

เสยีงแจง้โปรแกรมเสรจ็สมบรูณ์ และเสยีงเตอืนเมือ่ปิดเครือ่งจะไมด่งั แต่ 

เสยีงอืน่ๆ จะยงัคงท�างาน

• ในการปิดเสยีง ใหก้ดปุม่  Rinse	(ล้างน�้า) และ  Spin	(ปัน่

หมาด) คา้งไว ้3 วนิาที

• ในการเปิดเสยีง ใหก้ดปุม่คา้งไว ้3 วนิาทอีกีครัง้

• การตัง้คา่จะคงเดมิแมว้า่จะเริม่ตน้การท�างานเครือ่งใหมก่ต็าม
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ไทย36 

การบ�ารงุรกัษา

โปรดรกัษาใหเ้ครือ่งซกัผา้สะอาดอยูเ่สมอเพือ่ป้องกนัประสทิธภิาพลดลงและเพือ่ใหม้อีายกุารใชง้านทีย่าวนาน

ล้างถงัซกั

โปรดใชโ้ปรแกรมน้ีเป็นประจ�าเพือ่ลา้งถงัซกัและก�าจดัแบคทเีรยี

1.	 กดปุม่ เปิด/ปิด เพือ่เปิดเครือ่งซกัผา้

2.	 หมนุ ปุ่ มเลือกโปรแกรม เพือ่เลอืก ล้างถงัซกั

3.	 กด เร่ิม/พกั

หมายเหตุ

• อุณหภมูขิองน�้าส�าหรบั ล้างถงัซกั มกีารตัง้คา่ไวท้ี ่70 °C ซึง่จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้

• ขอแนะน�าใหเ้รยีกใชโ้ปรแกรม ล้างถงัซกั หน่ึงครัง้เมือ่ผา่นการซกัไปแลว้ 40 ครัง้

ข้อควรระวงั

โปรดอยา่ใชส้ารท�าความสะอาดเพือ่ท�าความสะอาดถงัซกั สารเคมตีกคา้งในถงัซกัจะท�าใหป้ระสทิธภิาพในการซกัลดลง

การเตือนการล้างถงัซกั

• การเตอืนของโปรแกรม ล้างถงัซกั จะปรากฏบนหน้าจอหลกัหน่ึงครัง้เมือ่ซกัครบ 40 ครัง้ ขอแนะน�าใหใ้ชโ้ปรแกรม ล้างถงัซกั เป็นประจ�า

• เมือ่คณุเหน็การเตอืนน้ีเป็นครัง้แรก คณุจะสามารถใชเ้ครือ่งเพือ่ซกัต่อไปไดโ้ดยไมต่อ้งด�าเนินการใดๆ อกี 6 ครัง้ตดิต่อกนั ตัง้แต่การซกัครัง้ที ่7 เป็นตน้ไป 

การแจง้เตอืนจะไมป่รากฏอกี แต่จะปรากฏอกีเมือ่ซกัครบ 40 ครัง้ในคราวถดัไป

การบ
�ารงุรกัษ

า
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ไทย 37 

การบ
�ารงุรกัษ

า

Smart	Check	

หากตอ้งการเปิดใชง้านฟงักช์นัน้ี ข ัน้แรก คณุตอ้งดาวน์โหลด Samsung Smart Washer ที ่Play Store หรอื Apple Store และตดิตัง้ในอุปกรณ์เคลือ่นทีซ่ึง่มี

กลอ้ง

ฟงักช์ัน่ Smart Check ไดร้บัการปรบัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุกบัโทรศพัทร์ุน่ Galaxy & iPhone (เฉพาะบางรุน่)

1.	 เมือ่เครือ่งซกัผา้ตรวจพบปญัหาทีจ่ะตอ้งตรวจสอบ จะมรีหสัขอ้มลูปรากฏบนจอแสดงผล ในการเขา้สูโ่หมด Smart Check ใหก้ดปุม่  Spin	(ปัน่

หมาด) และ  Options	(ตวัเลือก) พรอ้มกนัเป็นเวลา 3 วนิาที

2.	 เครือ่งซกัผา้จะเริม่กระบวนการวนิิจฉยัดว้ยตนเอง และแสดงรหสัขอ้ผดิพลาดถา้พบปญัหา

3.	 เรยีกใชแ้อปพลเิคชัน่ Samsung Smart Washer ในอุปกรณ์เคลือ่นที ่และแตะ Smart Check

4.	 ถอือุปกรณ์เคลือ่นทีใ่กลก้บัแผงจอแสดงผลของเครือ่งซกัผา้ โดยใหก้ลอ้งของสมารท์โฟนหนัเขา้หาเครือ่งซกัผา้ จากนัน้ แอปพลเิคชัน่จะรบัรูร้หสั 

ขอ้ผดิพลาดโดยอตัโนมตัิ

5.	 เมือ่รบัรูร้หสัขอ้ผดิพลาดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง แอปพลเิคชัน่จะแสดงขอ้มลูโดยละเอยีดส�าหรบัขอ้ผดิพลาด พรอ้มกบัวธิกีารด�าเนินการต่อไป

หมายเหตุ

• ชือ่ฟงักช์นั Smart Check อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละภาษา

• ถา้เครือ่งซกัผา้มไีฟสะทอ้นบนจอแสดงผล แอปพลเิคชัน่อาจไมส่ามารถรบัรูร้หสัขอ้ผดิพลาด

• ถา้แอปพลเิคชัน่ไมร่บัรูร้หสัของ Smart Check ตดิต่อกนั ใหป้้อนรหสัขอ้ผดิพลาดดว้ยตนเองลงในหน้าจอของแอปพลเิคชัน่
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การบ�ารงุรกัษา

ไทย38 

การบ
�ารงุรกัษ

า

ทางระบายน�้าฉุกเฉิน

ในกรณทีีเ่กดิไฟฟ้าดบั ใหร้ะบายน�้าภายในถงัซกัก่อนน�าผา้ออก

A

1.	 ปิดเครือ่งและถอดปลัก๊เครือ่งซกัผา้ออกจากเตา้รบัไฟฟ้าทีผ่นงั

2.	 คอ่ยๆ กดบรเิวณดา้นบนของ ท่ีปิดตวักรอง	(A) เพือ่เปิด

B

3.	 วางภาชนะเปลา่ขนาดใหญ่ไวร้อบๆ ทีปิ่ด และดงึทอ่ระบายน�้าฉุกเฉนิ

ไปทีภ่าชนะขณะทีจ่บั ฝาปิดท่อ	(B) ไว้

C

4.	 เปิดฝาปิดทอ่และปลอ่ยน�้าใน ทางระบายน�้าฉุกเฉิน	(C) ไหลลงใน

ภาชนะ

5.	 เมือ่เสรจ็แลว้ ใหปิ้ดฝาปิดทอ่และใสท่อ่กลบัเขา้ที ่จากนัน้ปิดฝาครอบ

ของตวักรอง

หมายเหตุ

ใชภ้าชนะขนาดใหญ่เน่ืองจากน�้าในถงัซกัอาจมมีากกวา่ทีค่าดไว้
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ไทย 39 

การบ
�ารงุรกัษ

า

การท�าความสะอาด

พืน้ผิวของเครื่องซกัผา้

ใชผ้า้นุ่มเชด็ทีม่นี�้ายาท�าความสะอาดทีไ่มม่สีารขดัถ ูหา้มฉดีน�้าลงบนเครือ่งซกัผา้

ตะแกรงตวักรอง

ท�าความสะอาดตะแกรงตวักรองของทอ่จา่ยน�้าหน่ึงหรอืสองครัง้ต่อปี

1.	 ปิดเครือ่งซกัผา้ และถอดปลัก๊สายไฟ

2.	 ปิดก๊อกน�้า

3.	 คลายและปลดทอ่จา่ยน�้าจากดา้นหลงัของเครือ่งซกัผา้ หุม้ทอ่ดว้ยผา้

เพือ่ป้องกนัน�้าไหลออก

4.	 ใชค้มีเพือ่ดงึตะแกรงตวักรองออกจากชอ่งวาลว์น�้าเขา้

5.	 จุม่ตะแกรงตวักรองลงในน�้าใหม้ดิเพือ่ใหข้อ้ต่อทีเ่ป็นเกลยีวจมน�้าดว้ย

6.	 ตากตะแกรงตวักรองใหแ้หง้สนิทภายในรม่

7.	 ใสต่ะแกรงตวักรองในวาลว์น�้าเขา้ และต่อทอ่น�้าเขา้กบัวาลว์น�้าเขา้

8.	 เปิดก๊อกน�้า

หมายเหตุ

ถา้ตะแกรงตวักรองอุดตนั รหสัขอ้ผดิพลาด “4C” จะปรากฏบนหน้าจอ
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การบ�ารงุรกัษา

ไทย40 

การบ
�ารงุรกัษ

า

ตวักรองปัม๊

ขอแนะน�าใหท้�าความสะอาดตวักรอง 5 หรอื 6 ครัง้ต่อปีเพือ่ป้องกนัการอุดตนั ตวักรองป ัม๊ทีอุ่ดตนัอาจลดประสทิธภิาพของการซกัฟอก

1.	 ปิดเครือ่งซกัผา้ และถอดปลัก๊สายไฟ

2.	 ระบายน�้าทีเ่หลอืภายในถงัซกั ดทูีห่วัขอ้ “ทางระบายน�้าฉุกเฉิน”

3.	 คอ่ยๆ กดบรเิวณดา้นบนของท่ีปิดตวักรองเพือ่เปิด

4.	 หมนุปุม่ของตวักรองป ัม๊ไปทางซา้ย และระบายน�้าทีเ่หลอือยูอ่อก
 

ใหห้มด

5.	 ท�าความสะอาดตวักรองป ัม๊โดยใชแ้ปรงขนนุ่ม ตรวจสอบวา่ใบพดั 

ของป ัม๊น�้าทิง้ภายในตวักรองไมอุ่ดตนั

6.	 ใสต่วักรองป ัม๊กลบัเขา้ที ่และหมนุปุม่ของตวักรองไปทางขวา

หมายเหตุ

ถา้ตวักรองป ัม๊อุดตนั รหสัขอ้ผดิพลาด “5C” จะปรากฏบนหน้าจอ

ข้อควรระวงั

• โปรดปิดปุม่บดิของตวักรองอยา่งเหมาะสมหลงัจากท�าความสะอาด 

ตวักรอง มฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิน�้ารัว่

• โปรดใสต่วักรองอยา่งเหมาะสมหลงัจากท�าความสะอาดตวักรอง 

มฉิะนัน้ตวักรองอาจไมท่�างานหรอือาจท�าใหเ้กดิน�้ารัว่
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ไทย 41 

การบ
�ารงุรกัษ

า

ช่องใส่น�้ายาซกัผา้

A

1.	 กด สลกัคลาย	(A) ทีด่า้นในของชอ่งคา้งไวข้ณะทีเ่ลือ่นเพือ่เปิดชอ่ง

2.	 น�าสลกัคลายและทีใ่สน่�้ายาซกัผา้ออกจากชอ่ง

3.	 ท�าความสะอาดชอ่งโดยใหน้�้าไหลผา่นและใชแ้ปรงขนนุ่ม

4.	 ท�าความสะอาดชอ่งของทีใ่สน่�้ายาซกัผา้ดว้ยแปรงขนนุ่ม

5.	 ใสส่ลกัคลายและทีใ่สน่�้ายาซกัผา้กลบัเขา้ทีใ่นชอ่ง

6.	 เลือ่นชอ่งเขา้ดา้นในเพือ่ปิด

หมายเหตุ

ในการน�าผงซกัฟอกทีต่กคา้งอยูอ่อก ใหใ้ชโ้ปรแกรม ล้าง	และ	ปัน่หมาด ขณะทีถ่งัซกัวา่งเปลา่
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การบ�ารงุรกัษา

ไทย42 

การบ
�ารงุรกัษ

า

การคืนสภาพจากการเป็นน�้าแขง็

เครือ่งซกัผา้อาจกลายเป็นน�้าแขง็เมือ่อุณหภมูติ�่ากวา่ 0 °C

1.	 ปิดเครือ่งซกัผา้ และถอดปลัก๊สายไฟ

2.	 เทน�้าอุน่บนก๊อกน�้าเพือ่คลายทอ่จา่ยน�้าใหห้ลวม

3.	 ถอดทอ่จา่ยน�้า และแชใ่นน�้าอุน่

4.	 เทน�้าอุน่ลงในถงัซกัและปลอ่ยทิง้ไวเ้ป็นเวลาประมาณ 10 นาที

5.	 ต่อทอ่จา่ยน�้ากลบัเขา้กบัก๊อกน�้า

หมายเหตุ

ถา้เครือ่งซกัผา้ยงัคงไมท่�างานตามปกต ิใหด้�าเนินการซ�้าตามขัน้ตอนขา้งตน้จนกวา่จะสามารถท�างานไดต้ามปกติ

การดแูลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

โปรดหลกีเลีย่งการไมใ่ชเ้ครือ่งซกัผา้เป็นเวลานาน ถา้เกดิกรณน้ีีขึน้ ใหร้ะบายน�้าออกจากเครือ่งซกัผา้และถอดปลัก๊สายไฟ

1.	 หมนุ ปุ่ มเลือกโปรแกรม ไปที ่ล้าง	และ	ปัน่หมาด

2.	 ตรวจสอบวา่ถงัซกัวา่งเปลา่ และกดปุม่ เร่ิม/พกั

3.	 เมือ่โปรแกรมท�างานเสรจ็ ใหปิ้ดก๊อกน�้าและถอดทอ่จา่ยน�้า

4.	 ปิดเครือ่งซกัผา้ และถอดปลัก๊สายไฟ

5.	 เปิดประตเูพือ่ใหม้อีากาศไหลเวยีนในถงัซกั
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ไทย 43 

การแก้ไขปัญหา

จดุตรวจสอบ

ถา้คณุพบวา่เกดิปญัหากบัเครือ่งซกัผา้ โปรดตรวจสอบทีต่ารางดา้นลา่งน้ีก่อนและลองด�าเนินการตามค�าแนะน�า

ปัญหา การด�าเนินการ

เครื่องไม่เร่ิมท�างาน

• ตรวจสอบวา่เสยีบปลัก๊เรยีบรอ้ย

• ตรวจสอบวา่ประตปิูดเหมาะสมแลว้

• ตรวจสอบวา่ก๊อกน�้าเปิดอยู่

• โปรดกดหรอืแตะ เร่ิม/พกั เพือ่เริม่ตน้เครือ่งซกัผา้

• ตรวจสอบวา่ไมไ่ดเ้ปิดใช ้ลอ็คป้องกนัเดก็  ไว้

• ก่อนทีเ่ครือ่งซกัผา้จะเริม่เตมิน�้า จะมเีสยีงคลกิๆ ดงัเพือ่ตรวจสอบประตแูละด�าเนินการระบายน�้าอยา่งรวดเรว็

• ตรวจสอบฟิวสห์รอืเบรกเกอรว์งจร

การจ่ายน�้าไม่เพียงพอ	

หรือไม่มีการจ่ายน�้า

• เปิดก๊อกน�้าจนสดุ

• ตรวจสอบวา่ประตปิูดเหมาะสมแลว้

• ตรวจสอบวา่ทอ่จา่ยน�้าไมจ่บัตวัเป็นน�้าแขง็

• ตรวจสอบวา่ทอ่จา่ยน�้าไมบ่ดิงอหรอือุดตนั

• ตรวจสอบวา่มแีรงดนัน�้าเพยีงพอหรอืไม่

หลงัจากจบรอบการท�างาน	มีผง

ซกัฟอกหลงเหลือในช่องใส่ผง

ซกัฟอก

• ตรวจสอบวา่เครือ่งซกัผา้ต่อกบัแหลง่จา่ยน�้าทีม่แีรงดนัเพยีงพอ

• ตรวจสอบวา่ไดเ้ตมิน�้ายาซกัผา้ทีก่ึง่กลางของชอ่งใสน่�้ายาซกัผา้

• ตรวจสอบวา่ไดใ้สท่ีก่ ัน้น�้ายาปรบัผา้นุ่มไวอ้ยา่งถกูตอ้ง

• ถา้ใชผ้งซกัฟอกแบบเมด็ โปรดตรวจสอบวา่ตวัเลอืกผงซกัฟอกอยูใ่นต�าแหน่งดา้นบน

• ถอดทีก่ ัน้น�้ายาปรบัผา้นุ่มออกและท�าความสะอาดชอ่งใสผ่งซกัฟอก

มีการสัน่สะเทือนหรือเสียงมาก

ผิดปกติ

• ตรวจสอบวา่เครือ่งซกัผา้ตัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่รยีบเสมอกนัและไมล่ืน่ ถา้พืน้ทีไ่มเ่รยีบเสมอกนั ใหใ้ชข้าตัง้ปรบัระดบั

เพือ่ปรบัระดบัความสงูของเครือ่งซกัผา้

• ตรวจสอบวา่น�าหมดุส�าหรบัการขนสง่ออกแลว้

• ตรวจสอบวา่เครือ่งซกัผา้ไมไ่ดส้มัผสักบัวตัถุอืน่

• ตรวจสอบวา่ปรมิาณผา้อยูใ่นถงัอยา่งสมดลุ

• มอเตอรอ์าจท�าใหเ้กดิเสยีงระหวา่งการท�างานปกติ

• ชดุเอีย๊มหรอืเสือ้ผา้ทีม่เีครือ่งประดบัโลหะอาจท�าใหเ้กดิเสยีงขณะซกัได ้ซึง่เป็นอาการปกติ

• มสีิง่ของทีเ่ป็นโลหะ เชน่ เหรยีญ ท�าใหเ้กดิเสยีง หลงัจากการซกั น�าสิง่ของเหลา่น้ีออกจากถงัซกัหรอื 

ทีใ่สต่วักรอง

การแก้ไขปั
ญ
ห
า
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การแก้ไขปัญหา

ไทย44 

การแก้ไขปั
ญ
ห
า

ปัญหา การด�าเนินการ

ไม่ระบายน�้าและ/หรือปัน่หมาด

• ตรวจสอบวา่ทอ่ทิง้น�้าเหยยีดตรงตลอดเสน้ทางไปยงัระบบระบายน�้า ถา้พบวา่การระบายน�้ามปีญัหา โปรด

ตดิต่อศนูยบ์รกิาร

• ตรวจสอบวา่ตวักรองเศษผา้ไมอุ่ดตนั

• ปิดประต ูจากนัน้กดปุม่ เร่ิม/พกั เพือ่ความปลอดภยั เครือ่งซกัผา้จะไมห่มนุหรอืป ัน่หมาดถา้ประตไูมปิ่ดสนิท

• ตรวจสอบวา่ทอ่ระบายน�้าทิง้ไมอุ่ดตนั

• โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้่อทอ่ระบายน�้าเขา้กบัระบบระบายน�้าทีไ่มอุ่ดตนั

• ถา้เครือ่งซกัผา้มกี�าลงัไฟฟ้าไมเ่พยีงพอ เครือ่งอาจไมร่ะบายน�้าหรอืป ัน่หมาดเป็นการชัว่คราว เมือ่
 

เครือ่งซกัผา้มกี�าลงัไฟฟ้าเพยีงพอ เครือ่งจะท�างานตามปกติ

ประตไูม่ยอมเปิด

• โปรดกดหรอืแตะ เร่ิม/พกั เพือ่หยดุเครือ่ง

• อาจใชเ้วลาสกัครูก่่อนทีก่ลไกประตจูะปลดลอ็ค

• ประตจูะไมส่ามารถเปิดไดจ้นกวา่จะครบ 3 นาทหีลงัจากทีเ่ครือ่งหยดุการท�างานหรอืมกีารปิดเครือ่ง

• โปรดตรวจสอบวา่ไดร้ะบายน�้าออกจากถงัซกัทัง้หมดแลว้

• ประตอูาจไมเ่ปิด ถา้มนี�้าอยูใ่นถงั ระบายน�้าในถงัทิง้และเปิดประตดูว้ยตนเอง

• ตรวจสอบวา่ไฟลอ็คประตดูบัอยู ่ไฟลอ็คประตจูะดบัลงหลงัจากทีเ่ครือ่งซกัผา้ระบายน�้าออกแลว้

มีฟองล้น

• โปรดใชผ้งซกัฟอกประเภททีแ่นะน�าตามความเหมาะสม

• ใชผ้งซกัฟอกประสทิธภิาพสงู (HE) เพือ่ป้องกนัการเกดิฟองลน้

• ลดปรมิาณผงซกัฟอกส�าหรบัน�้าออ่น ผา้ปรมิาณน้อยหรอืผา้ทีไ่มส่กปรกมาก

• ไมแ่นะน�าใหใ้ชผ้งซกัฟอกทีไ่มใ่ชแ่บบ HE

ไม่สามารถเทผงซกัฟอกเพ่ิมได้ • โปรดตรวจสอบวา่ปรมิาณผงซกัฟอกและน�้ายาปรบัผา้นุ่มทีเ่หลอือยูไ่มเ่กนิขดีจ�ากดั

หยดุ

• ตรวจสอบวา่สายไฟต่อเขา้กบัเตา้รบัไฟฟ้าทีม่ไีฟฟ้า

• ตรวจสอบฟิวสห์รอืเบรกเกอรว์งจร

• ปิดประต ูและกดหรอืแตะ เร่ิม/พกั เพือ่เริม่การท�างานของเครือ่ง เพือ่ความปลอดภยั เครือ่งซกัผา้จะไมห่มนุ

หรอืป ัน่หมาดถา้ประตไูมปิ่ดสนิท

• ก่อนทีเ่ครือ่งซกัผา้จะเริม่เตมิน�้า จะมเีสยีงคลกิๆ ดงัเพือ่ตรวจสอบประตแูละด�าเนินการระบายน�้าอยา่งรวดเรว็

• อาจมกีารหยดุหรอืแชผ่า้ในโปรแกรม รอสกัครูแ่ละเครือ่งอาจเริม่ท�างานเอง

• ตรวจสอบวา่ตวักรองของทอ่จา่ยน�้าทีก๊่อกน�้าไมอุ่ดตนั ท�าความสะอาดตะแกรงตวักรองเป็นประจ�า+

• ถา้เครือ่งซกัผา้มกี�าลงัไฟฟ้าไมเ่พยีงพอ เครือ่งอาจไมร่ะบายน�้าหรอืป ัน่หมาดเป็นการชัว่คราว
 

เมือ่เครือ่งซกัผา้มกี�าลงัไฟฟ้าเพยีงพอเครือ่งจะท�างานตามปกติ
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ปัญหา การด�าเนินการ

เติมน�้าในอณุหภมิูท่ีไม่ถกูต้อง

• เปิดก๊อกน�้าทัง้สองก๊อกจนสดุ

• ตรวจสอบวา่การเลอืกอุณหภมูถิกูตอ้ง

• ตรวจสอบวา่ทอ่ต่อกบัก๊อกทีถ่กูตอ้ง ลา้งทอ่น�้า

• ตรวจสอบวา่เครือ่งท�าน�้ารอ้นมกีารจา่ยน�้ารอ้นทีอุ่ณหภมู ิ120 °F (49 °C) เป็นอยา่งต�่า และตรวจสอบเครือ่ง

ท�าน�้ารอ้นและอตัราการรบัน�้า

• ถอดสายและท�าความสะอาดตะแกรงตวักรอง ตะแกรงตวักรองอาจอุดตนั

• ขณะทีเ่ครือ่งซกัผา้เตมิน�้า อุณหภมูขิองน�้าอาจเปลีย่นแปลงขณะทีค่ณุลกัษณะการควบคมุอุณหภมูอิตัโนมตัิ

ตรวจสอบอุณหภมูขิองน�้าทีไ่หลเขา้ ซึง่เป็นอาการปกติ

• ขณะทีเ่ครือ่งซกัผา้เตมิน�้า คณุอาจพบวา่มเีพยีงน�้ารอ้นหรอืน�้าเยน็ไหลผา่นชอ่งจา่ยผงซกัฟอก เมือ่เลอืก

อุณหภมูกิารซกัแบบเยน็หรอือุน่ กรณน้ีีเป็นการท�างานปกตขิองคณุลกัษณะการควบคมุอุณหภมูอิตัโนมตั ิ

เน่ืองจากเครือ่งซกัผา้จะก�าหนดอุณหภมูขิองน�้า

ผา้เปียกเกินไปเมื่อส้ินสดุโปรแกรม

• ใชค้วามเรว็การป ัน่หมาดสงูหรอืสงูมาก

• ใชผ้งซกัฟอกประสทิธภิาพสงู (HE) เพือ่ลดการเกดิฟองลน้

• ผา้มปีรมิาณน้อยเกนิไป ผา้น้อยเกนิไป (ชิน้หรอืสองชิน้) อาจท�าใหเ้สยีสมดลุและอาจไมม่กีารป ัน่หมาดอยา่ง

เหมาะสม

• ตรวจสอบวา่ทอ่ระบายน�้าทิง้ไมบ่ดิงอหรอือุดตนั

น�้าร ัว่

• ตรวจสอบวา่ประตปิูดเหมาะสมแลว้

• ตรวจสอบวา่ทอ่มกีารต่อแน่นหนา

• ตรวจสอบวา่ปลายทอ่ระบายน�้ามกีารต่อไวอ้ยา่งถกูตอ้งและแน่นหนากบัระบบระบายน�้า

• อยา่ใสผ่า้มากเกนิไป

• ใชผ้งซกัฟอกประสทิธภิาพสงู (HE) เพือ่ป้องกนัการเกดิฟองลน้

มีกล่ินอบั

• ตะกอนผงซกัฟอกทีค่า้งอยูม่ากเกนิไปจะท�าใหเ้กดิกลิน่เหมน็

• ใชโ้ปรแกรมท�าความสะอาดเป็นประจ�า

• ท�าความสะอาดซลี (ยางขอบประต)ู

• ทิง้ใหภ้ายในเครือ่งซกัผา้แหง้หลงัจากจบโปรแกรม

ไม่เหน็ว่ามีฟอง	(เฉพาะรุ่น	

Bubbleshot)

• การใสผ่า้มากเกนิไปอาจท�าใหไ้มม่ฟีอง

• ผา้ทีส่กปรกมากอาจท�าใหไ้มเ่กดิฟอง

ถา้ปญัหาเหลา่น้ียงัคงอยู ่โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารของ Samsung ในพืน้ที่
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รหสัข้อมลู

ถา้เครือ่งซกัผา้ไมท่�างาน คณุสามารถดรูหสัขอ้มลูบนหน้าจอได ้โปรดตรวจสอบตารางดา้นลา่งและลองด�าเนินการตามค�าแนะน�า

รหสั การด�าเนินการ

4C

เครือ่งไมจ่า่ยน�้า

• ตรวจสอบวา่ก๊อกน�้าเปิดอยู่

• ตรวจสอบวา่ทอ่น�้าไมอุ่ดตนั

• ตรวจสอบวา่ก๊อกน�้าไมเ่กาะตวัเป็นน�้าแขง็

• ตรวจสอบวา่เครือ่งซกัผา้ต่อกบัแหลง่จา่ยน�้าทีม่แีรงดนัเพยีงพอ

• ตรวจสอบวา่ก๊อกน�้าเยน็และก๊อกน�้ารอ้นมกีารต่ออยา่งถกูตอ้ง

• ท�าความสะอาดตะแกรงตวักรองเมือ่มกีารอุดตนั

4C2 • ตรวจสอบวา่ทอ่จา่ยน�้าเยน็ต่อกบัก๊อกน�้าเยน็อยา่งแน่นหนา ถา้ต่ออยูก่บัก๊อกน�้ารอ้น ผา้อาจเสยีหายในบางโปรแกรมซกั

5C

เครือ่งไมร่ะบายน�้าทิง้

• ตรวจสอบวา่ทอ่ระบายน�้าทิง้ไมอุ่ดตนั

• ตรวจสอบวา่ทอ่ระบายน�้าทิง้อยูใ่นต�าแหน่งทีเ่หมาะสม ตามประเภทการเชือ่มต่อ

• ท�าความสะอาดตวักรองเมือ่มกีารอุดตนั

• ตรวจสอบวา่ทอ่ทิง้น�้าเหยยีดตรงตลอดเสน้ทางไปยงัระบบระบายน�้า

• ถา้ยงัคงมรีหสัขอ้มลูปรากฏอยู ่โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารลกูคา้

dC

มกีารใชเ้ครือ่งซกัผา้ขณะทีป่ระตเูปิดอยู่

• ตรวจสอบวา่ประตปิูดเหมาะสมแลว้

• ตรวจสอบวา่ผา้ไมไ่ดต้ดิอยูท่ีป่ระตู

OC

น�้าลน้

• เริม่ตน้ใหมห่ลงัจากป ัน่หมาด

• ถา้รหสัขอ้มลูยงัคงปรากฏบนหน้าจอ โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารของ Samsung ในพืน้ที่

LC,	LC1

ตรวจสอบทอ่ระบายน�้า

• ตรวจสอบวา่ปลายทอ่น�้าทิง้วางอยูบ่นพืน้หรอืไม่

• ตรวจสอบวา่ทอ่ระบายน�้าทิง้ไมอุ่ดตนั

• ถา้ยงัคงมรีหสัขอ้มลูปรากฏอยู ่โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารลกูคา้

Ub

การป ัน่หมาดไมท่�างาน

• ตรวจสอบวา่ผา้กระจายตวัสม�่าเสมอ

• ตรวจสอบวา่เครือ่งตัง้อยูบ่นพืน้ทีซ่ึง่ราบเสมอกนั

• ใหค้ลายผา้ทีพ่นักนัออก หากมกีารซกัผา้เพยีงชิน้เดยีว เชน่ เสือ้คลุมอาบน�้าหรอืกางเกงยนีส ์การป ัน่ครัง้สดุทา้ยอาจไม่

ไดผ้ลดเีทา่ทีค่วร และขอ้ความตรวจสอบ "Ub" จะปรากฏในจอแสดงผล
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รหสั การด�าเนินการ

3C

ตรวจสอบการท�างานของมอเตอร์

• ลองเริม่ตน้โปรแกรมใหม่

• ถา้ยงัคงมรีหสัขอ้มลูปรากฏอยู ่โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารลกูคา้

UC

ตอ้งตรวจสอบการควบคมุอเิลก็ทรอนิกส์

• ตรวจสอบวา่มกีารจา่ยไฟอยา่งถกูตอ้ง

• ถา้ยงัคงมรีหสัขอ้มลูปรากฏอยู ่โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารลกูคา้

ตรวจพบแรงดนัไฟฟ้าต�่า

• ตรวจสอบวา่สายไฟเชือ่มต่ออยา่งเหมาะสม

• ถา้ยงัคงมรีหสัขอ้มลูปรากฏอยู ่โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารลกูคา้

HC
ตรวจสอบการใหค้วามรอ้นอุณหภมูสิงู

• ถา้ยงัคงมรีหสัขอ้มลูปรากฏอยู ่โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารลกูคา้

1C

เซน็เซอรร์ะดบัน�้าท�างานไมถ่กูตอ้ง

• ลองปิดเครือ่งและเริม่ตน้โปรแกรมใหม่

• ถา้ยงัคงมรีหสัขอ้มลูปรากฏอยู ่โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารลกูคา้

AC

ตรวจสอบการสือ่สารของ PBA หลกัและรอง

• ลองปิดเครือ่งและเริม่ตน้โปรแกรมใหม่

• ถา้ยงัคงมรีหสัขอ้มลูปรากฏอยู ่โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารลกูคา้

8C

เซนเซอร ์MEMS ไมท่�างานอยา่งถกูตอ้ง

• ลองปิดเครือ่งและเริม่ตน้โปรแกรมใหม่

• ถา้ยงัคงมรีหสัขอ้มลูปรากฏอยู ่โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารลกูคา้ Samsung

AC6

ตรวจสอบการสือ่สารของ PBA อนิเวอรเ์ตอรห์ลกัและรอง

• เครือ่งอาจกลบัสูก่ารท�างานปกตไิดเ้อง ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาวะการท�างานในขณะนัน้ๆ

• ลองปิดเครือ่งและเริม่ตน้โปรแกรมใหม่

• ถา้ยงัคงมรีหสัขอ้มลูปรากฏอยู ่โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารลกูคา้ Samsung

ถา้รหสัขอ้มลูยงัคงปรากฏบนหน้าจอ โปรดตดิต่อศนูยบ์รกิารของ Samsung ในพืน้ที่
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ข้อมลูจ�าเพาะ

ผงัการดแูลผา้

สญัลกัษณ์ต่อไปน้ีเป็นค�าแนะน�าในการดแูลผา้ สญัลกัษณ์การดแูลผา้ประกอบดว้ยสญัลกัษณ์สีอ่ยา่งตามล�าดบั: การซกั การฟอกขาว การอบแหง้ และการรดี 

(และการซกัแหง้ถา้จ�าเป็น) การใชส้ญัลกัษณ์ชว่ยใหม้คีวามสม�่าเสมอระหวา่งผูผ้ลติเสือ้ผา้แต่ละรายทัง้ส�าหรบัผา้ในประเทศและผา้ทีน่�าเขา้ โปรดปฏบิตัติาม

ฉลากการดแูลเพือ่ยดือายกุารใชง้านของผา้และลดปญัหาในการซกัผา้

ผา้หนา หา้มรดี

ผา้บาง ซกัแหง้ดว้ยสารท�าละลายใดกไ็ด้

ซกัไดท้ี ่95 องศาเซลเซยีส ซกัแหง้

ซกัไดท้ี ่60 องศาเซลเซยีส
ซกัแหง้ดว้ยเปอรค์ลอไรด ์น�้ามนัไฟแชก็ แอลกอฮอล์

บรสิทุธิ ์หรอื R113 เทา่นัน้

ซกัไดท้ี ่40 องศาเซลเซยีส
ซกัแหง้ดว้ยน�้ามนัเครือ่งบนิ แอลกอฮอลบ์รสิทุธิ ์หรอื 

R113 เทา่นัน้

ซกัไดท้ี ่30 องศาเซลเซยีส หา้มซกัแหง้

ซกัมอืเทา่นัน้ หา้มแขวน

ซกัแหง้เทา่นัน้ แขวนได้

ใชส้ารฟอกในน�้าเยน็ ตากดว้ยไมแ้ขวนเสือ้

หา้มใชส้ารฟอก ใชเ้ครือ่งอบ ความรอ้นปกติ

รดีดว้ยความรอ้นสงูสดุ 200 องศาเซลเซยีส ใชเ้ครือ่งอบ ความรอ้นต�่า

รดีดว้ยความรอ้นสงูสดุ 150 องศาเซลเซยีส หา้มใชเ้ครือ่งอบ

รดีดว้ยความรอ้นสงูสดุ 100 องศาเซลเซยีส

ข้อม
ลูจ�าเพ

าะ
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ข้อม
ลูจ�าเพ

าะ

การปกป้องส่ิงแวดล้อม

• อุปกรณ์น้ีไดร้บัการผลติจากวสัดรุไีซเคลิ หากคณุตอ้งการทิง้อุปกรณ์น้ี โปรดปฏบิตัติามระเบยีบการทิง้ขยะของพืน้ที ่ตดัสายไฟ เพือ่ป้องกนัไมใ่ห ้

มกีารต่อสายไฟกบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้าน้ีอกี ถอดประตอูอก เพือ่ป้องกนัไมใ่หส้ตัวห์รอืเดก็ตดิอยูภ่ายใน

• อยา่ใชผ้งซกัฟอกเกนิปรมิาณทีแ่นะน�าโดยผูผ้ลติผงซกัฟอก

• ใชส้ารขจดัคราบและสารฟอกขาวก่อนการซกัเฉพาะเมือ่จ�าเป็นเทา่นัน้

• ประหยดัน�้าและไฟฟ้าโดยซกัเตม็ถงั (ปรมิาณผา้ขึน้อยูก่บัโปรแกรมทีใ่ช)้
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ข้อม
ลูจ�าเพ

าะ

ข้อมลูจ�าเพาะ

" * " เครือ่งหมายดอกจนัหมายถงึหมายเลขรุน่ทีแ่ปรผนั (0-9) หรอื (A-Z)

ประเภท เครื่องซกัผา้ฝาหน้า

ชือ่รุน่ WW9*J5*****

ขนาด กวา้ง 600 x ลกึ 550 x สงู 850 (มม.)

แรงดนัน�้า 50-800 kPa

น�้าหนกัสทุธิ 61.0 กก.

ความจใุนการซกัและการป ัน่หมาด 9.0 กก.

การใชพ้ลงังาน ขณะซกัและใหค้วามรอ้น

220 V 2000 W

240 V 2400 W

การหมนุป ัน่หมาด

WW9*J54**** WW9*J52****

1400 รอบต่อนาที 1200 รอบต่อนาที

ประเภท เครื่องซกัผา้ฝาหน้า

ชือ่รุน่ WW8*J5*****

ขนาด กวา้ง 600 x ลกึ 550 x สงู 850 (มม.)

แรงดนัน�้า 50-800 kPa

น�้าหนกัสทุธิ 61.0 กก.

ความจใุนการซกัและการป ัน่หมาด 8.0 กก.

การใชพ้ลงังาน ขณะซกัและใหค้วามรอ้น

220 V 2000 W

240 V 2400 W

การหมนุป ัน่หมาด

WW8*J54****  WW8*J52****

1400 รอบต่อนาที 1200 รอบต่อนาที
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ไทย 51 

ข้อม
ลูจ�าเพ

าะ

ประเภท เครื่องซกัผา้ฝาหน้า

ชือ่รุน่ WW7*J5*****

ขนาด กวา้ง 600 x ลกึ 550 x สงู 850 (มม.)

แรงดนัน�้า 50-800 kPa

น�้าหนกัสทุธิ 61.0 กก.

ความจใุนการซกัและการป ัน่หมาด 7.5 กก.

การใชพ้ลงังาน ขณะซกัและใหค้วามรอ้น

220 V 2000 W

240 V 2400 W

การหมนุป ัน่หมาด

WW7*J54****  WW7*J52****

1400 รอบต่อนาที 1200 รอบต่อนาที

หมายเหตุ

ลกัษณะและขอ้มลูจ�าเพาะอาจมกีารเปลีย่นแปลงเพือ่ปรบัปรงุคณุภาพโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ
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ถ้าคณุมีค�าถามหรือข้อคิดเหน็

ประเทศ โทรศพัท์ หรือเย่ียมชมเวบ็ไซตข์องเราท่ี

THAILAND

0-2689-3233 (only for HHP)

0-2689-3232 (OTH products) 

1800-29-3232 (Toll free)

www.samsung.com/th/support

MYANMAR
+95-1-2399-888 

VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/th/support

DC68-03887A-00
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