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คู่มือการใช้งาน 
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เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ 

ก่อนอื่นทางบรษิัท สยามแมเนอรก์รุ๊ป ขอกราบขอบพระคณุที่ไดไ้วว้างใจและซือ้เครื่องลา้งจานกบัทางบรษิัทฯ ทัง้นีเ้พื่อการใชง้านอปุกรณไ์ดอ้ย่าง

ถกูตอ้งและปลอดภยั ทางบรษิัทฯแนะน าใหท้า่นอ่านคู่มือนีอ้ยา่งละเอียดและปฏิบตัิตามขอ้แนะน า เพื่อใหก้ารใชง้านเป็นประโยชนอ์ย่างสงูสุด 

 
การติดตั้งสายดิน  

• เครื่องใชไ้ฟฟ้านีต้อ้งท าการติดตัง้สายดิน ในกรณีที่ เครื่อง

ท างานผิดปรกติหรือเสีย สายดินนีจ้ะช่วยลดความเส่ียงตอ่

การเกิดไฟฟ้ารั่ว เครื่องลา้งจานนีจ้ะมาพรอ้มกบัสายไฟที่มี

คอนดกัเตอรแ์ละปลั๊กสายดินแลว้ 

• ปลั๊กไฟเครื่องควรเสียบเขา้กับเตา้เสียบที่เหมาะสม ไดร้บั

การติดตัง้ถกูตอ้งตามกฏและขอ้บงัคบัตามกม. 

 ข้อควรระวัง 

• การต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบอย่างไม่เหมาะสมอาจ

ก่อใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าช๊อตได ้

• ติดต่อช่างบริษัทหรือศูนยบ์ริการบริษัท หากมีค าถามหรือ

ขอ้สงสัย เก่ียวกับการติดตัง้สายดิน หากปลั๊กไม่สามารถ

ใส่กับเตา้เสียบ อย่าแกไ้ข/ดดัแปลงปลั๊กที่มากับเครื่องลา้ง

จานเอง โปรดติดต่อศนูยห์รือช่างซ่อม

 ข้อควรระวังในการใช้งาน 

• อย่าท าลาย นั่ง หรือยืนบนประตูเครื่องหรือตะกรา้วาง

ภาชนะ 

• อย่าจับเหล็กให้ความรอ้นในเครื่องหลังจากการใช้งาน

ทนัที  (ส าหรบัรุน่ท่ีมีเหล็กใหค้วามรอ้นในเครื่อง) 

• ดูใหม้ั่นใจว่าปิดประตูเครื่องดีแลว้ก่อนเริ่มโปรแกรมการ

ท างาน  เปิดประตูอย่างระมัดระวังขณะที่เครื่องก าลัง

ท างาน เนื่องจากอาจมีน า้พุ่งออกจากตวัเครื่อง 

• อย่าวางของหนัก หรือ ยืนบนประตูเครื่องลา้งจานขณะที่

ประตเูครื่องเปิด เครื่องลา้งจานอาจลม้หนา้คว ่าได ้

• เมื่อน าภาชนะเขา้เครื่อง 

1. เมื่อน าของแหลมเข้าเครื่อง ระวังอย่าให้โดนขอบยาง

ประต ูเพราะยางประตอูาจเสียหายได ้

2. ระวงั: มีดหรือเครื่องครวัปลายแหลมตอ้งใส่ในตะกรา้ใส่

ช้อนส้อมมีดและวางให้ปลายแหลมทิ่มลงหรือวางใน

ต าแหน่งแนวนอนเท่านัน้ 

• ควรระวังไม่ให้ภาชนะพลาสติกสัมผัสถูกเหล็กให้ความ

รอ้นในเครื่อง (มีเฉพาะบางรุน่) 

• ตรวจสอบดูว่าช่องใส่น า้ยาว่างเปล่าหรือไม่หลังจบรอบ

การลา้งทกุครัง้ 

• หา้มใส่ภาชนะพลาสติกที่ไม่ไดร้ะบุบว่า dishwasher safe 

หรือปลอดภัยส าหรบัเขา้เครื่องลา้งจาน โปรดตรวจสอบ

กบัผูผ้ลิตก่อนใชง้าน 

• ใชน้ า้ยาลา้งจานและ น า้ยารินสเ์อด rinse aid (น า้ยาช่วย

ลดคราบบนภาชนะ) ท่ีเหมาะกบัเครื่องลา้งจานเท่านัน้ 

• ห้ ามใช้  น ้ า ยาล้ า งจาน  ส บู่อาบน ้ า  
ผงซักฟอก หรือน ้ายาล้างมือกับเคร่ือง
ล้างจานเด็ดขาด โปรดเก็บน ้ายาเหล่านี้

ให้ห่างจากเด็กเล็ก 
• โปรดเก็บน ้ายาล้างจานและ  น ้ายารินส์เอด  rinse aid 

(น า้ยาช่วยลดคราบบนภาชนะ) ใหห้่างจากเด็กเล็ก อย่าให้

1. ข้อควรระวัง  

ข้อควรระวัง โปรดอ่านคู่มือกอ่นการใช้งาน 



เด็กอยู่ใกลเ้มื่อเปิดประตูเครื่องลา้งจาน เนื่องจากอาจมี

น า้ยาลา้งจานหลงเหลืออยู่ในเครื่อง 

• เครื่องล้างจานนี ้ไม่เหมาะส าหรับผู้ที่พิการทางสมอง 

หรือไม่มีประสบการณก์ารใชง้าน หรือผูไ้ม่มีความรูใ้นการ

ใชง้าน ผูใ้ชค้วรศกึษาคู่มือนีอ้ย่างดีก่อนการใชง้านเครื่อง 

• เด็กควรมีผูใ้หญ่ดแูลขณะใชง้านเครื่อง เพื่อใหม้ั่นใจว่าเด็ก

ไม่เล่นกบัเครื่อง 

• น า้ยาเครื่องลา้งจานจะมีความเป็นด่าง (alkaline) สูง ซึ่ง

อนัตรายมากหาก กลืนลงทอ้ง อย่าใหโ้ดนผิวหนงั หรือ ตา 

อย่าใหเ้ด็กอยู่ใกลเ้มื่อเปิดประตเูครื่องลา้งจาน 

• ไม่ควรเปิดประตูเครื่องลา้งจานทิง้ไว้เพราะอาจสะดุดลม้

ได ้

• หากสายไฟเครื่องเสียหายโปรดติดต่อศูนยเ์พื่อให้ช่างผู้

ช  านาญท าการเปล่ียน เพื่อป้องกนัอนัตราย 

• ทิง้กล่องและอปุกรณบ์รรจเุครื่องลา้งจานอย่างถกูตอ้ง 

• ใชเ้ครื่องลา้งจานในการลา้งภาชนะเท่านัน้ 

• ในการติดตัง้เครื่อง หา้มไม่ใหส้ายไฟบิด หรือ งอ หา้มเล่น

กบัแผงควบคมุการท างาน 

• เครื่องลา้งจานนีต้อ้งต่อเขา้กบัขอ้ต่อน า้เขา้ โปรดใชท้่อน า้

เขา้ใหม่และทิง้อนัเก่า 

• สามารถใส่ชดุภาชนะไดส้งูสดุ 14 ชดุ 

• แรงดนัน า้เขา้สงูสดุคือ 1 Mpa 

• แรงดนัน า้เขา้ต ่าสดุคือ 0.04 Mpa

 
 

 

 ส าคัญ   เพื่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ โปรดอ่านคูม่ือนีก้่อนการใชง้านในครัง้แรก 

 
 

 

บริษัทจะไม่รับประกันความเสยีหายทีเ่กิดขึน้จากการใช้งานไม่ถูกต้อง การตดิตั้งผิดวิธี หรือ จากการไม่ท าความสะอาด
สินค้าตามทีร่ะบุในคู่มือเล่มนี ้

 

ส่วนประกอบเคร่ืองล้างจาน 

แกนสเปรยฉี์ดน า้บน 

แกนสเปรยฉี์ดน า้ล่าง 

ส่วนประกอบตวักรอง 

ท่อน า้ดา้นในตวัเครื่อง 

ช่องใส่เกลือ 

ช่องใส่น า้ยา 



 
 

 
 

 

 ตัง้ฟังชั่นการลดความกระดา้งในน า้ (ถา้ม)ี 

 ใส่เกลือส าหรบัเครื่องลา้งจานเขา้ช่องใส่เกลือ (ถา้มี) 

 ขดูเศษอาหารออกจากภาชนะ แลว้ ใส่ภาชนะเขา้เครื่อง 

 ใส่น า้ยารนิสเ์อด และน า้ยาลา้งจานในช่องเครื่องลา้งจานที่ประตเูครื่องดา้นใน เลือกโปรแกรมการท างานและกดปุ่ ม START 

หมายเหตุ: โปรดศกึษาบทการเติมเกลือเครื่องลา้งจาน และน า้ยาที่ใชก้บัเครื่องลา้งจาน 

 

 
การกรองน า้กระดา้งสามารถตัง้การใชเ้กลือไดต้ามตอ้งการ (มีเฉพาะบางรุ่น) 

ฟังชั่นกรองน า้กระดา้งถกูออกแบบมาเพื่อขจดัความกระดา้ง คราบหินปนู ออกจากน า้ ซึ่งความกระดา้งและหินปนูนีจ้ะท าความเสียหายใหก้บั

เครื่อง   น า้กระดา้งคือน า้ที่มีประมาณของหินปนูมาก การกรองน า้กระดา้งนีค้วรปรบัใหเ้ป็นไปตามความกระดา้งของน า้เขา้ของแต่ละพืน้ท่ีนัน้ๆ 

การเร่ิมใช้งานเคร่ือง (แบบรวบรัด) 

A 

B 

C 

D 

ฟังช่ันการกรองน ้ากระด้าง 

ชัน้ใส่ชอ้น สอ้ม  ชัน้ตะกรา้ใส่ภาชนะบน  ชัน้ตะกรา้ใส่ภาชนะ

ล่าง  

สเปรยฉี์ดน า้บน ท่ีวางแกว้ 

ระบบฉีดน ้า 360 องศา นวตกรรมใหม่ของระบบฉีดน า้ที่
ใช ้แกนหมนุสองชิน้หมนุเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการฉีดน า้ทกุ

จดุทั่วเครื่อง  เพื่อใหม้ั่นใจว่าทกุจดุสะอาดสงูสดุ 

 

ก่อนการใชง้านเครื่อง โปรดปฏิบตัิต่อไปนี ้



 ขอ้ควรระวงั: หากเครื่องลา้งจานคณุไม่มีฟังชั่นกรองน า้กระดา้ง - คณุควรขา้มบทนีไ้ป 

 

 
ใหเ้ตมิเกลือส าหรบัเครื่องลา้งจานเท่านัน้ 

ช่องเติมเกลือจะอยู่ใตต้ะแกรงวางภาชนะชัน้ล่าง และควรเติมเกลือตามค าแนะน าดงันี ้

 ข้อควรระวัง 

• ใหเ้ตมิเกลือส าหรบัเครื่องลา้งจานเท่านัน้ เกลือชนดิอื่นๆท่ีไม่ไดถ้กูออกแบบมาเพื่อใชก้บัเครื่องลา้งจานโดยเฉพาะเกลือชนิดเม็ดจะเป็น

อนัตรายต่อระบบกรองน า้กระดา้งของเครื่องลา้งจาน ในกรณีที่เครื่องเสียหายจากการใชเ้กลือผิดประเภท บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความ

เสียหายดงักล่าวนี ้

• ใหใ้ส่เกลือก่อนเริ่มโปรแกรมการลา้งเทา่นัน้เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดคราบจากเกลือ หรือ น า้เกลือซึง่อาจกระเด็นออกมาจากใตเ้ครื่องและท า

ปฏิกรยิากดักรอ่นกบัตวัเครื่องได ้

 

 หลงัจากน าตะกรา้ชัน้ล่างออก ใหห้มนุเปิดฝาปิดช่องใส่เกลือออก  

 วางกรวย (มีมากบัตวัเครื่อง) ในช่องใส่เกลือและใส่เกลือประมาณ 1.5 กก. 

 เทน า้ใส่ช่อง น า้อาจลน้ออกจากช่องไดเ้ล็กนอ้ย 

 หลงัจากเทน า้เสรจ็แลว้ ใหใ้ส่ฝาปิดแลว้หมนุใหแ้น่นทวนเข็มนาฬิกา 

 ไฟสญัลกัษณแ์จง้เตือนเกลือจะดบัลง หลงัจากที่ช่องใส่เกลือมีเกลือเต็มแลว้ 

 หลงัการเตมิเกลือเสรจ็สิน้แลว้ ควรเริ่มโปรแกรมการลา้งทนัที ไม่เช่นนัน้ ระบบการกรอง ป้ัม หรือส่วนอื่นๆ อาจถกูท าลาย 

เพราะน า้เกลือไปท าการกดักรอ่นซึ่งบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบหรือรบัประกนัความเสียหายนี ้ 

 

 

 

การกรองน ้ากระด้าง 

น า้กระดา้งแต่ละพืน้ท่ีแตกต่างกนั หากน าน า้กระดา้งมาลา้งจาน คราบหินปนูจะตดิอยู่ตามจามชามและชอ้นสอ้ม 

ให้เติมเกลือส าหรับเคร่ืองล้างจานเท่าน้ัน เพือ่ขจัดความกระดา้งและคราบหนิปูนในน ้า 
 
การเติมเกลือเข้าเคร่ืองล้างจาน 

A 

B 

C 

D 

E 

F 



 

 ข้อควรจ า 

1. ควรเติมเกลือทกุครัง้ที่ไฟสญัญาณ แสดงบนหนา้จอการท างาน   ขึน้อยู่กบัอตัราการละลายของเกลือ ไฟสญัญาณอาจจะยงัตดิอยู่

แมไ้ดเ้ตมิเกลือแลว้ หากเครื่องลา้งจานไม่มีไฟสญัญาณเตมิเกลือ (มีเฉพาะบางรุน่) คณุสามารถกะการเติมเกลือไดโ้ดยการสงัเกตจาก

รอบการลา้ง ปรมิาณการใชเ้กลือจะอยู่ที่ 1.5 กก / 1 รอบการลา้ง 

2. หากท าเกลือหก ควรท าการเช็ดและเปิดโปรแกรมลา้งเครื่อง หรือ โปรแกรม RAPID เพื่อลา้งเกลือท่ีหกออกใหห้มด 

 

 

ความสงูของตะกรา้ชัน้บนสามารถปรบัไดเ้พื่อใหม้ีที่ใส่ภาชนะขนาดใหญ่ไดม้ากขึน้ส าหรบัทัง้ 2 ชัน้ วิธีปรบัคือใหว้งลอ้อยู่บนรางที่

ตอ้งการ ภาชนะหรืออปุกรณท์ี่มขีนาดยาวเช่นมีด ชอ้นสอ้มส าหรบัเสรฟ์ิ ควรวางอยู่บนชัน้วางเพื่อไม่ใหกี้ดขวางการกระจายของน า้ 

       

การใส่ภาชนะเข้าเคร่ือง 

การปรับตะกร้าภาชนะช้ันบน 

ดงึชัน้ใส่ภาชนะบน  น าชัน้ใส่ภาชนะบนออก  

น าชัน้ใส่ภาชนะบน ใส่เขา้รางลอ้อนับน  ขยบัและผลกัชัน้ใส่ภาชนะบนใหเ้ขา้ที่  



 
 

เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีในการวางภาชนะที่มีความสงู สามารถยกตวัวางแกว้ขึน้แลว้วางแกว้สงูแนบตะแกรง  สามารถน าตะแกรงออกได้

ดว้ยหากไม่ตอ้งการใชฟั้งชั่นนี ้

 
 
 

เพื่อใหม้ีที่ในการวางกระทะ หรือ หมอ้ที่มากขึน้ สามารถท าการพบัเก็บตะแกรงที่ใชว้างจานไดต้ามภาพ 

 

 
 
 

หากตอ้งการใหช้ัน้ขยบัขึน้ ใหย้กชัน้ใส่ภาชนะบน

ขึน้ตรงกลาง จนไดย้ินเสียงล็อกเขา้ต าแหน่งราง

ลอ้อนับน  ไม่จ าเป็นตอ้งยกที่จบั  

หากตอ้งการใหช้ัน้ลดระดบัลง ใหย้กตวัจบั ตาม

ภาพขึน้ เพื่อใหป้ล่อยตวัล็อกแลว้ลดระดบัชัน้ลง 

การพับเก็บตะแกรงช้ันล่าง 
 

การพับเก็บช่องวางแก้ว (ตะกร้าช้ันบน) 
 

ยกขึน้  พบัลง 



 

แผงควบคุมการท างาน 

แผงควบคมุการท างานสามารถเช็ดท าความสะอาดไดด้ว้ยผา้เปียกบิดใหแ้หง้ แลว้ใหเ้ช็ด จากน้ันใช้ผ้าแห้งเชด็ให้แห้ง   

เครื่องลา้งจานดา้นนอกใหใ้ชน้ า้ยาส าหรบัสแตนเลสสตีลอย่างดีเช็ดเทา่นัน้ หา้มใชข้องมีคม หรือ กระดาษทราย หรือ น า้ยามี

ฤทธ์ิกดักรอ่นในการท าความสะอาดเคร่ืองลา้งจาน 

การท าความสะอาดประตูเคร่ือง 

คราบอาหาร น า้ ต่างๆอาจหยดลงประตแูละซีลยางประตทูี่สเปรยฉี์ดน า้ไม่ถึง 

ควรท าความสะอาดซีลประตเูป็นประจ าดว้ยผา้ชบุน า้อุ่นบิดหมาดในการเช็ดรอบๆ

ขอบประตเูท่านัน้  หา้มใชน้ า้ยาแบบสเปรยท์กุชนิดเพื่อป้องกนัไม่ใหน้ า้ผ่านเขา้ตวัล็

อกประต ูหรือ ระบบไฟฟ้า และควรท าความะอาดคราบก่อนปิดประตทูกุครัง้ 

 

 

ตวักรองจะป้องกนัเศษอาหารหรือวตัถเุขา้สู่ดา้นในเครื่อง  เศษอาหารอาจอดุตนัตวักรองซึ่งตวักรองนี ้สามารถน ามาท าความ

สะอาดได ้ตวักรองประกอบไปดว้ยตวักรองหยาบ ตวักรองหลกั และตวักรองไมโครฟิวเตอร(์ตวักรองละเอียด) 

การดูแลรักษาเคร่ืองล้างจาน 

 
การดูแลรักษาภายนอก 

ข้อควรระวัง    
• หา้มใชน้ า้ยาแบบสเปรยท์กุชนดิในการท าความสะอาดประต ูหรือดา้นในเครื่อง เพื่อไม่ใหน้ า้ผ่านเขา้ตวัล็อกประต ู

หรือ ระบบไฟฟ้าเครื่อง 

• น า้ยามีฤทธ์ิกดักรอ่นหรือกระดาษเชด็มือบางประเภทไม่ควรน ามาใชก้บัเคร่ืองลา้งจานเพราะอาจเส่ียงต่อการเกดิรอย

ขีดข่วน หรือ ทิง้คราบบนผิวสแตนเลส 

•

ระบบการกรองเศษอาหาร 



1. ตัวกรองหลัก – เศษอาหารหรือส่ิงสกปรกที่ติดอยูใ่นชัน้กรองนีจ้ะถกูป่ันโดย
แรงพิเศษจากแกนส่งน า้ดา้นล่างและส่งลงท่อน า้ทิง้ 

2. ตัวกรองหยาบ - เศษอาหารชิน้ใหญ่ๆ เช่นกระดกู หรือเศษแกว้ ซึง่อาจอดุตนั
ท่อน า้ทิง้จะติดอยูใ่นชัน้กรองนี ้ใหน้ าเศษส่ิงสกปรกต่างๆที่ติดอยู่ในตวักรองนีอ้อก

โดยการบีบส่วนบนของที่กรองและดงึออก 

3. ตัวกรองไมโครฟิวเตอร(์ตัวกรองละเอียด) – ตวักรองนีด้กัจบัเศษ
อาหารและเศษสกปรกต่างๆกน้เครื่องและป้องกนัไม่ใหเ้ศษนีเ้ขา้ไปเกาะภาชนะ 

      ขณะเครื่องก าลงัท าการลา้งภาชนะ 

ชิน้ส่วนตัวกรอง 

ตวักรองนีส้ามารถขจดัเศษอาหารจากน า้ใชล้า้งภาชนะไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ ซึ่งท าใหน้ า้นีส้ะอาดพอที่จะใชไ้ดอ้ีกในรอบการ

ลา้งนัน้ๆ     ตวักรองนีค้วรน ามาท าความสะอาดเสมอเพื่อการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพของเครือ่งลา้งจาน โดยการน าเศษ

อาหารชิน้ใหญ่ๆที่ตดิอยู่ที่ตวักรองออกในแต่ละรอบการลา้งและลา้งดว้ยน า้ สามารถน าตวัออกมาลา้งไดโ้ดยการดงึตวักรองขึน้ 

 

 

 

 

ข้อควรระวัง    

• หา้มใชเ้ครื่องโดยไมใ่ส่ตวักรองเศษอาหารโดยเด็ดขาด 

• การใส่ตวักรองไม่ถกูตอ้งอาจลดประสิทธิภาพการท างานเครื่องและท าใหภ้าชนะ

เสียหายได ้

 

หมนุฟิวเตอรห์ยาบออกดว้ยการหมนุ

แบบทวนเข็มนาฬิกา  จากนัน้ยกฟิวเตอร์

ขึน้และน าออกจากเครื่อง 

ตวักรองละเอียด (fine filter) สามารถดงึ

ออกจากตวักรองได ้และสามารถดงึตวั

กรองหยาบออกจากตวักรองไดโ้ดยการ

กดไปท่ีส่วนบนเบาๆแลว้ดงึออก  



 

 

 

ข้อควรจ า: ควรตรวจสอบตวักรองว่ามีเศษอาหารอุดตันหรือไม่หลังจบรอบการท างานทกุคร้ัง 
- เม่ือน าตัวกรองหยาบออก คณุสามารถน าตวักรองออกมาล้างได ้

 ข้อควรจ า: ควรตรวจสอบตวักรองหลังรอบการล้างทกุคร้ัง 
 สามารถขันน็อตออกเพือ่น าตวักรองหยาบออกมาล้างท าความสะอาดได ้

 ควรท าความสะอาดตวักรองอาทติยล์ะคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อควรระวัง    

อย่าใชค้วามรุนแรงในการท าความสะอาดตวักรอง เพราะตวักรองอาจผิดรูปหรือท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน

นอ้ยลง 
 

ปล่อยใหน้ า้ไหลผ่านตวักรองแลว้ใหใ้ช้

แปรงนุ่มในการท าความสะอาดตวักรอง

หยาบและตวักรองละเอียด 

ใส่ตวักรองสะอาดกลบัเขา้เครื่องลา้งจาน

โดยวางกลบัเขา้ต าแหน่งเดมิและหมนุตาม

เข็มนาฬิกาเพื่อใหต้วักรองล็อกเขา้

ต าแหน่ง 



แกนสเปรยน์ ้า 
 จ าเป็นตอ้งท าความสะอาดแกนนีเ้ป็นประจ าเนื่องจาก เศษเกลือ ที่ช่วยในการกรองน า้กระดา้งอาจท าใหรู้บนแกนหรือช่องส่งน า้อดุตนั 

 ในการท าความสะอาด โปรดปฏิบตัิตามขอ้แนะน าต่อไปนี ้

 
 

 

 

    
 

 

 

 
• หลังรอบการล้างทกุคร้ัง  

หลงัรอบการลา้งทกุครัง้ เปิดประตเูล็กนอ้ยเพื่อระบายความชืน้และกลิ่นดา้นในเครื่อง 

• ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ 

ถอดปลั๊กไฟออกจากเตา้เสียบก่อนการท าความสะอาด หรือซ่อมบ ารุงเครื่องทกุครัง้ 

• ห้ามใชน้ ้ายามีฤทธิก์ัดกร่อน 

วิธีรักษาเคร่ืองล้างจานให้คงสภาพด ี
 

ใหน้ าแกนสเปรยน์ า้บนออกโดยการจบั

แกนกลางใหน้ิ่งแลว้หมนุแกนสเปรยท์วน

เข็มนาฬิกาเพ่ือถอดแกนออก 

ใหน้ าแกนสเปรยน์ า้ล่างออกโดยการดงึขึน้ 

สามารถลา้งแกนสเปรยไ์ดด้ว้ยน า้อุ่นและสบู่ แลว้

ใชแ้ปรงนุม่ขดัตามรูพ่นน า้  โปรดน าแกนกลบัเขา้

ต าแหน่งเดมิหลงัลา้งท าความสะอาดอยา่งดีแลว้ 



ในการท าความสะอาดเครื่องลา้งจานดา้นนอก หรือแกนสเปรยน์ า้ดา้นใน หา้มใชน้ า้ยามีฤทธ์ิกดักรอ่นเด็ดขาด 

 ใหใ้ชผ้า้ชบุน า้อุ่นผสมสบู่เทา่นัน้ หากเครื่องมีคราบหรือรอยดา้นใน ใหใ้ชผ้า้ชบุน า้ผสมน า้สม้สายชเูล็กนอ้ยเช็ด หรือใชน้ า้ยาส าหรบั

เครื่องลา้งจานเทา่นัน้ 

• หากไม่ใช้เคร่ืองเป็นระยะเวลานาน 

แนะน าใหเ้ปิดเครื่องใหท้ างานพรอ้มใส่น า้ยาเครื่องลา้งจานแต่ไมใ่ส่ภาชนะ จากนัน้ใหด้งึปลั๊กออกจากเตา้เสียบ ปิดวาวล์น า้ และเปิด

ประตทูิง้ไวเ้ล็กนอ้ยเพื่อใหร้ะบายอากาศซึง่จะช่วยใหซ้ีลยางประตมูีอายกุารใชง้านยาวขึน้และป้องกนัการเกิดกลิ่นภายในเครื่อง 

• การย้ายเคร่ือง 

หากจ าเป็นตอ้งท าการยา้ยเครื่องโปรดวางเครื่องในแนวตัง้ตรง  แต่ถา้จ าเป็นสามารถวางโดยใหด้า้นหลงัเครื่องอยู่บนพืน้ได  ้

• ซีลยาง 

ปัญหากลิ่นอบัส่วนใหญ่เกิดจาก คราบอาหารติดอยู่บนซีลยางประต ูควรท าความสะอาดเป็นประจ าดว้ยผา้เปียกเพื่อป้องกนัการเกิด

ปัญหานี ้

 

 

 

 

 

ข้อบังคับการต่อกระแสไฟฟ้า 

โปรดตรวจสอบฉลากเครื่องเพื่อดกูระไฟฟ้าเขา้ และต่อไฟเขา้เครื่องที่เหมาะสมกบักระแสไฟฟ้าที่เครื่องรบัได  ้

ใหใ้ชฟิ้วส ์10 แอมป์ และเบรกเกอรต์ามที่บงัคบัตาม กม. 

 โปรดดูให้มั่นใจว่ามีการต่อสายดิน ก่อนเร่ิมการใช้งาน 

การติดตั้งเคร่ืองลา้งจาน 

 

การต่อเคร่ืองเข้ากับไฟฟ้า 

 ข้อควรระวัง: เพื่อความปลอดภัย 

• อย่าใชส้ายพว่ง หรือ ปลั๊กอแดปเตอรก์บัเครื่อง 

• หา้มตดัหรือน าสายดินออก ไม่วา่กรณีใด 

• เชื่อมต่อไฟโดยการเสียบปลั๊กเขา้กบัเตา้เสียบ 

ระวังไฟฟ้าช็อต 
อันตรายถึงชีวิต ! โปรดดงึปลั๊กไฟเครื่องออกจากเตา้เสียบก่อนการ

ติดตัง้ หรือ การซ่อมบ ารุง 



การต่อไฟฟ้า 

โปรดตรวจสอบวา่กระแสไฟฟ้าและความถ่ีไฟฟ้า เหมาะสมตามฉลากเครื่องลา้งจาน ใหเ้สียบปลั๊กไฟเขา้กบัเตา้เสียบที่มีการต่อสายดินแลว้เทา่นัน้  

หากเตา้เสียบไม่สามารถใส่เขา้กบัปลั๊กได ้ใหท้ าการเปล่ียนเตา้เสียบ หา้มใชส้ายพว่งหรืออะแด๊ปเตอรเ์พื่อป้องกนัการเกิดความรอ้นมากเกินไปและ

อาจก่อเพลิงไหมไ้ด ้

 
การต่อเคร่ืองเข้ากับน ้าเย็น 

 

ต่อขอ้ต่อท่อน า้เย็นเขา้กบัขอ้ต่อขนาด ¾ นิว้ และตรวจสอบดใูห้

แน่ใจว่าขอ้ต่อและท่อต่อกนัแน่นดีแลว้ 

หากท่อน า้ใหม่หรือไม่เคยผ่านการใชง้าน ใหป้ล่อยใหน้ า้ไหลผ่าน

จนกระทั่งน า้ใส เพื่อป้องกนัส่ิงสกปรกที่คา้งท่อไปติดในเครื่องลา้ง

จาน และสรา้งความเสียหายใหก้บัเครื่อง 

 

การต่อน ้าเข้าแบบปลอดภัย 
การต่อน า้เขา้แบบนี ้ขอ้ต่อจะประกอบไปดว้ยก าแพงสองชัน้ซึ่งท าใหม้นัใจวา่น า้ไหลเขา้เครื่องไดด้ี หรือไม่มีการอดุตนั ในกรณีที่ท่อน า้แตก หรือ มี

อากาศระหวา่งท่อ หรือ ดา้นนอกท่อ 

 
วิธีการต่อน ้าเข้าแบบปลอดภัย 

1. ดงึท่อน า้ออกจากดา้นหลงัเครื่อง 

2. ไขสกรูของขอ้ต่อท่อเขา้กบัปลายก็อกน า้ขนาด ¾ นิว้ 

3. เปิดน า้ใหส้ดุก่อนการเริม่ใชเ้ครื่องลา้งจาน 

วิธีปลดข้อต่อน ้าเข้าแบบปลอดภัย 
1. ปิดน า้ 

2. ไขสกรูขอ้ต่อท่อออกจากปลายกอ็ก  

 

 

การต่อเคร่ืองเข้ากับน ้า 

ข้อควรระวัง: ควรปิดก็อกน ้าทุกคร้ังหลังการใช้งาน 

การต่อน า้เขา้กบัก็อกน า้ 
การต่อน า้เขา้แบบปลอดภยั 

ท่อน า้ของอา่งลา้งจาน อาจระเบดิได ้หากท่อน า้เขา้เครื่องลา้งจานและก็อกน า้เป็นท่อ

เดียวกนั  แนะน าว่าหากท่อน า้ตอ่จากอา่งลา้งจานมีอยู่แลว้ใหแ้ยกท่อน า้อ่างลา้งจานกบั

เครื่องลา้งจานออกจากกนั 



การต่อท่อน ้าทิง้ 

น าสายน า้ทิง้เครื่องต่อเขา้ขอ้ต่อน า้ทิง้ที่มคีวามกวา้งไม่ต  ่ากว่า 4 ซม. หรือ วางท่อน า้ทิง้ในอ่างลา้งจาน โปรดดวูา่ท่อนัน้ไม่ถกูทบัหรอืงอ ความสงู

ของท่อควรนอ้ยกว่า 1000 มม. ส่วนปลายท่อไม่ควรจมอยู่ในน า้เพื่อป้องกนัน า้ไหลยอ้นกลบั 

ควรตดิตั้งท่อน ้าทิง้ ต าแหน่ง A หรือ B เท่าน้ัน 

 
วิธีเดรนน ้าออกจากท่อ 

หากเดรนน า้ทิง้ทางอา่งลา้งจาน และอ่างลา้งจานสงูกว่าพืน้ 1000 มม. น า้จะไม่สามารถไหลทิง้ลงท่อไดโ้ดยตรง จ าเป็นตอ้งเดรนน า้ออกทาง

สายน า้ทิง้ลงภาชนะ ท่ีต ่ากว่าอา่งลา้งจาน 

ทางน ้าทิง้ 

ต่อน า้เขา้กบัทางน า้ทิง้ สายน า้ทิง้สามารถเชื่อมต่ออย่างดีและถกูตอ้งเพื่อป้องกนัน า้รั่ว โปรดดใูหแ้น่ใจวา่ท่อน า้ไมถ่กูกดทบหรือหกังอ 

การต่อระยะท่อน ้าทิง้ 

หากคณุตอ้งการต่อท่อน า้ทิง้ โปรดดใูหแ้นใ่จว่าท่อท่ีต่อเป็นท่อขนาดเทา่กนั 

ท่อไม่ควรยาวกวา่ 4 เมตรไม่เช่นนัน้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเดรนน า้ออกของเครื่อง 

 

การท่อน ้าทิง้ 

ส่วนประกอบท่อน า้ทิง้อา่งลา้งจานเมื่อประกอบขึน้แลว้ควรมีส่วนสงูที่นอ้ยกวา่ 1000 มม. (สงูสดุ) นบัจากพืน้ ท่อน า้ทิง้ควรท าการตดิตัง้กบัท่อน า้

ทิง้อ่างลา้งจานอยา่งดี 

 

ปลั๊กไฟ 

ทางน า้เขา้ 

ท่อน า้ทิง้ 

ท่อน า้ทิง้ 

เคาเตอรท์๊อป 

ดา้นหลงัเครื่องลา้งจาน 



 

เลือกวางเครื่องลา้งจานตามต าแหน่งที่ตอ้งการ ดา้นหลงัและดา้นขา้งเครื่องควรตดิก าแพง เครื่องลา้งจานควรต่อเขา้กบัทางน า้เขา้และท่อน า้ทิง้ที่

สามารถอยู่ในต าแหน่งซา้ยหรือขวาได ้เพื่อความสะดวกในการติดตัง้ 

การปรับระดับเคร่ืองล้างจาน 

เมื่อท าการตัง้เครื่อง สามารถปรบัความสงูของเครื่องไดโ้ดยการหมนุน็อตที่ขาเครื่อง  

เครื่องควรตัง้ไม่ใหเ้อียงมากกว่า 2° 

หมายเหตุ: วิธีนีส้ามารถใชก้บัเครื่องลา้งจานแบบ freestanding เท่านัน้ 

 
 

1. ตะกร้าชั้นบน 
 

    

 

 

 

 

 

 

2. ตะกร้าชัน้ล่าง 

 
 
 

เลข ประเภทภาชนะ 
1 ถว้ยชา กาแฟ 
2 จานของถว้ยชา กาแฟ 
3 แกว้น า้ 
4 ถว้ย ชาม เลก็ 
5 ถว้ย ชาม กลาง 
6 ถว้ย ชาม ใหญ่ 

เลข ประเภทภาชนะ 
7 ถว้ย ชาม ของหวาน 
8 จานอาหาร 
9 จานกน้ลกึ 
10 จานใส่อาหารขนาดใหญ่ 

การตั้งระดับเคร่ืองล้างจาน 

การใส่ภาชนะตาม (EN 50242) 



3. ชั้นใส่ ช้อน ส้อม มีด 

 
 
การใส่ภาชนะนีเ้ป็นไปตามการทดสอบดว้ย (EN 50242) 

• ความจ:ุ 14 ชดุภาชนะ 

• ประกอบดว้ยตะกรา้ชัน้บนและชัน้ล่าง 

• โปรแกรมการท างาน: ECO 

• ระดบัน า้ยารนิสเ์อด: 6 

• ระดบัการตัง้คา่ความกระดา้งของน า้: H3 

 

 

 

 

 

เลข ประเภทภาชนะ 
1 ชอ้น 
2 สอ้ม  
3 มีด 
4 ชอ้นเล็กส าหรบัแกว้น า้ชา กาแฟ 
5 ชอ้นของหวาน 
6 ชอ้นมีไวเ้สรฟิอาหาร 
7 สอ้มมีไวเ้สรฟิอาหาร 
8 ชอ้นคนอาหาร 

เคล็ดลับการใช้ช้ันวางช้อน ส้อม มีด 
 

ยกชัน้ฝ่ังซา้ยขึน้  ปรบัมนัใหต้  ่าลง  จะท าใหฝ่ั้งซา้ยเรยีบแต่ฝ่ังขวานัน้ชนักวา่ 

ยกชัน้ฝ่ังขวาขึน้ ท าใหท้ัง้สองฝ่ังเรียบเสมอกนั 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลกัฝ่ังขวาไปทางซา้ยเพื่อใหซ้อ้นกนั เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีใชง้านตะกรา้บน 

ดงึฝ่ังขวาออกเหลือแตช่ัน้ฝ่ังซา้ย เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีใชง้านตะกรา้บน 



 

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิในหน้าตอ่ๆไปหากตอ้งการศึกษาขัน้ตอนการท างานแบบละเอียด 

 

 

 

                                    

 
 
 
 
 
 
 

การเริ่มใช้งานเครื่อง (แบบรวบรัด) 

ติดตั้งเคร่ืองล้างจาน 

ขูดเศษอาหารออกจากภาชนะให้
หมด         

น าภาชนะเข้าเคร่ือง  

เติมน ้ายาล้างจาน  น ้ายารินสเ์อด                     เลือกโปรแกรมการล้างและกด 
START        

 



 

 

 
 

ค าอธิบายปุ่ มการใช้งาน 

  ปุ่ มเปิด/ปิดเครื่อง /POWER 
กดปุ่ มนีเ้พื่อเปิดเครื่อง  

 ปุ่ มเลือกใชง้านตะกรา้ชัน้บน หรือ ชัน้ล่าง /Alt 
ปุ่ มเลือกใชง้านตะกรา้ชัน้บน หรือ ชัน้ล่าง ไฟโปรแกรมที่เลือกไวจ้ะสว่างขึน้ 

 ตัง้ DELAY การท างาน / DELAY 
กดเพื่อใหเ้ครื่อง delay การท างานไดห้ลายชั่วโมงหลงัจากการกดปุ่ มนี ้ สามารถตัง้ได้
ถึง 24 ชม การกดปุ่ ม 1 ครัง้จะเล่ือนเวลาการท างานไป 1 ชม 

 ปุ่ มล็อกหนา้จอ / CHILD LOCK 
กดปุ่ มคา้งไว ้3 วินาที เพื่อล็อกหนา้จอ 

 ปุ่ มเลือกโปรแกรมการท างาน / PROGRAM 
กดปุ่ มนีเ้พื่อเลือกโปรแกรมการลา้ง ไฟโปรแกรมที่เลือกไวจ้ะสวา่งขึน้ 

 ปุ่ มฟังชั่น / FUNCTION 
กดปุ่ มนีเ้พื่อเลือกฟังชั่น ไฟโปรแกรมที่เลือกไวจ้ะสวา่งขึน้ 

 ปุ่ มเริ่ม/หยดุการท างาน START/PAUSE 
กดปุ่ มเพื่อใหเ้ครื่องท างาน หรือ หยดุชั่วคราวตามโปรแกรมที่เลือกไว ้

 ไฟแสดงสถานะ / Alt INDICATOR 
        เมื่อเลือกตวับน แกนสเปรยบ์นเท่านัน้จะท างาน แกนล่างจะไม่ท างาน 
        เมื่อเลือกตวัล่าง แกนสเปรยล่์างเท่านัน้จะท างาน แกนบนจะไม่ท างาน 
 

 ไฟโปรแกรม / PROGRAM INDICATOR 
 Auto 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ค าอธิบายการใช้งาน  

 
แผงควบคุมการท างาน 
 



            โปรแกรมออโต ซึ่งจะปรบัการลา้งใหเ้หมาะกบัภาชนะที่สกปรกมาก หรือ  
            สกปรกแบบไม่มาก แบบปกติ  หรือ มี หรือ ไม่มีคราบแหง้ฝังลกึ 

  Intensive 
            ส าหรบัภาชนะสกปรกมากที่สดุ เช่น หมอ้ กระทะ ถาดอบอาหาร หรือ จาน 
            ชามปล่อยไวจ้นที่มคีราบอาหารแหง้แกะอยู ่
            Normal 
            ส าหรบัภาชนะสกปรกปรกติ เช่น หมอ้ จาน แกว้และกระทะที่ไม่สกปรกมาก 
            ECO 
            โปรแกรมมาตราฐานเหมาะส าหรบัลา้งภาชนะที่สกปรกปกติ เป็นโปรแกรมที่ 

  มีประสิทธิภาพในการใชน้ า้และพลงังานมากที่สดุ 
 Glass 
  ส าหรบัภาชนะที่ไม่สกปรกมากเช่น แกว้น า้ ครสิตลั และถว้ยชามเคลือบ 
90 Min 
ส าหรบัภาชนะที่สกปรกปรกติที่ตอ้งการลา้งแบบเรง่ดว่น 
Rapid 
รอบการลา้งสัน้ส าหรบัภาชนะที่ไม่สกปรกมากและไม่จ าเป็นตอ้งท าใหแ้หง้ 
Soak 
 โปรแกรมลา้งแบบ rinse เพื่อรอการลา้งอย่างสะอาดอีกครัง้ 

 ไฟแสดงฟังชั่น / FUNCTION  
            INDICATOR 

Power Wash 
ส าหรบัการลา้งที่มีคราบฝังลกึ ยากแกก่ารท าความสะอาด (ใชไ้ดก้บั 

               โปรแกรม Intensive, Normal, ECO, Glass, 90 min เท่านัน้) 
     Extra Drying 

               เมื่อตอ้งการใหภ้าชนะแหง้กวา่ปกติ สะอาด (ใชไ้ดก้บั 
               โปรแกรม Intensive, Normal, ECO, Glass, 90 min เท่านัน้) 
               Express 
              โปรแกรมส าหรบัการลดระยะการลา้ง (ใชไ้ดก้บั 
               โปรแกรม Intensive, Normal, ECO, Glass, 90 min เท่านัน้) 

 ไฟเตือน / WARNING INDICATOR 
 Rinse Aid  
 ระดบัน า้ยาต ่า เติมน า้ยา 

  Salt / เกลือลดความกระด้างในน ้า 
   ระดบัเกลือต ่า เติมเกลือ 

        น ้าเข้าเคร่ือง 
               ไม่มีน า้เขา้เครื่อง ตรวจสอบน า้เขา้ 

 ไฟแสดงหนา้จอ 
                แสดงระยะเวลาการท างานท่ีเหลือ, นบัเวลาถอยหลงั, error code ฯลฯ  
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12 



 
การกรองน า้กระดา้งสามารถตัง้การใชเ้กลือไดต้ามตอ้งการ (มเีฉพาะบางรุน่) 

ฟังชั่นกรองน า้กระดา้งถกูออกแบบมาเพื่อขจดัความกระดา้ง คราบหินปนู ออกจากน า้ ซึ่งความกระดา้งและหินปนูนีจ้ะท าความเสียหายใหก้บั

เครื่อง   น า้กระดา้งคือน า้ที่มีประมาณของหินปนูมาก การกรองน า้กระดา้งนีค้วรปรบัใหเ้ป็นไปตามความกระดา้งของน า้เขา้ของแต่ละพืน้ท่ีนัน้ๆ 

การปรับปริมาณการใช้เกลือ 

สามารถปรบัปรมิาณการใชเ้กลือไดต้ามความกระดา้งของน า้ เพื่อประหยดัเกลือ โดยท าตามขัน้ตอนดงันี ้

1. กดปุ่ มเปิดเครื่องลา้งจาน 

2. กดปุ่ ม Program คา้งไว ้5 วินาทีเพื่อใหน้ า้เริม่เขา้เครื่อง ภายใน 60 วินาทีหลงักดเปิดเครื่อง 

3. กดปุ่ ม Program เพื่อเลือกประมาณเกลือตามปรมิาณความกระดา้ง เครื่องจะสามารถกดเลือกไดต้ามล าดบัดงันี ้

   H1 -> H2 -> H3 -> H4 -> H5 -> H6 

4. กดปุ่ ม เปิด/ปิด เพื่อยกเลิกการตัง้การท างาน 

หน่วยวดัความกระด้างของน ้า การเลือกการตั้งค่าลดความ
กระด้าง 

การใช้เกลอื (กรัม/
รอบการล้าง) °dH °fH °Clarke mmol/l 

0~5 0~9 0~6 0~0.94 H1 (Rapid Light Bright) 0 
6-11 10-20 7-14 1.0-2.0 H2 (90 Min Ling Bright) 9 
12-17 21-30 15-21 2.1-3.0 H3 (90 Min Rapid Light Bright) 12 
18-22 31-40 22-28 3.1-4.0 H4 (Glass Light Bright) 20 
23-34 4160 29-42 4.1-6.0 H5 (Glass Rapid Light Bright) 30 
35-55 61-98 43-69 6.1-9.8 H6 (Glass 9 Min Light Bright) 60 

 
หมายเหตุ: 

1°dH = 1.25°Clarke = 1.78°fH = 0.178 mmol/l 

°dH = German Degree 
°fH = French Degree 
°Clarke : British Degree 
ค่าที่ตัง้มาจากโรงงานคือ H3 (90 นาที Rapid Light Bright) – ใชป้รมิาณเกลือ 12 กรมัต่อ/รอบ 

 ข้อควรระวัง: หากเครื่องลา้งจานคณุไม่มีฟังชั่นกรองน า้กระดา้ง - คณุควรขา้มบทนีไ้ป 

 
 

 

ฟังช่ันการกรองน ้ากระด้าง 

การกรองน ้ากระด้าง 

น า้กระดา้งแต่ละพืน้ท่ีแตกต่างกนั หากน าน า้กระดา้งมาลา้งจาน คราบหินปนูจะตดิอยู่ตามจามชามและชอ้นสอ้ม 

ให้เติมเกลือส าหรับเคร่ืองล้างจานเท่าน้ัน เพือ่ขจัดความกระดา้งและคราบหนิปูนในน ้า 
 



 

 
• ควรซือ้ภาชนะที่ระบบุวา่ปลอดภยัต่อการลา้งดว้ยเครื่องลา้งจานเท่านัน้ 

• ใชน้ า้ยาท่ีมีฤทธ์ิอ่อนท่ีระบขุา้งกล่องว่า “นุม่นวลกบัจานชาม” หากตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติมมโปรดตดิต่อผูผ้ลิตน า้ยาที่ใชก้บัเครื่องลา้งจาน 

• ส าหรบัภาชนะบางประเภท ควรใชโ้ปรแกรมที่ใชอ้ณุหภมูิต  ่ามากที่สดุ 

• เพื่อป้องกนัการเสียหายที่อาจเกดิกบัเครื่อง โปรดอย่าน าแกว้ หรือมีดออกจากเครื่องลา้งจานหลงัรอบการลา้งทนัที 

 

 
ภาชนะทีไ่ม่ควรน าเข้าเคร่ือง 

• มีด ช้อน ส้อม ที่มีด้ามเป็นไม้ งานเคลือบพิเศษ หรือ 

เปลือกไข่มกุ 

• พลาสติกที่ไม่ทนความรอ้น 

• มีด ชอ้น สอ้มเก่าและมีส่วนประกอบที่ติดกาวไม่ทนความ

รอ้น 

• มีด ชอ้น สอ้มหรือถว้ยชามที่มีการเชื่อม 

• ภาชนะที่มีส่วนผสม หรือเคลือบดว้ยตะกั่ว ปรอท ดีบุก 

และทองเหลือ 

• แกว้ชามครสิตลั 

• โหละที่อาจเป็นสนิมได ้

• จานชามไม ้

• ภาชนะที่ท  าจากกระดาษสงัเคราะห ์

ภาชนะทีส่ามารถน าเข้าเคร่ืองได้บางคร้ัง 

• แกว้บางประเภทจะขุ่นมวัหลงัการลา้งหลายครัง้ 

• ภาชนะที่มีส่วนผสมเหล็กและอลมูิเนียมมีแนวโนม้ที่จะมีสี

ซีดลง หลงัผ่านการลา้งดว้ยเครื่องลา้งจาน 

• ภาชนะลวดลายอาจมีสีจางลงหากน าเขา้เครื่องลา้งจาน

เป็นประจ า 

 
(เพื่อการท างานใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสงูสดุ โปรดท าตามขอ้แนะน าดงัต่อไปนี)้ 

เครื่องลา้งจานแต่ละรุน่อาจมคีณุสมบตัิและหนา้ตาของตะกรา้ใส่ภาชนะที่มากบัเครื่องลา้งจานที่แตกตา่งกนั 

ขดูเศษอาหารขนาดใหญ่ออกจากภาชนะ ท าใหค้ราบไหมก้น้หมอ้อ่อนตวัก่อนลงดว้ยการแช่ภาชนะในน า้ 

ไม่จ าเป็นตอ้งลา้งคราบอาหารโดยการปล่อยใหน้ า้ไหลผ่าน โปรดวางภาชนะตามขอ้แนะน าดงันี:้ 

1. คว ่าถว้ยชากาแฟ แกว้น า้ หมอ้ กระทะ 

2. ภาชนะที่มีกน้ลกึ ใหว้างแนวเอียงเสมอเพื่อใหน้ า้ไหลลงดา้นขา้ง 

3. ใหภ้าชนะวางซอ้นกนัอย่างปลอดภยั และไม่สามารถลม้ไดข้ณะที่เครื่องท างาน 

4. วางภาชนะในลกัษณะที่แกนสเปรยน์ า้สามารถหมนุไดอ้ยา่งสะดวกขณะที่เครื่องท างาน 

ขอ้แนะน า: ไม่ควรน าภาชนะหรือชอ้นสอ้มที่มีขนาดเล็กมากเขา้เครื่องเพราะอาจตกจากตะแกรงใสภ่าชนะได ้

• ใหค้ว ่าภาชนะจ าพวก แกว้ กระทะ หมอ้ เพื่อไม่ใหม้ีน า้กกัไวใ้นภาชนะนัน้ขณะท่ีเครื่องท าการลา้งจาน 

• จานชาม ชอ้น สอ้ม ไม่ควรวางซอ้นติดกนั 

การใส่ภาชนะเข้าเคร่ือง 

ข้อแนะน า 

ภาชนะทีเ่หมาะสม 

ข้อควรระวังก่อนและหลังการใส่ภาชนะในเคร่ืองล้างจาน 



• แกว้ไม่ควรวางชิดกนั 

• วางภาชนะขนาดใหญ่ที่สกปรกมากที่สดุไวต้ะกรา้ชัน้ล่าง 

• ตะกรา้ชัน้บนถกูออกแบบใหว้างภาชนะที่บอบบางและเบาเช่น แกว้น า้ แกว้ ชา กาแฟ 

• อนัตรายหาก วางปลายมีดดา้นแหลมแทงขึน้ 

• ควรวางมีดที่ขนาดยาวแนวนอนในตะแกรงชัน้บนเพื่อความปลอดภยั 

• อย่าใส่ภาชนะมากเกินไปเพื่อผลลพัธใ์นการลา้งที่มีประสิทธิภาพ และประหยดัไฟ 

 

 
ใหน้ าภาชนะจากตะกรา้ล่างออกก่อนเพื่อป้องกนัน า้หยดจากภาชนะตะกรา้บนสู่ภาชนะตะกรา้ล่าง 

 
 

 
วิธีการใส่ภาชนะ
การใส่ภาชนะในตะกร้าชั้นบน 
ตะกรา้ชัน้บนถกูออกแบบใหว้างภาชนะที่บอบบางและเบาเช่น แกว้น า้ แกว้ ชา กาแฟ รวมไป

ถึงจาน ชามขนาดเล็กและกระทะกน้แบน ตราบใดที่ภาชนะนัน้ไม่สกปรกมาก วางภาชนะใน

ต าแหน่งที่แรงดนัน า้จากแกนสเปรยน์ า้จะไม่ท าใหภ้าชนะนัน้เคล่ือนท่ี 

 

การใส่ภาชนะในตะกร้าชั้นล่าง 
เราแนะน าใหว้างภาชนะชิน้ใหญ่และภาชนะที่สกปรกที่สดุในตะแกรงชัน้ล่าง เช่น หมอ้ กระทะ 

ฝาปิดต่างๆ จานเสริฟ์ และควรวางจานเสริฟ์และฝาหมอ้ต่างๆดา้นขา้งเพื่อใหก้ระแสน า้จาก

แกนสเปรยน์ า้ดา้นบนกระจายน า้ไดท้ั่วถึง 

 

การใส่ของชั้นใส่ ช้อน ส้อม มีด 
ควรวางชอ้น สอ้ม มีดอยูใ่นชัน้บนสดุ และวางใหห้่างกนั  ดใูหม้ั่นใจวา่ ชอ้น สอ้ม มีด ไมก่องกนั เนื่องจากจะท าใหเ้ครื่องไม่สามารถลา้งชอ้นสอ้ม

เหล่านีส้ะอาดทั่วถงึกนั 

โปรดระวัง 

• หมอ้ หรือชาม ควรวางคว ่าลงเสมอ 

การน าภาชนะออกจากเคร่ือง 

การน าภาชนะใส่เคร่ือง 

ภาชนะจะร้อนจดั!! เพื่อความปลอดภัย ควรน าภาชนะออกจากเคร่ือง หลังจาก
ทีเ่คร่ืองหยุดท างานแล้วอย่างน้อย 15 นาท ีเพือ่ให้สิ่งของภายในเคร่ืองเย็นลง 

 

ง       

 



• หมอ้กน้ลกึควรวางใหล้าดเอียงเพื่อใหน้ า้ไหลลงขา้งภาชนะ 

• ตะแกรงลา่งมชี่องตะแกรงที่พบัไดเ้พื่อใหส้ามารถวางหมอ้กระทะไดม้ากขึน้ 
 

 
 

 

 
น า้ยารินสเ์อด rinse aid จะถูกปล่อยออกมาในช่วงทา้ยของการลา้งน า้เพื่อป้องกันไม่ใหห้ยดน า้ทิง้คราบน า้บนภาชนะ อีกทัง้ยงัช่วยท าใหภ้าชนะ

แหง้ดีขึน้โดยท าใหห้ยดน า้ไม่เกาะบนภาชนะ  เครื่องลา้งจานนีถ้กูออกแบบมาใหใ้ช ้rinse aid   ช่องใส่ rinse aid จะอยู่ดา้นในประตใูกลก้บัช่องใส่

น า้ยาเครื่องลา้งจาน      สามารถเติมน า้ยาเครื่องลา้งจานไดโ้ดยการเปิดฝาออกและเทน า้ยาลงช่อง 

หน้าทีข่องน ้ายารินสเ์อด Rinse Aid 
น า้ยารนิสเ์อด Rinse Aid จะถกูปล่อยออกมาในช่วงทา้ยของการลา้งน า้เพื่อป้องกนัไม่ใหห้ยดน า้ทิง้คราบน า้บนภาชนะ 

ควรเติมน ้ายารินสเ์อด Rinse Aid เมื่อใด 

 

 
 

 
 
 
 

น ้ายารินสเ์อด และ น ้ายาล้างจานส าหรับเคร่ืองล้างจาน 

A. น ้ายารินสเ์อด rinse aid (น ้ายาช่วยลดคราบบนภาชนะ) 
 

ความบ่อยในการเติมน า้ยานีข้ึน้อยู่กบัความบ่อยในการใชเ้ครื่องลา้งจาน หรือการตัง้คา่น า้ยารนิสเ์อด 

• เติมน า้ยา เมื่อมีสญัญาณไฟน า้ยารนิสเ์อดขึน้ท่ีแผงควบคมุการท างาน  

• อย่าเติมน า้ยามากเกินไปจนลน้ออกมาจากช่อง 

 

• อย่าใหส่้วนใดๆของอปุกรณอ์อกมาจากตะกรา้ 

• ใหว้างปลายมีดแหลมทิม่ลงเทา่นัน้ 

 

ง       

 

ระวัง! ใชน้ า้ยารินสเ์อด Rinse Aid ที่ไดร้บัการรบัรองมาตราฐานเท่านัน้ หา้มเทน า้ยาอื่นๆในช่องนีเ้ด็ดขาด 

ไม่ว่าจะเป็น น า้ยาเครื่องลา้งจานหรือ น า้ยาลา้งจาน หรือน า้ยาอื่นๆ เนื่องจากจะใหเ้ครื่องเสียหาย และ

ภาชนะก็จะไม่สะอาด 

 



วิธีเติมน ้ายารินสเ์อด Rinse Aid 

 
โปรดระวงัอยา่เทน า้ยาจนลน้เพราะอาจก่อใหเ้กดิคราบบนภาชนะได ้เช็ดน า้ยาที่ลน้ออกดว้ยผา้เปียก อย่าลืมปิดฝาช่องใส่น า้ยาก่อนปิดประตู

เครื่องลา้งจาน 

 ข้อควรระวัง:เช็ดน า้ยาที่ลน้ออกจากช่องใส่น า้ยาทกุครัง้ดว้ยผา้เปียกเพื่อป้องกนัการเกดิฟองสบู่/โฟมลน้ออกมานอกเครื่อง  

การปรับระดับน ้ายารินสเ์อด Rinse Aid 
สามารถปรบัระดบัใหเ้ครื่องปล่อยน า้ยา rinse aid มาก ขึน้ หรือ นอ้ยลงได ้หากมีปัญหาคราบบนภาชนะ หรือ ภาชนะไม่แหง้ ใหเ้พิ่มระดบัน า้ยา

มากขึน้ โดยการปฏิบตัิต่อไปนี ้

1. เปิดเครื่อง 

2. ในระยะเวลา 60 วินาทีหลงัเปิดเครื่องให ้กดปุ่ มโปรแกรม คา้งไว ้5 วินาที จากนัน้กด ปุ่ ม Delay เพื่อตัง้ค่าน า้ยารนิสเ์อด ไฟจะกระพรบิที่ 

1Hz 

3. กดปุ่ มโปรแกรมเพื่อเลือกค่าตามการใชง้านของคณุ ซึ่งค่าจะเพิ่มตามล าดบัดงันี ้

D1->D2->D3->D4->D5->D1 

จ านวนเลขที่สงูขึน้ หมายถึง ปรมิาณน า้ยารนิสเ์อดที่มากขึน้ 

4. หากไม่มีการเลือกการท างานใน 5 วินาที หรือ กดปุ่ ม เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อด าเนินการตัง้ค่าต่อ หรือ ยกเลิกการตัง้ค่า 

 ข้อควรจ า: 
เพิ่มระดบัน า้ยามากขึน้หากพบปัญหาคราบบนภาชนะ หรือ ภาชนะไม่แหง้ และลดระดบัลงเมื่อ พบคราบขาวเหนียวบนภาชนะ หรือ คราบสี

ฟ้าเคลือบแกว้น า้หรือมีด 
 

เปิดฝาที่ใส่น า้ยาโดยการดงึฝาขึน้ 

 

ง       

 

เทน า้ยาลงช่อง ระวงัอยา่เทจนลน้ 

ง       

 

ปิดฝาโดยการกดฝาลงเขา้ที่เดิม    

 



 
น า้ยาเครื่องลา้งจานมีส่วนผสมของสารเคมีซึง่ท าหนา้ที่ในการก าจดัคราบสกปรก คราบอาหารตา่งๆ และชะลา้งผ่านสู่ท่อน า้ทิง้ในเครื่องลา้งจาน 

น ้ายาเคร่ืองล้างจาน มี 3 ประเภท 

1. ประเภทมีส่วนผสมของฟอสเฟตและคลอรีน 

2. ประเภทมีส่วนผสมของฟอสเฟตแต่ไม่มคีลอรีน 

3. ประเภทไม่มีส่วนผสมของฟอสเฟตและคลอรีน 

น า้ยาเครื่องลา้งจานแบบผงรุน่ใหม่จะไม่มีส่วนผสมของฟอสเฟต จึงอาจพบคราบขาวบนภาชนะไดห้ากเครื่องลา้งจานไม่มีฟังชั่นกรองน า้กระดา้ง  

และหากน า้ยาแบบไมม่ีส่วนผสมของฟอสเฟตถกูน ามาใชก้บัน า้เขา้เครื่องลา้งจานท่ีมีความกระดา้งมาก    ในกรณีนีใ้หเ้ตมิน า้ยามากขึน้เพื่อให้

เครื่องลา้งจานลา้งส่ิงสกปรกไดด้ขีึน้  น า้ยาที่ไม่มคีลอรีนจะสามารถลา้งส่ิงสกปรกไดร้ะดบันึงเท่านัน้ คราบฝังแน่นหรือคราบสีเขม้จงึไม่สามารถ

ขจดัออกไดห้มด ปัญหานีใ้หแ้กโ้ดยการเลือกโปรแกรมการลา้งที่ใชน้ า้อณุหภมูิสงูขึน้ 

น ้ายาล้างจานแบบเข้มข้น 
น า้ยาลา้งจานประเภทนีส้ามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

 แบบดัง้เดิม น า้ยาลา้งจานเครื่องลา้งจานจะมีความเป็นดา่ง (alkaline) มีฤทธ์ิกดักรอ่น 

 น า้ยาเครื่องลา้งจานท่ีมีความเป็นด่างนอ้ยและใชเ้อมไซนต์ามธรรมชาติ 
น า้ยาประเภทนีส้ามารถใชก้บัโปรแกรมการลา้งแบบ หรือ normal เพื่อลดมลพิษ และชว่ยรกัษาอายกุารใชง้านภาชนะของคณุ  โปรแกรมการลา้งนี ้

ถกูออกแบบขึน้ใหเ้หมาะกบัเอมไซนน์ า้ยาเพื่อขจดัคราบสกปรกบนภาชนะ   ดว้ยเหตนุีโ้ปรแกรมการลา้งแบบธรรมดา หรือ normal โดยใชน้ า้ยา

ประเภทนีจ้ึงไดผ้ลลพัธท์ี่เหมือนกบัการลา้งดว้ยโปรแกรมแบบเขม้ขน้ “intensive” 

น ้ายาล้างจานแบบผง 
น า้ยาลา้งจานแบบผงของแตล่ะยี่หอ้จะใหผ้ลลพัธท์ี่แตกต่างกนั  ดว้ยเหตนุีน้  า้ยาลา้งจานแบบผงจึงไม่สามารถละลายและมีประสิทธิภาพในการท า

ความสะอาดไดด้ีกบัรอบการลา้งที่สัน้  ดงันัน้ควรใช้รอบการลา้งที่มีระยะเวลานานส าหรบัน า้ยาลา้งจานแบบผงเพื่อใหม้ั่นใจว่าเครื่องท าการลา้ง

น า้ยาออกจากภาชนะไดส้ะอาดหมดจด 

น ้ายาล้างจานแบบน ้า 
น า้ยาลา้งจานแบบเติมทุกรอบการท างานตอ้งใส่ทุกครัง้ก่อนการเริ่มการรอบการลา้ง ปฏิบตัิตามขอ้แนะน าขา้งกล่อง เครื่องลา้งจานจะใชน้ า้ยา

เครื่องลา้งจานประเภทนีแ้ละน า้ยารนิสเ์อตนอ้ยกว่าน า้ยาแบบเขม้ขน้  โดยปรกติ เพียงแค่ 1 ชอ้นโต๊ะก็เพียงพอต่อการลา้งแบบธรรมดา 1 รอบ ให้

ใส่น า้ยามากขึน้ส าหรบัภาชนะที่สกปรกมาก ใหเ้ติมน า้ยาก่อนการท างานทกุครัง้ ไม่เช่นนัน้น า้ยาจะไม่ละลายในน า้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การใช้น ้ายาเคร่ืองล้างจานอย่างถูกต้อง 
ใชน้ า้ยาที่ออกแบบมาส าหรบัเครื่องลา้งจานเท่านัน้ โปรดเก็บน า้ยาไวใ้นท่ีแหง้  อย่าใส่ผงน า้ยาเครื่องลา้งจานหากยงัไม่ท าการลา้งภาชนะ 

 

B น ้ายาเคร่ืองลา้งจาน 
 

 

 



 
 

การเติมน ้ายาเคร่ืองล้างจานลงช่องน ้ายา 

     
 
 
 

 

 

การเปิดฝาเติมน ้ายา 

ฝาเติมน า้ยาเครื่องลา้งจานอาจมี

หลายแบบตามรุน่ 

  แบบ slide เพื่อเปิด 

 แบบกดลงเพื่อเปิด 

 

การเติมน ้ายา 

 A ช่องใหญ่ส าหรบัการลา้งหลกั 

 B ช่องเล็กส าหรบั กรณีมีภาชนะ

สกปรกมาก น า้ยานีจ้ะถกูปล่อยช่วง 

pre-wash/ก่อนโปรกแกรมการลา้งหลกั 

 

ปิดฝาเติมน ้ายาแล้วกดลง 

 

• ใชน้ า้ยาเครื่องลา้งจานและน า้ยารนิสเ์อดที่เหมาะส าหรบัเครื่องลา้งจานและเป็นยี่หอ้ที่รูจ้กัในตลาดเท่านัน้ 

• หา้มใส่ผงน า้ยาลา้งจานในช่อง จนกว่าจะใชเ้ครื่องลา้งจานเทา่นัน้ 

 

ข้อควรระวัง! น ้ายาเคร่ืองล้างจานมีฤทธิ์กดักร่อน  โปรดเก็บรักษาให้พน้
มือเดก็ 

 



โปรดตรวจสอบกบัผูผ้ลิตเก่ียวกบัปรมิาณที่ควรใชแ้ละวิธีการเก็บรกัษา 

แนะน าใหป้ฏิบตัิตามขอ้แนะน าที่ระบขุา้งกล่อง 

ปิดฝาน า้ยาและกดใหต้วัล็อกเขา้ที่ 

หากภาชนะนัน้สกปรกมาก ใหเ้ตมิน า้ยามากขึน้ในช่องส าหรบัน า้ยาเครื่องลา้งจานก่อนการลา้งหลกั pre wash  

น า้ยานีจ้ะถกูปล่อยออกในช่วงกอ่นท่ีเครื่องจะเขา้สู่โปรแกรมการลา้ง 

ข้อควรจ า 

• ใหก้ดตวัล็อกเพื่อเปิดฝาน า้ยา 

• เติมน า้ยาก่อนการเริ่มการใชง้านในแต่ละรอบ 

• ระดบัความสกปรกของภาชนะและความกระดา้งของน า้มีผลต่อการลา้ง 

• ศกึษาขอ้แนะน าที่ระบขุา้งกล่องน า้ยา 
 

 

 

ตารางดา้นล่างแสดงโปรแกรมที่เหมาะสมกบัคราบอาหาร และปรมิาณน า้ยาที่ควรใส่ในเครื่อง  

ขอ้ควรจ า (  )  หมายถงึจ าเป็นตอ้งใส่น า้ยารนิสเ์อดลงในช่องใส่น า้ยารนิสเ์อด 

โปรแกรม รายละเอียดโปรแกรม ข้อมูลรอบการล้าง น ้ายา ล้างก่อน/
ล้างหลัก 

ระยะเวลา 
นาที 

ก าลังไฟ 
(Kwh) 

ปริมาณ
น ้า (ลิตร) 

รินส์
เอด 

     

โปรแกรมออโต ซึ่งจะปรบัการ
ลา้งใหเ้หมาะกบัภาชนะที่
สกปรกมาก หรือ สกปรกแบบ
ไม่มาก แบบปกติ  หรือ มี หรือ 
ไม่มีคราบแหง้ฝังลกึ 
 

ลา้งก่อนการลา้งหลกั (45°C) 
ลา้งหลกั (45-55°C) 
ลา้งน า้ 
ลา้งน า้ 
ลา้งน า้ (65°) 
ท าใหแ้หง้ 

5/30 กรมั 
(หรือสองอย่างใน 1 

ขัน้ตอน) 

150 0.93~1.3 10~15  

    

ส าหรบัภาชนะสกปรกมากที่สดุ 
เช่น หมอ้ กระทะ ถาดอบ
อาหาร หรือ จานชามปล่อยไว้
จนที่มีคราบอาหารแหง้แกะอยู่ 

ลา้งก่อนการลา้งหลกั (50°C) 
ลา้งหลกั (60°C) 
ลา้งน า้ 
ลา้งน า้ 
ลา้งน า้ (70°) 
ท าใหแ้หง้ 

5/30 กรมั 
(หรือสองอย่างใน 1 

ขัน้ตอน) 

175 1.6 17.5  

    

ส าหรบัภาชนะสกปรกปรกติ 
เช่น หมอ้ จาน แกว้และกระทะ
ที่ไม่สกปรกมาก 

ลา้งก่อนการลา้งหลกั (45°C) 
ลา้งหลกั (55°C) 
ลา้งน า้ 
ลา้งน า้ (65°C) 
ท าใหแ้หง้ 

5/30 กรมั 
(หรือสองอย่างใน 1 

ขัน้ตอน) 

185 1.3 13.5  

   

โปรแกรมมาตราฐานเหมาะ
ส าหรบัลา้งภาชนะที่สกปรก
ปกติ เป็นโปรแกรมที่มี

ลา้งก่อนการลา้งหลกั  
ลา้งหลกั (45°C) 
ลา้งน า้ (65°C) 

5/30 กรมั 
(หรือสองอย่างใน 1 

ขัน้ตอน) 

210 0.93 10 
 

 

การเร่ิมโปรแกรมการล้าง  
 
ตารางโปรแกรมการล้าง 
 



ประสิทธิภาพในการใชน้ า้และ
พลงังานมากที่สดุ 

ท าใหแ้หง้ 

       

ส าหรบัภาชนะทีไ่ม่สกปรกมาก
เช่น แกว้น า้ คริสตลั และถว้ย
ชามเคลือบ 

ลา้งก่อนการลา้งหลกั  
ลา้ง (40°C) 
ลา้งน า้ 
ลา้งน า้ (60°C) 
ท าใหแ้หง้ 

5/30 กรมั 
(หรือสองอย่างใน 1 

ขัน้ตอน) 

130 0.9 13  

     

ส าหรบัภาชนะทีส่กปรกปรกติที่
ตอ้งการลา้งแบบเรง่ด่วน 

ลา้ง (65°C) 
ลา้งน า้ 
ลา้งน า้ (65°C) 
ท าใหแ้หง้ 

35 กรมั 
 

90 1.35 11.8  

      

รอบการลา้งสัน้ส  าหรบัภาชนะ
ที่ไม่สกปรกมากและไม่
จ าเป็นตอ้งท าใหแ้หง้ 

ลา้งหลกั (45°C) 
ลา้งน า้ (50°C) 
ลา้งน า้ (55°C) 
 

25 กรมั 30 0.75 11  

    

รอบลา้งก่อนการลา้งหลกั ลา้งก่อนการลา้งหลกั  
 

15 กรมั 15 0.02 4  

 
ควรท าการตรวจสอบเครื่องลา้งจานก่อนการใชง้านดงันี ้

1. เครื่องลา้งจานควรตัง้ตรงตามระดบัน า้ และติดตัง้อยา่งเหมาะสมดีแลว้ 

2. เปิดวาวล์น า้เขา้ 

3. ขอ้ต่อต่างๆ ไขแน่นและไม่มีรอยรั่ว 

4. สายไฟต่างๆต่อแน่นดแีลว้ 

5. ดวู่าเมื่อกดปุ่ มเปิดเครื่อง ไฟปุ่ มสว่างขึน้ 

6. ท่อน า้เขา้และน า้ทิง้ติดตัง้และต่ออย่างดี 

7. ถงุ อปุกรณแ์ละคูม่ือต่างๆ ควรน าออกจากเครื่อง 

 ข้อควรจ า: โปรดเก็บคู่มือเล่มนีไ้ว้ ข้อมูลในเล่มนีจ้ะเป็นประโยชนต์่อผู้ใช้ตลอดอายุการใช้งานเคร่ือง 
 

 

การเปิดเครื่องเพื่อเริ่มการลา้ง 

1. ดงึตะกรา้ชัน้บนและตะกรา้ชัน้ล่างเขา้หาตวั วางภาชนะและพลกัตะกรา้กลบัเขา้ที่  ควรใส่ของชัน้ล่างก่อนชัน้บน โปรดศกึษาบท “การใส่

ภาชนะเขา้เครื่อง” 

2. ใส่น า้ยา โปรดศกึษาบท “น า้ยาเครื่องลา้งจานและน า้ยารนิสเ์อด” 

3. เสียบปลั๊กเครืองเขา้เตา้เสียบ ดใูหม้ั่นใจว่าวาวล์น า้เปิดสดุแลว้ 

4. ปิดประตเูครื่องและกดปุ่ ม ON/OFF เพื่อเริ่มการท างาน 

ก่อนการเร่ิมใช้เคร่ืองล้างจานคร้ังแรก 

การเร่ิมใช้งานเคร่ือง 



5. เลือกโปรแกรมการท างาน รอบการลา้งจะเรียงล าดบัตามขอ้ความดา้นล่าง 

หากท าการเลือกโปรแกรมการท างานแลว้ ไฟโปรแกรมจะสว่างขึน้  จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม START/PAUSE เพื่อเริ่มการลา้ง 

 

 

รอบการท างานสามารถเปล่ียนไดต้่อเมื่อเครื่องท างานไปแลว้ในชว่งสัน้ๆ  ไม่ฉะนัน้น า้ยาจะถกูปล่อยออกมาจนหมด และไหลออกผ่านทางท่อน า้

ทิง้หมดแลว้ ในกรณีนี ้คณุตอ้งเตมิน า้ยาใหม่ (โปรดศกึษาบทการเติมน า้ยา) 

1. กดปุ่ ม START/PAUSE เครื่องจะอยู่ในสถานะรอการท างาน  

2.  กดปุ่ มโปรแกรมคา้งไว ้ 3 วินาที โปรแกรมปัจจบุนัจะถกูยกเลิก  

3. จากนัน้คณุจะสามารถเปล่ียนโปรแกรมไดต้ามตอ้งการ  

4. กดปุ่ ม START/PAUSE เครื่องจะเริ่มการท าการลา้งใน 10 วินาที 

 
 

 
สามารถใส่ภาชนะเพิ่มไดท้กุเวลาก่อนที่กล่องน า้ยาจะท าการปล่อยน า้ยาออกมา 

1. กดปุ่ ม START/PAUSE เพื่อใหเ้ครื่องหยดุการลา้ง  

2. รอ 5 วินาทีจากนัน้เปิดประตเูครื่อง 

3. ใส่ภาชนะที่ลืมเขา้เครื่อง 

4. ปิดประต ู

5. กดปุ่ ม START/PAUSE เครื่องจะเริ่มการท าการลา้งต่อใน 10 วนิาที

การเปลี่ยนโปรแกรมการล้างหลังเคร่ืองเร่ิมท างานไปแล้ว 

ใส่ภาชนะเพิม่หลังเคร่ืองเร่ิมท างานแล้ว 
 

อันตราย! ระวังไอร้อนจากการเปิดประตูเคร่ืองขณะเคร่ืองได้เร่ิม
การท างานไปแล้ว 

 



 

เมื่อเครื่องจบรอบการท างาน เครือ่งจะหยดุการท างานเอง 

โปรดรอ 15 นาทีก่อนน าภาชนะออกจากเครื่องเพื่อป้องกนัการเกิดคราบบนจานชาม อีกทัง้ภาชนะยงัรอ้นและแตกไดง้า่ย  อีกทัง้การปล่อยให้

ภาชนะอยูใ่นเครื่องยงัท าใหภ้าชนะแหง้ดีกว่าดว้ย 

• เปิดประตูเคร่ืองอย่างระมัดระวัง 
ภาชนะที่รอ้นอยู่จะแตกง่าย ควรปล่อยใหภ้าชนะเย็นลงในเครื่องเองประมาณ 15 นาทกี่อนน าออกจากเครื่องลา้งจาน ก่อนเปิดประตใูห้

เปิดแงม้ไวเ้ล็กนอ้ยและรอ 2-3 นาทีก่อนน าภาชนะออกจากเครื่องเพื่อใหค้วามรอ้นระบายออก และเพื่อใหภ้าชนะแหง้ไดด้ีขึน้ 

• น าภาชนะออกจากเคร่ือง 
เป็นเรื่องปรกติที่ดา้นในเครื่องลา้งจานเปียก 

ใหน้ าภาชนะออกจากตะกรา้ชัน้ล่างก่อน เพื่อป้องกนัน า้หยดจากชัน้บนสู่ภาชนะดา้นล่าง 

  

 

 

 

โปรดอ่านรายละเอยีดดา้นล่าง ปัญหาบางอย่างสามารถแกไ้ขไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งโทรหาศนูยซ์่อม 

 

ปัญหาทาง 
เทคนิค 

ปัญหา สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 
เครื่องลา้งจาน 
ไม่ท างาน 

ฟิวสข์าด หรือ มีการสบัไฟทิง้ไว ้ เปลี่ยนฟิวสเ์หรือยกที่สบัไฟขึน้ ถอดปลั๊กเครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่นๆออก
จากเตา้เสียบไฟของเครื่องลา้งจาน 

ไฟดบั โปรดดวู่าเครื่องลา้งจานเปิดอยู่และประตปิูดสนิทดีแลว้ 
โปรดดใูหแ้นใ่จว่าปลั๊กไฟเครื่องเสียบอยู่ที่เตา้เสียบ 

Error code: E1:แรงดนัน า้ต  ่า ดวู่าทางน า้เขา้เครื่องนัน้ติดตัง้อย่างดีและวาวล์น า้เปิดอยู่ 
ประตเูครื่องลา้งจานปิดไม่สนิท โปรดดใูหแ้นใ่จว่าประตปิูดสนิทดแีลว้ 

น า้ในเครื่องลา้ง 
จานไม่ไหลทิง้ 

ท่อน า้ทิง้ถกูทบัหรือขดงอ ตรวจสอบท่อน า้ทิง้ 
ตวักรองตนั ตรวจสอบตวักรองหยาบ (ศกึษาการท าความสะอาดตวักรอง) 
อ่างลา้งจานตนั ตรวจสอบว่าท่อน า้ทิง้อ่างลา้งจานตนัหรือไม่ เพราะถา้ท่ออ่าง

ลา้งจานตนัคณุอาจตอ้งเรียกช่างประปา ไม่ไช่ช่างเครื่องลา้งจาน 

เมื่อเคร่ืองจบการท างาน 

ข้อควรระวัง  อนัตรายน า้รอ้นอาจกระเด็นหากเปิดประตเูครื่องขณะท างาน  
 

การแก้ปัญหาเบือ้งต้น 

ก่อนโทรหาศูนยซ่์อม 



ปัญหาทั่วไป เกิดฟองสบู่ใน
เครื่องลา้งจาน 

ใส่น า้ยาเครื่องลา้งจานผิดประเภท ใชน้ า้ยาส าหรบัเครื่องลา้งจานเท่านัน้เพื่อป้องกนัการเกิดคราบ  
หรือฟองลน้ หากพบปัญหานีใ้หเ้ปิดเครื่องลา้งจานทิง้ไวแ้ละรอ
ใหฟ้องสบู่หายไปก่อน จากนัน้เติมน า้เย็น 1 แกลอนลงในอ่าง ปิด
ประตแูละเลือกโปรแกรมการท างาน เครื่องลา้งจานจะลา้งน า้ยา
นัน้ลงท่อน า้ทิง้ในรอบการลา้งแรก เปิดประตหูลงัเครื่องเดรนน า้
ทิง้หมดแลว้ และตรวจสอบว่ายงัมีฟองอยู่หรือไม่ ใหท้ าตาม
ขัน้ตอนนีอี้กครัง้หากยงัพบว่ามีฟองอยู่ 

น า้ยารินสเ์อดหก เช็ดคราบน า้ยาที่หกทกุครัง้ 
ถงัเครื่องเป็น
คราบด่าง 

น า้ยาเครื่องลา้งจานมีผงฟอกขาว ตรวจดวู่าน า้ยาที่ใชไ้ม่มีส่วนผสมของสารฟอกขาว 

คราบขาวในถงั
ดา้นในเครื่อง 

น า้เขา้มีความกระดา้ง ใหเ้ช็ดท าความสะอาดโดยการใชฟ้องน า้ชบุน า้ยาเครื่องลา้งจาน 
สวมถงุมือทกุครัง้ หา้มใชน้ า้ยาที่ไม่ใช่น า้ยาส าหรบัเครื่องลา้ง
จานเพื่อป้องกนัการเกิดฟอง หรือคราบสบู ่

เกิดสนิมบน
ชอ้นสอ้มมีด 

อปุกรณไ์ม่ทนต่อการกดักรอ่นหรือ
ความรอ้น 

ชอ้นสอ้มไม่สามารถใชก้บัเครื่องลา้งจาน ไม่ควรน าอปุกรณ์
เหล่านีเ้ขา้เครื่องลา้งจาน 

เคร่ืองส่ง
เสียงดัง 

มีเสียงเคาะ
ขณะที่เครื่อง
ท างาน 

แกนสเปรยน์ า้กระทบกบัภาชนะใน
ตะกรา้ 

กดปุ่ มหยดุการท างาน และเรียงภาชนะใหม่   

มีเสียงเขย่าจาก
ดา้นในเครื่อง 

ภาชนะตกลงไปที่กน้อ่าง กดปุ่ มหยดุการท างาน และเรียงภาชนะใหม่   

มีเสียงเคาะจาก
ท่อน า้ 

อาจเกิดจากการติดตัง้ท่อน า้ที่สลบั
ไปมา 

ไม่ส่งผลกบัการท างานของเครื่องลา้งจาน หากมีขอ้สงสยัโปรด
ติดต่อช่างประปา 

การล้างไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ภาชนะไม่
สะอาด 

วางภาชนะไม่ถกูตอ้ง โปรดศกึษาการใส่ภาชนะเขา้เครื่อง 
เลือกโปรแกรมไม่เหมาะสม เลือกโปรแกรมที่เหมาะส าหรบัภาชนะที่สกปรกมากขึน้ โปรด

ศกึษาตารางโปรแกรมการท างาน 
น า้ยาไม่เพียงพอ ใส่น า้ยามากขึน้หรือเปลี่ยนยี่หอ้น า้ยาเครื่องลา้งจาน 
มีสิ่งอดุตนั/กีดขวางแกนสเปรยน์ า้ เรียงภาชนะใหม่ ซึ่งจะท าใหแ้กนสเปรยน์ า้ได่อย่างทั่วถึง 
ตวักรองไม่สะอาดหรืออยู่ใน
ต าแหน่งไม่ถกูตอ้งซึ่งท าใหน้ า้
กระจายออกไม่ดี 

ท าความสะอาดและ/หรือใส่ตวักรองใหม่ใหถ้กูตอ้ง  

แกว้มีคราบขุ่น น า้เขา้อ่อนและใชน้ า้ยามากเกินไป ลดการใส่น า้ยาหากน า้เขา้มีความกระดา้งนอ้ยและเลือกรอบการ
ลา้งที่สัน้ทีส่ดุเพื่อลา้งแกว้ใหส้ะอาด 

คราบด าหรือเทา
บนภาชนะ 

เครื่องใชอ้ลมิูเนียมไปกระทบกบั
ภาชนะ 

ใชน้ า้ยาอ่อนๆในการเช็ดคราบเหล่านี ้

น า้ยาทิง้คราบ
บนฝาปิดช่อง
น า้ยา 

ภาชนะบงัฝาน า้ยา เรียงภาชนะใหม่   

ภาชนะไม่แหง้ เรียงภาชนะไม่ถกูตอ้ง เรียงภาชนะใหม่ตามที่แนะน าในคู่มือ 
น า้ยารินสเ์อดเหลือนอ้ย เติมน า้ยารินสเ์อด 



ภาชนะไม่
แห้งด ี

น าภาชนะออกหลงัรอบการลา้งจบ
ทนัที 

อย่าน าภาชนะออกหลงัรอบการลา้งจบทนัที เปิดประตทูิง้ไว้
เล็กนอ้ยเพ่ือใหไ้อน า้ระบายออก  ใหน้ าภาชนะออกต่อเม่ือ
ภาชนะอุ่นพอที่จะจบัไดเ้ท่านัน้  ใหน้ าภาชนะออกจากตะกรา้ชัน้
ล่างออกก่อน เพื่อป้องกนัไม่ใหน้ า้หยดจากชัน้บนสู่ชัน้ลา่ง 

เลือกโปรแกรมการท างานผิด โปรแกรมที่มีระยะการท างานสัน้จะใชอ้ณุหภมิูต ่ากว่าซึ่งจะลด
ประสิทธิภาพในการลา้ง โปรดเลือกโปรแกรมการลา้งที่ใชน้  า้
อณุหภมิูสงูขึน้ 

ใชช้อ้นสอ้มมีดที่มีคณุภาพต ่า เครื่องท างานหนกัมากขึน้ ภาชนะควรเป็นแบบที่สามารถน าเขา้
เครื่องลา้งจานได ้

 

 

 

เมื่อเครื่องท างานผิดปรกติ หนา้จอจะแสดงรหสัเตือน 

รหัส ความหมาย สาเหตุทีอ่าจเป็นไปได ้
E1 เวลาในการปล่อยน า้เขา้เครื่องนานขึน้ ไม่ไดเ้ปิดวาวล์น า้ หรือไม่มีน า้เขา้เครื่องหรือ

แรงดนัน า้ต ่าเกินไป 
E3 อณุหภมูิไม่ถึงที่ก าหนด ตวัใหค้วามรอ้นเสยี  
E4 น า้ลน้ เครื่องลา้งจานมจีดุรั่ว 
E8 วาวล์น า้เขา้มีปัญหา วาวล์น า้เขา้มีปัญหา หรือปัญหาที่เซอรค์ิต 
Ed PCB หลกักบัแผงสวิสช ์PCB ไมส่ื่อสารกนั  พบปัญหาที่เซอรค์ิดหรือสายเคเบิลบนแผง PCB 

 

 

บริษทั สยามแมเนอร์ กรุ๊ป จ ากดั  
660 ซอยนวมิทร์ 81 แยก 3-42  
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240  
โทรศพัท:์ 02-033-5400  
โทรสาร: 02-033-5409  
ศุนยบ์ริการหลงัการขาย:  
โทรศพัท:์ 02-033-5422  
Email: service@eve.co.th, support@eve.co.th  
www.eve.co.th 

เมื่อเคร่ืองท างานผิดปรกติ Error Code 

ข้อควรระวัง    

• หากมีน า้รั่วหรือลน้ออกมา ใหปิ้ดวาวล์น า้ ก่อนโทรเขา้ศนูยซ์อ่ม 

• หากพบน า้ที่กน้อ่างเพราะน า้รั่วหรือบงัเอิญท าน า้หกใส่  โปรดเช็ด หรือซบัน า้ออกก่อนเริ่มใชเ้ครื่อง 

http://www.eve.co.th/

