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SAFETY INSTRUCTIONS

EN

The following safety guidelines are intended to prevent
unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect
operation of the appliance.
The guidelines are separated into ‘WARNING’ and ‘CAUTION’
as described below.
This symbol is displayed to indicate matters and
operations that can cause risk. Read the part with this
symbol carefully and follow the instructions in order to
avoid risk.
WARNING
This indicates that the failure to follow the instructions can
cause serious injury or death.
CAUTION
This indicates that the failure to follow the instructions can
cause the minor injury or damage to the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING
To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock,
injury or scalding to persons when using this product,
follow basic precautions, including the following:

Children in the Household

This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety. Children should be supervised
to ensure that they do not play with the appliance.
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Installation

•Never
•
attempt to operate the appliance if it is damaged,
malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken
parts, including a damaged cord or plug.
•This
•
appliance should only be installed and transported by two or
more people holding the appliance securely.
•Do
• not install the appliance in a damp and dusty place. Do not
install or store the appliance in any outdoor area, or any area that
is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind,
or rain or temperatures below freezing.
•Tighten
•
the drain hose to avoid separation.
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•If
• the power cord is damaged or the hole of the socket outlet is
loose, do not use the power cord and contact an authorized
service centre.
•This
•
appliance must not be installed behind a lockable door, a
sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of
the appliance, in such a way that a full opening of the appliance
door is restricted.
•This
•
appliance must be grounded. In the event of malfunction or
breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by
providing a path of least resistance for electric current.
•This
•
appliance is equipped with a power cord having an
equipment-grounding conductor and a grounding power plug. The
power plug must be plugged into an appropriate socket outlet that
is installed and grounded in accordance with all local codes and
ordinances.
•Improper
•
connection of the equipment-grounding conductor can
result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or
service personnel if you are in doubt as to whether the appliance
is properly grounded.
•Do
• not modify the power plug provided with the appliance. If it
does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified
electrician.
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Operation

•Do
• not use a sharp object like drill or pin to press or separate an
operation unit.
•Do
• not repair or replace any part of the appliance. All repairs and
servicing must be performed by qualified service personnel unless
specifically recommended in this Owner’s Manual. Use only
authorized factory parts.
•Use
•
new hose or hose-set supplied with the appliance. Reusing
old hoses can cause a water leak and subsequent property
damage.
•Do
• not reach into the appliance if the tub or agitator is moving.
•Keep
•
the area underneath and around the appliance free of
combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
•Do
• not put animals, such as pets into the appliance.
•Do
• not leave the appliance door open. Children may hang on the
door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.
•Never
•
reach into the appliance while it is operating. Wait until the
drum has completely stopped.
•Do
• not put in, wash or dry articles that have been cleaned in,
washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive
substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers,
drycleaning solvents, kerosene, vegetable oil, cooking oil, etc.).
Improper use can cause fire or explosion.
•In
• case of flood, disconnect the power plug and contact the LG
Electronics customer information centre.
•Do
• not push down the drawer excessively, when the appliance
drawer is open.
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•Do
• not touch the door during a high temperature programme.
•Do
• not use flammable gas and combustible substances (benzene,
gasoline, thinner, petroleum, alcohol, etc.) near the appliance.
•If
• the drain hose or inlet hose is frozen during winter, use it only
after thawing.
•Keep
•
all washing detergents, softener and bleach away from
children.
•Do
• not touch the power plug or the appliance controls with wet
hands.
•When
•
pulling out the power plug from an outlet, hold the power
plug, not the cable.
•Do
• not bend the power cable excessively or place a heavy object
on it.
•If
• there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.),
do not touch the appliance or power plug and ventilate the area
immediately.
•Do
• not operate Mini Washer with two or more Mini Washers
stacked.
•To
• avoid breaking the door glass, do not push too hard on the
door when closing.
•Do
• not step on Mini Washer.
•Do
• not wash rugs, mats, shoes or pet blankets, or any other items
other than clothes or sheets, in this machine.
•This
•
appliance must only be used for domestic household
purposes and should not be used in mobile applications.
•Do
• not open or close the door by foot.
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Maintenance

•Securely
•
plug the power plug in the socket outlet after completely
removing any moisture and dust.
•Disconnect
•
the power cord before cleaning the appliance.
•Never
•
unplug the appliance by pulling on the power cable. Always
grip the power plug firmly and pull straight out from the socket
outlet.
•Do
• not spray water inside or outside the appliance to clean it.

Disposal

•Before
•
discarding an old appliance, unplug it. Cut off the cable
directly behind the appliance to prevent misuse.
•Dispose
•
of all packaging materials (such as plastic bags and
styrofoam) away from children. The packaging materials can
cause suffocation.
•Remove
•
the door before disposing of or discarding this appliance
to avoid the danger of children or small animals getting trapped
inside.
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INSTALLATION
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Parts
5
6

1

2
3
7

4
8

1 Door

5 Water Supply Hose

2 Drum

6 Power Plug

3 Control Panel

7 Water Drain Hose

4 Drawer

8 Leveling Feet
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Accessories

Water supply hose
(for cold water)

Connecting
supply hose

Water drain hose

Water supply hose
connector

Water drain hose
connector

Anti-slip sheets
(2 EA)

Detergent
measuring
cup

Brackets (front)
(2 EA)

Brackets (back)
(2 EA)

Spanner

* Screws
Type A (37 EA)
Type B (5 EA)
Type C (11 EA)

Cable ties
(2 EA)

Band clamps
(3 EA)

Remote control
(optional)

* Type A : long sheet metal screw, Type B : short sheet metal screw, Type C : machine screw

NOTE
••Different accessories may apply to each model.
••Depending on the installation environment, you may have to purchase a separate drain hose
connector.
••In addition to the screws required for installation, extra screws have been provided.

Specifications
Power supply
Size
Product weight
Permissible water pressure

Wash capacity

220 V~, 50 Hz
600 mm (W) X 700 mm (D) X 365 mm(H)
43 kg
0.1 - 0.8 Mpa (1.0 - 8.0 kgf / cm²)

2 kg

••Appearance and specifications may change without notice to improve the quality of the product.
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Installation Place
Requirements
Location
135 cm
123 cm

0.5 cm

125 cm
2 cm

114 cm
*125 cm

10 cm

5 cm

60 cm

5 cm

*125 cm: minimum space for installation
Level floor : Allowable slope under the entire
appliance is 1°.
Power outlet : Must be within 1.5 meters of
either side of the location of the appliance.
••Do not overload the outlet with more than one
appliance.
Additional Clearance : 5 cm at the sides and
10 cm behind the unit.
••Do not place or store laundry products on top
of the appliance at any time. These products
may damage the finish or controls.

WARNING
••The plug must be plugged into an appropriate
outlet that is properly installed and grounded
in accordance with all local codes and
ordinances.

Positioning
••Install the appliance on a flat hard floor.
••Make sure that air circulation around the
appliance is not impeded by carpets, rugs,
etc.
••Never try to correct any unevenness in the
floor with pieces of wood, cardboard or similar
materials under the appliance.
••If it is impossible to avoid positioning the
appliance next to a gas cooker or coal burning
stove, an insulation (85x60 cm) covered with
aluminum foil on the side facing the cooker or
stove must be inserted between the two
appliances.
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••Do not install the appliance in rooms where
freezing temperatures may occur. Frozen
hoses may burst under pressure. The
reliability of the electronic control unit may be
impaired at temperatures below freezing point.
••Ensure that when the appliance is installed, it
is easily accessible for an engineer in the
event of a breakdown.
••With the appliance installed, adjust all four
feet using a transit bolt spanner to ensure the
appliance is stable, and a clearance of
approximately 5 mm is left between the top of
the appliance and the underside of any
work-top.
••If the appliance is delivered in winter and
temperatures are below freezing, place the
appliance at room temperature for a few hours
before putting it into operation.
••Do not use a drip pan as it can block the
drawer. Using the drip pan may result in
increased vibration and noise during
operation.

WARNING
••This appliance is not designed for maritime
use or for use in mobile installations such as
caravans, aircraft etc.

Electrical Connection
••Do not use an extension cord or double
adapter.
••Always unplug the appliance and turn off the
water supply after use.
••Connect the appliance to an earthed socket in
accordance with current wiring regulations.
••The appliance must be positioned so that the
plug is easily accessible.
••Repairs to the appliance must only be carried
out by qualified personnel. Repairs carried out
by inexperienced persons may cause injury or
serious malfunctioning. Contact your local
service centre.
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Stacking Mini Washer

Type 1. The bottom part of the Main
Washer is silver in color.
••First assemble the stacking holder using 2
type A screws included in the accessory
box of the Mini Washer, then each bracket
using 7 type A screws included in the
accessory box of the Mini Washer.

Brackets (front)

Brackets (back)

2

1

Brackets (front)

Brackets (back)
3

••The
error message appears on the
display, if the stacking holder is not attached
to the bottom of the Main Washer.

1

2

Tilt and hold Main Washer.

Type 2. The bottom part of the Main
Washer is white in color.
••First assemble the stacking holder using 2
type C screws included in the accessory
box of the Main Washer, then each
bracket using 4 type C screws included in
the accessory box of the Mini Washer.

Assemble the bracket (front) and stacking
holder at the bottom of Main Washer.

NOTE
••The stacking holder and screws needed for
assembly are enclosed in the Main
Washer, which can be stacked with the
Mini Washer.
••If the Main Washer already has a stacking
holder, do not install the stacking holder
provided with the Mini Washer.

2

1
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3

Pull and save the foam block for future use.
••If the washing machine must be moved in
the future, the foam block will help prevent
damage to the washing machine during
transportation.

6

Place Main Washer on top of Mini Washer.
••Make sure the 4 legs are totally locked
and the holes of Mini Washer align with
the holes of Main Washer.

Washer leg

Washer leg

NOTE

7

••To prevent damage, do not remove the
foam block until Mini Washer is at the final
location.

4

Securely attach the two appliances at the
corners using 14 type A screws.
••First, insert screws on each side. Then
insert screws on the front and back side.

NOTE

Turn the top cover about 180 degrees.
Cover the upper hole with the top cover and
install 4 type B screws to fix it in place.

••It can be difficult to assemble if it is not
assembled in the proper order.
••Use two type C screws to assemble the
stacking holder.
1

1
Stacking holder

5

Attach the two back brackets on the rear
top of the Mini Washer by inserting 4 type A
screws in each bracket.

8

2

3

Turn the feet of Main Washer slightly until it
is snugged up against Mini Washer.

NOTE
••Mini Washer will not work as a standalone
unit.
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Connecting the Supply Hose
••Water supply pressure must be between 0.1
MPa and 0.8 MPa (1.0‒8.0 kgf/cm2).
••Do not overtighten the water supply hose.
••If the water supply pressure is more than 0.8
MPa, a decompression device should be
installed.
••Periodically check the condition of the hose
and replace the hose if necessary.
••Contact the service centre if there is no rubber
seal.

Connecting Hose to Water Tap
Connecting Screw-Type Hose to Tap
with Thread
Screw the hose connector onto the water
supply tap.

Checking the Rubber Seal on the
Supply Hose
Two rubber seals are supplied with the water
supply hoses. They are used for preventing
water leaks. Make sure the connection to taps
is sufficiently tight.

Connecting Screw-Type Hose to Tap
Without Thread

1

Loose the four fixing screws.

Upper
connector

Hose connector

Rubber
seal

Rubber seal
Fixing screw

2

Hose connector

Remove the guide plate if the tap is too
large to fit the adapter.

Rubber seal
Guide plate
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3

Push the adapter onto the end of the tap so
that the rubber seal forms a watertight
connection. Tighten the four fixing screws.

2

Remove the guide plate if the tap is too
large to fit the adapter.

Guide plate

4

Push the supply hose vertically upwards so
that the rubber seal within the hose can
adhere completely to the tap and then
tighten it by screwing it to the right.

3

Push the adapter onto the end of the tap so
that the rubber seal forms a watertight
connection. Tighten the four fixing screws
and the adapter ring plate.

4

Pull the connector latch plate down, push
the supply hose onto the adapter, and
release the connector latch plate. Make
sure the adapter locks into place.

Plate

Supply
hose

Connecting One Touch Type Hose to
Tap Without Thread

1

Unscrew the adapter ring plate and loose
the four fixing screws.
Latch plate

Ring plate

NOTE
••After connecting the supply hose to the water
tap, turn on the water tap to flush out foreign
substances (dirt, sand, sawdust, and etc.) in
the water lines. Let the water drain into a
bucket, and check the water temperature.
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Connecting Hose to Two Washing
Machines

1

3

Connect the additionally provided water
supply hose of Main Washer to the water
supply hose connector and water tap.
Water supply hose
connector

Connect the water supply hose connector to
the water supply hose of Main Washer.
Open the accessory package for Mini
Washer installation.

Water supply hose
connector

2

NOTE
Connect the water supply hose of Mini
Washer to the water supply hose connector.

••Make sure the water supply hose is not kinked
or pinched.
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Installing the Drain Hose

Using the Drain Hose Connector

••The drain hose should not be placed higher
than 100 cm above the floor. Water in the
appliance may not drain or may drain slowly.

1

Connect the drain hose of Main Washer
and Mini Washer to the drain connector.

2

Attach each drain hose to the double drain
hose connector and tie them with the band
clamps.

3

Insert the drain hose connector into the
drain pipe/hole.

1

Insert the band clamp onto the drain hose
elbow.

Band clamp

2

With the hose leading up from the elbow,
insert the elbow onto the drain outlet on the
back of Mini Washer.

Drain hose
connector

CAUTION

3

Adjust the band clamp with pliers to keep
the hose securely in place and prevent
leaking.

••Make sure the drain hose is not kinked or
pinched. This is a potential cause of drainage
problems or noise.

NOTE
••Depending on the installation environment,
you may have to purchase a separate drain
hose connector.

Band clamp
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Leveling the Appliance

Using Anti-Slip Sheets (Optional)

If the floor is uneven, turn the adjustable feet as
required (Do not insert pieces of wood etc.
under the feet). Make sure that all four feet are
stable and resting on the floor and then check
that the appliance is perfectly level (Use a spirit
level).
••Once the appliance is level, tighten the lock
nuts up towards the base of the appliance. All
lock nuts must be tightened.

If you install the appliance on a slippery
surface, it may move because of excessive
vibration. Incorrect leveling may cause
malfunction through noise and vibration. If this
occurs, install the anti-slip sheets under the
leveling feet and adjust the level.

Raise

Lower

Lock nut
Tighten all 4
lock nuts securely

1

Clean the floor to attach the anti-slip sheets.
••Use a dry rag to remove and clean foreign
objects and moisture. If moisture remains,
the anti-slip sheets may slip.

2

Adjust the level after placing the appliance
in the installation area.

3

Place the adhesive side of the anti-slip
sheets on the floor.
••It is most effective to install the anti-slip
sheets under the front feet. If it is difficult
to place the pads under the front feet,
place them under the back feet.

Diagonal Check
••When pushing down the edges of the top
plate diagonally, the appliance should not
move up and down at all (check both
directions). If the appliance rocks when
pushing the machine top plate diagonally,
adjust the feet again.

This side up
Adhesive side

WARNING
••When stacking Main Washer on Mini Washer,
use the leveling feet on Mini Washer to level
both. Main Washer´s leveling feet should be
minimized and the locknuts turned counterclockwise to secure them.

NOTE
••Timber or suspended type flooring may
contribute to excessive vibration and
unbalance.
••If Mini Washer is installed on a raised
platform, it must be securely fastened in order
to eliminate the risk of falling off.

4

Ensure the appliance is level.
••Push or rock the top edges of the
appliance gently to make sure that the
appliance does not rock. If the appliance
rocks, level the appliance again.

NOTE
••You can obtain anti-slip sheets from the LG
Service Centre.
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OPERATION
Using the Appliance
1

2

5

Choose the desired washing cycle.
••Press the cycle button repeatedly until the
desired cycle is selected.

6

Begin cycle.
••Press the Start/Pause button to begin the
cycle. The washing machine will agitate
briefly without water to measure the
weight of the load. If the Start/Pause
button is not pressed within 15 minutes,
the washing machine will shut off and all
settings will be lost.

7

Add softener.
••When the machine chimes for about 20
seconds, add the softener and press
Start/Pause to restart the cycle.

8

End of cycle.
••When the cycle is finished, a melody will
sound. Immediately remove your clothing
from the washing machine to remove
wrinkling and odors.
••After washing is complete, wipe off the
washing machine door, gasket and inside
the washing drum with a dry towel for
clean washing.

Sort laundry and load items.
••Sort laundry by fabric type, soil level,
colour and load size as needed. Open the
door and load items into the washing
machine.

Add cleaning products.
••Add the proper amount of detergent with
the detergent measuring cup to the
washing drum evenly.

3

Closing the door and drawer.

4

Turn on the washing machine.
••Press the Power button to turn on the
washing machine.
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Sorting Laundry
1

3

Look for a care label on your clothes.
••This will tell you about the fabric content
of your garment and how it should be
washed.
••Symbols on the care labels.
Wash temperature

Caring before loading.
••Do not wash 'memory wire' on female
inner wear (such as a brassiere) as it may
damage other clothes or the washing
machine and create noise.
••Check all pockets to make sure that they
are empty. Items such as nails, hair clips,
matches, pens, coins and keys can
damage both your washing machine and
your clothes.

Normal machine wash
Permanent press
Delicate

Hand wash
Do not wash

2

Sorting laundry.
••To get the best results, sort clothes into
loads that can be washed with the same
wash cycle.
••Different fabrics need to be washed at
varying temperatures and spin speeds.
••Wash two or more towels or knits
together. If washed separately, laundry
which absorbs a lot of water may not be
washed well or abnormal spin-drying may
occur due to leaning.
••Always sort dark colours from pale colours
and whites. Wash separately as dye and
lint transfer can occur causing
discolouration of white and pale garments.
If possible, do not wash heavily soiled
items with lightly soiled ones.
−−Soil (Heavy, Normal, Light) :
Separate clothes according to amount of
soil.
−−Colour (White, Lights, Darks):
Separate white fabrics from coloured
fabrics.
−−Lint (Lint producers, Collectors):
Wash lint producers and lint collectors
separately.

••Close zippers, hooks and strings to make
sure that these items don’t snag on other
clothes.
••Pre-treat dirt and stains by brushing a
small amount of detergent dissolved water
onto stains to help lift dirt.
••If an item of clothing has a long lace
attached to it, arrange the lace so it
cannot be tangled or put it into a washing
net.
••Remove the insides of cushions, pillows,
or sitting mats and only wash the cover.
The insides may protrude, damaging other
laundry. Plastic parts may generate
abnormal vibrations.

CAUTION
••Divide laundry in large volume for washing so
that the laundry can be submerged under
water completely. If laundry expands during
washing, it may cause damage to the laundry
and parts during washing or spin.
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Closing the Door and Drawer
1

Push the washing machine door until it
clicks.

2

Push the drawer completely closed.

CAUTION
••Do not let your hands get stuck between the
door and the washing machine, as this can
cause injury.
••Forcing the drawer or the door to open can
cause part damages and safety problems.
••Closing the drawer before having closed the
door completely may scratch the door glass.
••Ensure the drawer is pulled out completely to
prevent the door from contacting the front load
washing machine.
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NOTE
••Door lock may fail if there is too much laundry
in the machine or if the door is not completely
closed.
••If the product is operating or the drawer lock
, indicator is displayed, the door cannot
open. To open the door, press the Start/
Pause button to stop the product, and when
drawer lock ,indicator disappears, open the
door. Do not force the drawer and door open.
••If
,
,
or a warning sign appears
on the display, close the drawer and the door
completely. After doing so, press the Start/
Pause button.
••If the drawer cannot be opened completely,
pull the drawer forward with a little force using
both hands.
••If power failure occurs during product
operation, the door cannot be opened. Provide
the power again or contact the LG service
centre.
••If the door cannot open due to high
temperature, carry out rinsing with cold water
using the Rinse+Spin programme or wait a
while before opening the door.
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Adding Cleaning Products

Adding Detergent

Detergent Dosage

Measure the detergent with the detergent
dispenser and pour it into the tub.

••Detergent should be used according to the
instruction of the detergent manufacturer and
selected according to type, colour, soiling of
the fabric and washing temperature.
••If too much detergent is used, too many suds
can occur and this will result in poor washing
results or cause heavy load to the motor.
••If you wish to use liquid detergent follow the
guidelines provided by the detergent
manufacturer.
••If too many suds occur, reduce the detergent
amount.
••Detergent usage may need to be adjusted for
water temperature, water hardness, size and
soil level of the load. For best results, avoid
oversudsing.
••Refer to the label of the clothes, before
choosing the detergent and water
temperature.
••When using the washing machine, use
designated detergent for each type of clothing
only:
−−General powdered detergents for all types of
fabric
−−Powdered detergents for delicate fabric
−−Liquid detergents for all types of fabric or
designated detergents only for wool
••For better washing performance and
whitening, use detergent with the general
powdered bleach.

••Use the provided detergent measuring cup to
add only one cup of detergent.
••Reduce the amount of detergent for lightly
soiled laundry. If you use too much detergent,
excessive bubbles will remain after rinsing.
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Adding Softeners
Adding Fabric Softener
CASE 1. When the machine chimes:

1

Press Start/Pause to pause the cycle.
••It can be paused by pressing the Start/
Pause button of the Mini Washer or by
using the remote control.

2

Slide open the drawer, open the door, and
add the liquid fabric softener.

3

Close the door, slide the drawer closed, and
press Start/Pause to restart the cycle.

NOTE
••To disable or enable the fabric softener alert,
press and hold the Rinse+ button for three
seconds.
••The fabric softener can be added within 30
seconds after the signal sounded.
CASE 2. If you miss the softener add point:

1

Press the Power button to interrupt the
cycle.

2

Slide open the drawer, open the door, and
add the liquid fabric softener.

3

Close the door, Slide the drawer, and select
the Rinse+Spin programme.

4

Press the Start/Pause to restart the cycle.

NOTE
••Do not pour fabric softener directly on the
clothes.
••The softener can also be diluted with water
and added directly into the drum. Do not pour
undiluted softener directly onto clothing
because it may stain fabrics.
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Adding Water Softener
••A water softener, such as anti-limescale (e.g.
Calgon) can be used to cut down on the use
of detergent in extremely hard water areas.
Dispense according to the amount specified
on the packaging. First add detergent and
then the water softener.
••Use the quantity of detergent required for soft
water.

CAUTION
••Do not directly put bleach to the laundry. This
may cause partial discoloration and severe
damage to the laundry.
••Do not use chlorine bleach or acidic cleaner
when washing the laundry, as it can cause
damage to clothes such as discoloration and
decoloration of laundry.
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Control Panel

1

4

2

5

3

1 Power Button
••Press the Power button to turn the
washing machine on.

2 Display
••The display shows the cycle status and
estimated time remaining.
•• : Drawer lock indicator
•• : Wi-Fi connect indicator
•• : Remote start indicator

3 Programme Button
••Programmes are available according to
laundry type.
••In order to use the Download Cycle
function, refer to SMART FUNCTIONS.

4 Start/Pause Button
••This Start/Pause button is used to start
the wash cycle or pause the wash cycle.
••If a temporary stop of the wash cycle is
needed, press the Start/Pause button.

NOTE
••If you do not press the Start/Pause button
within 15 minutes of selecting a
programme, the washing machine
automatically turns off and all cycle
settings are lost.

5 Options
••Use these buttons to select the desired
options for the selected programme.
••The setting lights above the buttons
illuminate to show the current selection.
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Programme Table
Washing Programme
Programme

Light Soil

Underwear

Lingerie

Baby Care

Speed Wash

Rinse+Spin
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Description
Use this programme to
wash lightly soiled normal
items, except delicate
fabrics such as wool or
silk.
Use this programme to
wash delicate items such
as lingerie or sheer and
lacy clothes which could
easily be damaged in a
normal programme.

Note

Maximum
Load

•• To change the setting during
washing, change the setting after
pressing Start/Pause button.

2.0 kg

•• This programme is not for silk
items.

1.5 kg

•• To reduce damage to textiles and
improve washing performance, use
Use this programme to
special neutral detergent for wool.
wash textiles, lingerie, or
fine clothes likely to shrink •• To prevent damage to clothes, the
or deform.
drum spins gently to the left and
right for washing.
•• Select a proper type of neutral
detergent.
•• It is more effective to pre-wash
Use this programme to
laundry stained with food, sweat,
wash baby wear
urine and feces briefly before
hygienically.
washing.
•• This programme is not
recommended for wool, silk or any
other delicates.
Use this programme to
speed up the washing
•• Use very little detergent in this
time for small loads and
programme.
lightly soiled clothes.
Select this programme to
rinse and spin a load
•• Add fabric softener only.
separately from a regular
cycle.

1.0 kg

1.5 kg

2.0 kg

1.5 kg
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Option Programme

Child Lock

Spin Only

Use this option to disable the controls. This
feature can prevent children from changing
cycles or operating the appliance.

Use this option to spin-dry.

Tub Clean
Use this option to keep the drum clean. For
information on using Tub Clean, see the
Cleaning the Washing Machine section.

Rinse+
Use this option to increase the number of
rinsing programmes.

1

Press the Power button.

2

Select a washing programme.

3

Press the Rinse+ button.
••When you press the Rinse+ button, the
number of rinsing cycles (1 - 5) to be
added will be displayed.

4

Press the Start/Pause button.

Locking the Control Panel

1

Press and hold the Tub Clean and Rinse+
button at the same time for three seconds.

2

will appear on the display.
When the Child Lock is set, all buttons are
locked except the Power button.

NOTE
••Turning off the power or completing all cycles
will not reset the child lock function. You must
deactivate child lock before you can access
any other functions.

Unlocking the Control Panel
Press and hold the Tub Clean and Rinse+
button at the same time for three seconds.
••To change the cycle or option, press the Start/
Pause button to stop operation, and then
choose the cycle or option which you wish to
change.
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SMART FUNCTIONS
Using Smart ThinQ
Application

NOTE

Installing Smart ThinQ
Search for the LG SmartThinQ application from
the Google Play Store or Apple App Store on a
smart phone. Follow instructions to download
and install the application.

Wi-Fi Function
••For appliances with the

or

logo

Washer Cycle (Remote Start, Download
Cycle)
Set or download any preferred cycle and
operate by remote control.

Tub Clean Coach
This function shows how many cycles remain
before It is time to run the Tub Clean cycle.

Energy Monitoring
Check the energy consupmtion of the recently
used cycles and monthly average.

Smart Diagnosis™
This function provides useful information for
diagnosing and solving issues with the
appliance based on the pattern of use.

Settings
Various functions are available.

Push Alert
Turn on the Push Alerts to receive appliance
status notifications. The notifications are
triggered even if the LG SmartThinQ application
is off.
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••To verify the Wi-Fi connection, check that
Wi-Fi
icon on the control panel is lit.
••LG SmartThinQ is not responsible for any
network connection problems or any faults,
malfunctions, or errors caused by network
connection.
••The machine supports 2.4 GHz Wi-Fi
networks only.
••If the security protocol of the router is set to
WEP, you may fail to set up the network.
Please change it to other security protocols
(WPA2 is recommended) and register the
product again.
••Router SSID, please use only letters,
numbers. Other characters may not be
supported.
••If the appliance is having trouble connecting to
the Wi-Fi network, it may be too far from the
router. Purchase a Wi-Fi repeater (range
extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
••The Wi-Fi connection may not connect or may
be interrupted because of the home network
environment.
••The network connection may not work
properly depending on the internet service
provider.
••The surrounding wireless environment can
make the wireless network service run slowly.
••The application is subject to change for
appliance improvement purposes without
notice to users.
••Functions may vary by model.
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Using Washer Cycle
Remote Start
Use a smart phone to control your appliance
remotely. You can also monitor your cycle
operation so you know how much time is left in
the cycle.
To Use Remote Start:

1

Press the Power button.

2

Put the laundry in drum.

3

Press and hold Remote Start button for 3
seconds to enable Remote Start function.

4

Start a cycle from the LG SmartThinQ
application on your smart phone.

Download Cycle
Download new and special cycles that are not
included in the basic cycles on the appliance.
Appliances that have been successfully
registered can download a variety of specialty
cycles specific to the appliance.
Only one cycle can be stored on the appliance
at a time.
Once cycle download is completed in the
appliance, the product keeps the downloaded
cycle until a new cycle is downloaded.

NOTE
••Once the Remote Start mode is enabled, you
can start a cycle from the LG SmartThinQ
smartphone application. If the cycle is not
started, the machine will wait to start the cycle
until it is turned off remotely from the
application or the Remote Start mode is
disabled.
••When Remote Start is turned on, the door is
automatically locked.
To Disable Remote Start:
When the Remote Start is activated, press and
hold Remote Start button for 3 seconds.
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Open Source Software Notice
Information
To obtain the source code under GPL, LGPL,
MPL, and other open source licenses, that is
contained in this product, please visit http://
opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred
license terms, warranty disclaimers and
copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source
code to you on CD-ROM for a charge covering
the cost of performing such distribution (such as
the cost of media, shipping, and handling) upon
email request to opensource@lge.com. This
offer is valid for three (3) years from the date on
which you purchased the product.

Smart Diagnosis™ Using a Smart
Phone
••For appliances with the
or
logo
Use this function if you need an accurate
diagnosis by an LG Electronics customer
information centre when the appliance
malfunctions or fails.
Smart Diagnosis™ can not be activated unless
the appliance is connected to power. If the
appliance is unable to turn on, then
troubleshooting must be done without using
Smart Diagnosis™.
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Using Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™ Through the
Customer Information Centre
Use this function if you need an accurate
diagnosis by an LG Electronics customer
information center when the appliance
malfunctions or fails. Use this function only to
contact the service representative, not during
normal operation.

1

Press the Power button after opening the
drawer on Mini Washer.

2

When instructed to do so by the call centre,
place the mouthpiece of your phone close
to the Smart Diagnosis™ icon.

5

Once the countdown is over and the tones
have stopped, resume your conversation
with the call centre agent, who will then be
able to assist you using the information
transmitted for analysis.

NOTE
••The Smart Diagnosis™ function depends on
the local call quality.
••The communication performance will improve
and you can receive better service if you use
the home phone.
••If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor
due to poor call quality, you may not receive
the best Smart Diagnosis™ service.

x.
Ma
mm
10

3

Press and hold the Tub Clean button for
three seconds, while holding the phone
mouthpiece to the icon or Power button.

4

Keep the phone in place until the tone
transmission has finished. Time remaining
for data transfer is displayed.
••For best results, do not move the phone
while the tones are being transmitted.
••If the call centre agent is not able to get
an accurate recording of the data, you
may be asked to try again.
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MAINTENANCE
WARNING
••Unplug the washing machine before cleaning
to avoid the risk of electric shock. Failure to
follow this warning may result in serious injury,
fire, electric shock, or death.
••Never use harsh chemicals, abrasive
cleaners, or solvents to clean the washing
machine. They may damage the finish.

Cleaning the Washing
Machine
Care After Wash
••After the cycle is finished, wipe the door and
the inside of the door seal to remove any
moisture.
••Leave the door open to dry the drum interior.
••Wipe the body of the washing machine with a
dry cloth to remove any moisture.

Cleaning the Exterior
Proper care of your washing machine can
extend its life.
Door:
••Wash with a damp cloth on the outside and
inside and then dry with a soft cloth.
Exterior:
••Immediately wipe off any spills.
••Wipe with a damp cloth.
••Do not press the surface or the display with
sharp objects.
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Cleaning the Interior
••Use a towel or soft cloth to wipe around the
washing machine door opening and door
glass.
••Always remove items from the washing
machine as soon as the cycle is complete.
Leaving damp items in the washing machine
can cause wrinkling, colour transfer, and
odour.
••Run the Tub Clean programme once a month
(or more often if needed) to remove detergent
buildup and other residue

EN

Cleaning the Drum

Cleaning the Water Inlet Filter

Use the Tub Clean option to keep the drum
clean.

••Turn off the stopclock if the washing machine
is to be left for any length of time (e.g.
holiday), especially if there is no floor drain
(gully) in the immediate vicinity.
••
icon may blink on the display when the
water pressure is weak or an inlet filter is
clogged with dirt. Clean the inlet filter.
••The inlet filter screens could be plugged by
hard water scale, sediment in the water
supply, or other debris.

1

Press the Power button.

2

Dilute 200 ml liquid chlorine bleach in 1 ℓ of
water and pour the mixture in the drum.

3

Press the Tub Clean button.

4

Press the Start/Pause button.

1

Turn off the water tap and unscrew the
water inlet hose.

2

Clean the filter using a hard bristle brush.

CAUTION
••If there is a child, be careful not to leave the
door open for too long.
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Cleaning the Lint Filter
The filter is an important part for efficient
washing performance result, so it needs special
care from you. It is recommended that the filter
be cleaned regularly.

1

Pull the cap of the lint filter.

Caution on Freezing During
Winter
••When frozen, the product does not operate
normally. Make sure to install the product
where it will not freeze during winter.
••In case the product must be installed outside
on a porch or in other outdoor conditions,
make sure to check the following.

How to Keep the Product from
Freezing
••After closing the tap, disconnect the cold
supply hose from the tap, and remove water
while keeping the hose facing downwards.

2

Open the cap and remove lint and then
wash out.

3

Insert the lower part of the filter into the
drum and close the cap until you hear a
click sound.

NOTE
••When the lint filter is damaged, contact LG
service centre.
••Do not operate the washing machine without
the lint filter.
••Do not place the lint filter loosely. Doing so
may damage the fabrics or the washing
machine.
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How to Handle Freezing
Step 1. When the Door is Frozen
••Thaw out the door using a hot water cloth.

Step 2. When the Water Supply Hose is
Frozen
••
icon may blink on the display when
water supply problems occur, take the
following measures.
−−Take out water supply hose and connect to
the tap and check that water comes from the
tap and supply hose.
−−Turn off the tap, and thaw out the tap and
both connection areas of supply hose of the
product using a hot water cloth.
−−Take out supply hose and immerse in warm
water below 50–60 °C.

Supply hose

Step 3. When the Drain Pump is Frozen
••
,
icon may blink on the display when
drain pump problems occur, take the following
measures.

1

Pour 15 ℓ warm water below 50–60 °C in
the drum until washing machine wing nuts
are immersed and wait for an hour.

2

Press the Power button and then run the
Baby Care programme for an hour.
••When
icon appears on the display,
repeat steps 1 to 2.

3

Turn off the power when the Baby Care
programme is finished. If the drawer is
open, select the Rinse+Spin programme
and press the Start/Pause button to check
that the washing machine works.

4

When
icon appears on the display,
thaw out the drain hose inner part with the
hot water.

50‒60 °C

35

TROUBLESHOOTING

EN

The appliance is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose
problems at an early stage. If the appliance does not function properly or does not function at all,
check the following before you call for service:

Diagnosing Problems
Symptoms

Reason

Solution

The drawer does
not open.

Power failure, or the power
cord was pulled out during
washing.

••After providing the power again, press
the Power button with the control panel
of Main Washer or the remote control.

Draining starts
when pressing
Start/ Pause
button.

The Start/Pause button is
pressed during washing.

••When pressing the Start/Pause button
during washing, the drawer is unlocked
after drainage for safety.

Rattling and
clanking noise

Foreign objects, such as
keys, coins, or safety pins
may be in drum.

••Stop washing machine, check drum for
foreign objects. If noise continues after
washing machine is restarted, call for
service.
••If sound continues, wash load is probably
out of balance. Stop and redistribute
wash load.
••Pause the cycle and redistribute the load
after the door unlocks.

Thumping sound

Vibrating noise

Water leaks every
load
Excessive sudsing
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Heavy wash loads may
produce a thumping sound.

Wash load may be out of
balance.
Packaging materials were not ••Remove packing materials.
removed.
Wash load may be unevenly
••Pause the cycle and redistribute the load
distributed in the drum.
after the door unlocks.
Not all leveling feet are
••See Leveling the Appliance in the
resting firmly and evenly on
Installation section.
the floor.
••Make sure that the floor is solid and does
Floor not rigid enough.
not flex.
•
•
Check all fill and drain hose connections
Hoses not installed correctly.
to ensure that they are tight and secure.
••Reduce the amount of detergent for
Too much detergent or
lightly soiled laundry. If you use too much
incorrect detergent.
detergent, excessive bubbles will remain
after rinsing.

EN
Symptoms
Staining

Water leaking

Wrinkling

Reason

Solution

Clothes were not properly
sorted.

••Always wash dark colors separately from
light colors and whites to prevent
discoloration.
••Never wash heavily soiled items washed
with lightly soiled items.

Supply hose connection is
loose at the tap, washing
machine, or drain hose
connector.

••Check hoses and drain hose connectors
for leaks, cracks and splits.
••Tighten hose connections.

••The washing machine pumps out water
very rapidly. Check for water backing up
out of the drain pipe during drain. If water
House drain pipes are
is seen coming out of the drain, check for
clogged.
proper drain hose installation and check
for restrictions in the drain. Contact a
plumber to repair drain pipe.
••Tie drain hose to supply hose or
standpipe to prevent it from coming out
Drain hose has come out of
during drain. For smaller drain pipes,
drain connector or is not
insert the drain hose into the pipe as far
inserted far enough.
as the drain hose flange. For larger drain
pipes, insert the drain hose into the pipe
2-5 cm past the flange.
••Reduce the load or use Main Washer.
Load is too large for the
••Stop the washing machine and check the
drum.
load. Make sure the load fits loosely in
the drum and the door closes easily.
••Oversudsing may create leaks, and may
be caused by the type and amount of
detergent used. Always reduce the
Oversudsing of detergent.
amount of detergent if the load is small
or lightly soiled, or if your water is very
soft. Never use more than the maximum
amount shown in the dispenser provided.
•
•
Always remove items from the washing
Washing machine not
machine as soon as the cycle is
unloaded promptly.
complete.
••The washing machine can be fully
but the drum should not be tightly
Washing machine overloaded. loaded,
packed with items. The door of the
washing machine should close easily.
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Symptoms

Reason
Control panel has powered
off due to inactivity.
Washing machine is
unplugged.
Water supply is turned off.

Washing machine
will not operate.
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Solution

••This is normal. Press the Power button
to turn the washing machine on.
••Make sure cord is plugged securely into
a working outlet.
••Turn the cold water tap fully on.
••Make sure the cycle was set correctly,
Controls are not set properly.
close the door and press the Start/Pause
button.
••Close the door and drawer make sure
Door or drawer is open.
that nothing is caught under the door
preventing it from closing completely.
••Check house circuit breakers/fuses.
Replace fuses or reset breaker. The
Circuit breaker/fuse is
washing machine should be on a
tripped/blown.
dedicated branch circuit. The washing
machine will resume the cycle where it
stopped once power is restored.
••Press the Power button, then re-select
Control needs to be reset.
the desired programme and press the
Start/Pause button.
••Press the Start/Pause button with control
panel of Main Washer or remote control
Start/Pause was not pressed
after closing the drawer.
after a cycle was set.
••When using the control panel of Mini
Washer, press the Start/Pause button
and close the drawer within 5 seconds.
•
•
Check another tap in the house to make
Extremely low water
sure that household water pressure is
pressure.
adequate.
••If the washing machine has been
exposed to temperatures below freezing
Washing machine is too cold.
for an extended period of time, allow it to
warm up before pressing the Power
button.
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Symptoms

Reason

Solution

Washing machine
is not filling
properly.

••Make sure the inlet filters on the fill
valves are not clogged. Refer to the filter
cleaning instructions.
•
•
Check that supply hoses are not kinked
Supply hoses may be kinked.
or clogged.
•
•
Make sure that the cold water tap is
Insufficient water supply.
turned on all the way.
••The washing machine will not operate if
the door is open. Close the door and
door and drawer are open.
make sure that nothing is caught under
the door preventing it from closing
completely.
••The fill level is optimized for the wash
Water level is too low.
motion to achieve the best wash
performance.

Water in the
washing machine
does not drain or
drains slowly.

Drain hose is kinked,
pinched, or clogged.

••Make sure the drain hose is free of clogs,
kinks, etc., and is not pinched behind or
under the washing machine.

Heavily soiled load.

••Use Main Washer.
••Articles that have previously been
washed may have stains that have been
set. These stains may be difficult to
remove and may require hand washing
or pre-treating to aid in stain removal.
••This is normal. The washing machine
adjusts cycle time automatically to
provide optimal results for the selected
programme. The time remaining shown in
the display is only an estimate. Actual
time may vary.
••This machine requires very little
detergent. Use the provided detergent
measuring cup.

Filter clogged.

Poor stain removal

Wash cycle time is
longer than usual.

Musty or mildewy
odor in washing
machine
Washing machine
chimes repeatedly
before final rinse.

Previously set stains.

The washing machine
automatically adjusts the
wash time for the amount of
laundry, water pressure and
other operating conditions.
Incorrect or too much
detergent has been used.
Inside of drum was not
cleaned properly.

••Run the Tub Clean programme regularly.

This is not an error.

••This is an alert to allow the addition of
liquid fabric softener before the final
rinse.
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Error Messages
Symptoms

Reason

Solution

••Close the drawer and press Start/Pause
button to start the cycle.
••If the drawer is closed and the drawer
lock error message is displayed, call for
service.
••Open the drawer and make sure the
latch area is free of clothing or other
obstructions.
Door is not closed properly.
••Close the door, shut the drawer, and
press Start/Pause to start the cycle.
••If the door is closed and the door error
message is displayed, call for service.
The cold water tap is not fully ••Make sure that the cold water tap is fully
open.
open.
••Make sure that the hoses are not kinked
Water line hoses are kinked,
or pinched. Be careful when moving the
pinched, or crushed.
washing machine during cleaning and
maintenance.
Water inlet filters are
•
•
Clean the inlet filters.
clogged.
••Check another tap in the house to make
sure that household water pressure is
adequate and flow is not restricted.
Water supply pressure to tap
Disconnect the supply hose from the
or house is too low.
washing machine and run a few liters of
water through the hose to flush the water
supply lines. If flow is too low, contact a
plumber to have the water lines repaired.
••Hoses designed to limit leaks can trip
Water supply connected with
falsely and prevent the washing machine
leak-limiting hoses.
from filling. The use of leak limiting hoses
is not recommended.
•
•
Make
sure the drain hose is free of clogs,
Drain hose is kinked,
kinks, etc., and is not pinched behind or
pinched, or clogged.
under the washing machine.
Drawer is not closed
properly.
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Symptoms

Reason

Solution

••The automatic attempt to rebalance the
load was not successful. The cycle has
been paused to allow the load to be
manually adjusted.
•
•
Add more items to allow the washing
The load is too small.
machine to balance the loads.
Heavy articles are mixed with ••Wash articles of somewhat similar
lighter items.
weight.
•
•
Manually redistribute the load if articles
The load is out of balance.
have become tangled.

UE rebalancing operation is
not successful.

Control error.

••Unplug the power plug and call for
service.

Water level is too high due to ••Close the water taps, unplug the washing
a faulty water valve.
machine, and call for service.
The water level sensor is not
working correctly.

••Close the water taps, unplug the washing
machine, and call for service.

A motor error has occurred.

••Allow the washing machine to stand for
30 minutes and then restart the cycle. If
the LE error code persists, call for
service.

It is time to run the Tub Clean ••Run the Tub Clean programme.
programme.
Mini Washer is being
operated without a full-size
washing machine.
Stacking switch is not
working properly.
Drain hose, supply hose or
drain pump is frozen.
CL is not an error. This
prevents children from
changing cycles or operating
the appliance.

••Mini Washer will not operate as a
standalone unit. It must be stacked under
an LG front-loading washing machine.
••The product is for use only in
combination with LG authorized
appliances. Call the customer information
centre to check out LG authorized
appliances.
••Thaw out the supply hose using a hot
water cloth.
••Pour warm water in the drum.
••To deactivate, press the Tub Clean and
Rinse+ button for three seconds.
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TH

้ จ
แนวทางปฏิบ ัติเพือ
่ ความปลอดภ ัยต่อไปนีม
ี ด
ุ มุง
่ หมายเพือ
่ ป้องก ัน
ี่ งทีไ่ ม่คาดหมายหรือความเสย
ี หายจากการใชง้ านผลิตภ ัณฑ์
ความเสย
ทีไ่ ม่ปลอดภ ัยหรือไม่ถก
ู ต้อง
แนวทางปฏิบ ัติได้แยกสว่ นเป็น 'ค�ำเตือน' และ 'ข้อควรระว ัง' ด ังค�ำ
อธิบายด้านล่าง
ั
� หร ับบ่งบอกรายการหรือการด�ำเนินการที่
สญล
ักษณ์ถก
ู แสดงสำ
ี่ งได้ กรุณาอ่านท�ำความเข้าใจสว่ น
สามารถท�ำให้เกิดความเสย
ั
้ี ย่างระม ัดระว ังและปฏิบ ัติตามค�ำแนะน�ำเพือ
ของสญล
ักษณ์นอ
่
ี่ ง
หลีกเลีย
่ งความเสย
ค�ำเตือน
บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบ ัติตามค�ำแนะน�ำสามารถท�ำให้ได้ร ับบาดเจ็บ
ี ชวี ต
สาห ัสหรือเสย
ิ ได้
ข้อควรระว ัง
บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบ ัติตามค�ำแนะน�ำสามารถท�ำให้ได้ร ับบาดเจ็บ
ี หายต่อผลิตภ ัณฑ์ได้
เล็กน้อยหรือเกิดความเสย

� ค ัญ
ค�ำแนะน�ำเพือ
่ ความปลอดภ ัยทีส
่ ำ
ค�ำเตือน
� หร ับการลดความเสย
ี่ งของการระเบิด ไฟไหม้ การเสย
ี ชวี ต
สำ
ิ ไฟฟ้า
ช็อต การได้ร ับบาดเจ็บหรือการถูกไอน�ำ้ ลวกต่อบุคคลเมือ
่ ใชง้ าน
้ งต้น รวมไปถึง
ผลิตภ ัณฑ์น ้ี กรุณาปฏิบ ัติตามข้อควรระว ังเบือ
รายการต่อไปนี:้

เด็กเล็กในบ้าน

้
้
เครือ
่ งใชไฟฟ้
าไม่ได ้ออกแบบมาส�ำหรับการใชงานโดยบุ
คคล (รวมไปถึงเด็ก
เล็ก) ทีม
่ ท
ี ก
ั ษะทางกายภาพ การรับรู ้ หรือทางจิตใจทีบ
่ กพร่อง หรือขาด
ความรู ้และประสบการณ์ ยกเว ้นแต่ได ้รับการควบคุมดูแลหรือได ้รับค�ำแนะน� ำ
้
เกีย
่ วกับการใชงานเครื
อ
่ งใชนี้ โ้ ดยบุคคลทีร่ ับผิดชอบความปลอดภัยของพวก
เขา เด็กเล็กจะต ้องได ้รับการควบคุมดูแลเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับ
เครือ
่ งใชนี้ ้
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การติดตงั้

้ ้รับความเสย
ี หาย ชำ� รุด ถูกถอดชน
ิ้ สว่ นบางสว่ น หรือมีชน
ิ้
•หากเครื
•
อ
่ งใชได
สว่ นแตกหักหรือสูญหาย รวมทัง้ สายไฟหรือปลั๊กทีช
่ ำ� รุด อย่าพยายามใช ้
งานเครือ
่ งใช ้
้
•เครื
• อ
่ งใชไฟฟ้
านีค
้ วรติดตัง้ และขนย ้ายโดยคนอย่างน ้อยสองคนเพือ
่ ให ้
้
สามารถจับเครือ
่ งใชไฟฟ้
าอย่างมัน
่ คง
้
ื้ หรือมีฝน
•อย่
• าติดตัง้ เครือ
่ งใชไฟฟ้
าในสถานทีช
่ น
ุ่ ห ้ามติดตัง้ หรือเก็บอุปกรณ์
ในพืน
้ ทีก
่ ลางแจ ้งใด ๆ หรือในพืน
้ ทีใ่ ด ๆ ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขด ้านสภาพภูม ิ
่ ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมท
อากาศ เชน
ิ ต
ี่ �ำ่ กว่า
จุดเยือกแข็ง
•ยึ
• ดท่อระบายให ้แน่นเพือ
่ หลีกเลีย
่ งการหลุด
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ี หายหรือชอ
่ งของเต ้ารับซอคเก็ตหลวม อย่าใช ้
•หากสายไฟได
•
้รับความเสย
งานสายไฟและติดต่อศูนย์บริการทีไ่ ด ้รับอนุญาต
•ต
• ้องไม่ตด
ิ ตัง้ เครือ
่ งใชนี้ ท
้ ด
ี่ ้านหลังของประตูทล
ี่ ็อคได ้ ประตูเลือ
่ นหรือประตู
ทีม
่ บ
ี านพับทีอ
่ ยูต
่ รงกันข ้ามกับของเครือ
่ งใช ้ ในลักษณะทีจ่ �ำกัดการเปิ ด
้ ้อย่างเต็มทีเ่ ต็มที่
ประตูเครือ
่ งใชได
้
•เครื
• อ
่ งใชไฟฟ้
านีจ
้ ะต ้องได ้รับการต่อสายดิน ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารท�ำงานผิดปกติ
ี่ งต่อการเกิดไฟฟ้ าชอ
็ ตโดย
หรือล ้มเหลว การต่อสายดินจะชว่ ยลดความเสย
้
การให ้เสนทางที
ม
่ ค
ี วามต ้านทานต�ำ่ ทีส
่ ด
ุ ส�ำหรับกระแสไฟฟ้ า
้
•เครื
• อ
่ งใชไฟฟ้
านีไ้ ด ้รับการติดตัง้ สายไฟทีม
่ ต
ี วั น� ำทีต
่ อ
่ สายดินให ้อุปกรณ์และ
ี บเข ้าในเต ้ารับซอคเก็ตทีเ่ หมาะ
ปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต ้องถูกเสย
สมซงึ่ ถูกติดตัง้ และต่อสายดินโดยสอดคล ้องกับกฎหมายและข ้อบัญญัตท
ิ ้อง
ถิน
่ ทัง้ หมด
ี่ ง
•การต่
•
อตัวน� ำสายดินกับอุปกรณ์ทไี่ ม่เหมาะสมสามารถสง่ ผลให ้มีความเสย
็ ตได ้ ตรวจสอบกับชา่ งไฟฟ้ าหรือพนักงานบริการทีไ่ ด ้รับ
ต่อการเกิดไฟฟ้ าชอ
ั ว่าเครือ
้ ้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะ
การรับรอง หากท่านมีข ้อสงสย
่ งใชได
สมหรือไม่
•ห
• ้ามดัดแปลงปลั๊กไฟทีใ่ ห ้มาพร ้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกบ
ั เต ้ารับ
ให ้ติดตัง้ เต ้ารับทีเ่ หมาะสมโดยชา่ งไฟทีม
่ ค
ี ณ
ุ วุฒ ิ
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การใชง้ าน

่ สว่านหรือเข็มหมุด ในการกดหรือแยกชุดปฏิบต
•อย่
• าใชวั้ ตถุมค
ี ม เชน
ั ก
ิ าร
่ มแซมหรือเปลีย
ิ้ สว่ นใด ๆ ของอุปกรณ์ การซอ
่ มแซมหรือการ
•ห
• ้ามซอ
่ นชน
ให ้บริการทัง้ หมดต ้องด�ำเนินการโดยพนักงานบริการทีไ่ ด ้รับการรับรอง เว ้น
ี แต่วา่ ได ้รับค�ำแนะน� ำโดยเฉพาะในคูม
ิ้ สว่ นของ
เสย
่ อ
ื ส�ำหรับเจ ้าของนี้ ใชช้ น
โรงงานทีไ่ ด ้รับอนุญาตเท่านัน
้
้ อใหม่หรือชุดท่อทีใ่ ห ้มาพร ้อมกับเครือ
•ใช
• ท่
่ งใชนี้ ้ การน� ำท่อเก่ากลับมาใช ้
ี หายของทรัพย์สน
ิ ตามมา
สามารถท�ำให ้เกิดน�้ ำรั่วและความเสย
้
•อย่
• ายืน
่ อวัยวะใดๆ เข ้าไปภายในเครือ
่ งใชหากอ่างหรือเครือ
่ งกวนน�้ ำก�ำลัง
เคลือ
่ นไหว
•รั• กษาพืน
้ ทีภ
่ ายใต ้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให ้ปราศจากจากวัสดุทต
ี่ ด
ิ ไฟต่างๆ
่ ผ ้าส�ำลี กระดาษ เศษผ ้า สารเคมี อืน
เชน
่ ๆ
่ ต
ั ว์เข ้าไป เชน
่ สต
ั ว์เลีย
•ห
• ้ามใสส
้ งเข ้าในเครือ
่ ง
้ ง้ ไว ้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข ้าไปในเครือ
•ห
• ้ามเปิ ดประตูเครือ
่ งใชทิ
่ ง
ี หายหรือบาดเจ็บ
ท�ำให ้เกิดความเสย
้
ั
•อย่
• ายืน
่ อวัยวะใดๆ เข ้าไปภายในเครือ
่ งใชในขณะที
ก
่ �ำลังท�ำงาน รอจนถังซก
ผ ้าหยุดสนิท
ั หรืออบแห ้งวัสดุทท
ั จุม
•อย่
• าใส่ ซก
ี่ �ำความสะอาด ซก
่ หรือพ่นด ้วยสารที่
่ แวกซ ์ น�้ ำมัน ส ี น�้ ำมันเบนซน
ิ สารล ้างน�้ ำมัน
ติดไฟได ้หรือระเบิดได ้ (เชน
ั แห ้ง เคโรซน
ี น�้ ำมันพืช น�้ ำมันปรุงอาหาร ฯลฯ) การใชงานที
้
สารละลายซก
่
ไม่เหมาะสมสามารถท�ำให ้เกิดไฟไหม ้หรือการระเบิดได ้
•ในกรณี
•
น�้ำท่วม ให ้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข ้อมูลของลูกค ้าของ LG
อิเล็กทรอนิกส ์
ั ลงรุนแรงเกินไปในขณะทีเ่ ปิ ดลิน
ั ของเครือ
้
•อย่
• ากดลิน
้ ชก
้ ชก
่ งใชไฟฟ้
า
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ั ผัสประตูในชว่ งโปรแกรมทีม
•ห
• ้ามสม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมส
ิ งู
ิ ก๊าซโซลีน ทินเนอร์, น�้ ำมัน,
•ห
• ้ามใชก๊้ าซไวไฟและสารทีต
่ ด
ิ ไฟ (เบนซน
แอลกอฮอล์ อืน
่ ๆ ) ใกล ้กับเครือ
่ งใช ้
้
•หากท่
•
อระบายหรือท่อน�้ ำเข ้าเป็ นน�้ ำแข็งในชว่ งฤดูหนาว ใชงานหลั
งจาก
ท�ำการละลายน�้ ำแข็งแล ้วเท่านัน
้
ั ผ ้า น�้ ำยาปรับผ ้านุ่มและน�้ ำยาฟอกขาวทัง้ หมดให ้ห่างจากมือ
•เก็
• บน�้ ำยาซก
เด็ก
ั ผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครือ
•ห
• ้ามสม
่ งใชด้ ้วยมือทีเ่ ปี ยก
•เมื
• อ
่ ท�ำการถอดปลั๊กไฟจากเต ้ารับ จับทีป
่ ลั๊กไฟ ไม่จับทีส
่ ายไฟ
•ห
• ้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสงิ่ ของหนักบนสายไฟ
•หากมี
•
การรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่า
ั ผัสเครือ
้
สม
่ งใชไฟฟ้
าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพืน
้ ทีท
่ น
ั ที
้ อ
ั ผ ้าขนาดเล็กทีต
้
•อย่
• าใชเครื
่ งซก
่ งั ้ ซอนกั
นตัง้ แต่สองเครือ
่ งขึน
้ ไป
•เพื
• อ
่ หลีกเลีย
่ งการท�ำกระจกประตูแตก ห ้ามดันประตูแรงเมือ
่ ปิ ด
ั
•อย่
• าเหยียบเครือ
่ งซกผ ้าขนาดเล็ก
ั พรมชน
ิ้ เล็ก เสอ
ื่ รองเท ้าหรือผ ้าห่มของสต
ั ว์เลีย
•ห
• ้ามซก
้ ง หรือสงิ่ อืน
่ ๆ
ื้ ผ ้าหรือผ ้าปูทน
ยกเว ้นเสอ
ี่ อน ในเครือ
่ งใชนี้ ้
้ ยงเพือ
้
•เครื
• อ
่ งใชนี้ จ
้ ะต ้องใชเพี
่ วัตถุประสงค์ในครัวเรือนและไม่ควรน� ำมาใชใน
้
การใชงานที
ม
่ ก
ี ารเคลือ
่ นไหว
้ ้าปิ ดประตู
•อย่
• าใชเท
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การบ�ำรุงร ักษา

ี บปลั๊กไฟในเต ้ารับหลังจากทีข
ื้ หมดแล ้ว
•เส
• ย
่ จัดสงิ่ สกปรกและความชน
้
•ถอดสายไฟก่
•
อนท�ำความสะอาดเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
้
•ห
• ้ามถอดปลั๊กเครือ
่ งใชไฟฟ้
าโดยการดึงทีส
่ ายไฟเคเบิล จับทีป
่ ลั๊กไฟให ้มัน
่
และดึงออกตรง ๆ จากเต ้ารับซอคเก็ตเสมอ
้ อ
•ห
• ้ามสเปรย์น�้ำข ้างในหรือข ้างนอกเครือ
่ งใชเพื
่ ท�ำความสะอาด

การก�ำจ ัด

้
•ก่
• อนท�ำการทิง้ เครือ
่ งใชไฟฟ้
าเก่า ให ้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด ้านหลัง
้
้ ผ
เครือ
่ งใชไฟฟ้
าเพือ
่ ป้ องกันการใชที
่ ด
ิ
่ ถุงพลาสติกและสไตโรโฟม) ให ้ห่างจากเด็ก
•ทิ
• ง้ วัสดุหบ
ี ห่อทัง้ หมด (เชน
วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถท�ำให ้เกิดการหายใจไม่ออก
•เอาฝาออกก่
•
อนก�ำจัดหรือทิง้ เครือ
่ งใชนี้ เ้ พือ
่ หลีกเลีย
่ งอันตรายกับเด็กหรือ
ั ว์ตวั เล็กทีอ
สต
่ าจเข ้าไปติดอยูข
่ ้างใน

9

การติดตงั้

TH

ิ้ สว่ น
ชน
5
6

1

2
3
7

4
8

1 ฝา

5 ท่อส่งน�้ ำ

2 ถังซัก

6 ปลั๊กไฟ

3 แผงควบคุม

7 ท่อระบายน�้ ำ

้ ชัก
4 ลิน

8 ขาปรับระดับ

10

TH

อุปกรณ์เสริม

ท่อส่งน�้ ำ
(ส�ำหรับน�้ ำเย็น)

่ มต่อ
เชือ
ท่อส่งน�้ ำ

ท่อระบายน�้ ำ

ข ้อต่อ
ท่อส่งน�้ ำ

ข ้อต่อ
ท่อระบายน� ำ

แผ่นกันลืน
่
้ )
(2 ชิน

ถ ้วยวัด
ปริมาณผงซักฟอก

แขนรับ (ด ้านหน ้า)
(2 EA)

แขนรับ (ด ้านหลัง)
(2 EA)

กุญแจเลือ
่ น

* สกรู
ประเภท A (37 EA)
ประเภท B (5 EA)
ประเภท C (11 EA)

ทีร่ ัดสาย
้ )
(2 ชิน

ปลอกรัดท่อ
(3 EA)

รีโมต คอนโทรล
(อุปกรณ์เสริม)

้ , ประเภท C : สลักเกลียว
* ประเภท A : สกรูโลหะแผ่นยาว, ประเภท B : สกรูโลหะแผ่นสัน

หมายเหตุ

••อุปกรณ์เสริมของแต่ละรุน
่ อาจแตกต่างกัน
้ ข ้อต่อท่อระบายน�้ ำแยกต่างหาก
••ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพแวดล ้อมของการติดต ้ง คุณอาจต ้องซือ
••นอกจากสกรูทจ
ี่ �ำเป็ นส�ำหรับการติดตัง้ แล ้ว ยังมีสกรูเพิม
่ เติมให ้มาอีกด ้วย

ข้อมูลจ�ำเพาะ
แหล่งจ่ายไฟ
ขนาด
น�้ ำหนักผลิตภัณฑ์
แรงดันน�้ ำทีร่ ับได ้

ั
ความจุในการซก

220 โวลต์~, 50 เฮิรตซ์
600 มม. (ก.) x 700 มม. (ล.) x 365 มม. (ส.)
43 กก.
0.1 - 0.8 Mpa (1.0 - 8.0 kgf / cm²)

2 กก.

••ลักษณะและข ้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าในการปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์
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TH

� หร ับสถานทีต
ข้อก�ำหนดสำ
่ ด
ิ ตงั้
สถานที่
135 cm
123 cm

0.5 cm

125 cm
2 cm

114 cm
*125 cm

10 cm

5 cm

60 cm

5 cm

*125 ซม.: พืน
่ ทีข
่ น
ั ้ ต�ำ่ ส�ำหรับการติดตัง้
้ ได้ระด ับ : ความลาดชันใต ้ตัวเครือ
พืน
่ งใช ้ทัง้ หมดที่
ยอมได ้เป็ น 1°
เต้าร ับจ่ายไฟ : ต ้องอยูภ
่ ายใน 1.5 เมตรของด ้านใด
ด ้านหนึง่ ของต�ำแหน่งทีต
่ งั ้ ของเครือ
่ งใช ้
••อย่าท�ำให ้เต ้ารับเกิดกระแสไฟฟ้ าสูงด ้วยเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ ามากกว่าหนึง่ เครือ
่ ง
้ ทีว่ า
พืน
่ งเพิม
่ เติม : 5 ซม. ส�ำหรับด ้านข ้าง และ 10
ซม. ด ้านหลังเครือ
่ ง
ั ผ ้าด ้านบนของเครือ
••ห ้ามวางหรือเก็บผลิตภัณฑ์ซก
่ ง
ใช ้ไม่วา่ เวลาใดก็ตาม ผลิตภัณฑ์เหล่านีอ
้ าจสร ้าง
ความเสียหายให ้กับผิวเคลือบหรือแผงควบคุม

ค�ำเตือน

••ปลั๊กจะต ้องต่อเข ้ากับเต ้ารับทีเ่ หมาะสมซึง่ ได ้รับการ
ติดตัง้ และต่อสายดินอย่างถูกต ้องโดยปฏิบต
ั ต
ิ าม
ระเบียบและกฎหมายท ้องถิน
่ ทัง้ หมด

การจ ัดต�ำแหน่ง
••ติดตัง้ เครือ
่ งใช ้บนพืน
้ เรียบแข็ง
••ตรวจสอบให ้มัน
่ ใจว่าการไหลเวียนของอากาศรอบ ๆ
เครือ
่ งใช ้ไม่ได ้ถูกขัดขวางโดยพรมปูพน
ื้ พรมผืนเล็ก
ฯลฯ
้ ไม ้
••อย่าพยายามแก ้ไขความไม่ได ้ระดับบนพืน
้ ด ้วยชิน
กระดาษแข็งหรือวัสดุทค
ี่ ล ้ายกันโดยการใส่ใต ้เครือ
่ ง
ใช ้เป็ นอันขาด
••หากเป็ นไปไม่ได ้ทีจ
่ ะหลีกเลีย
่ งการวางเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต ้องกัน
้ ฉนวนกัน
ความร ้อน (85x60 ซม.) ทีเ่ คลือบด ้วยอลูมเิ นียมใน
ด ้านทีห
่ น
ั เข ้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่านระหว่างเครือ
่ งใช ้
นีก
้ บ
ั เตาดังกล่าว
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••ห ้ามติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ในห ้องทีอ
่ าจมีอณ
ุ หภูมท
ิ ี่
จุดเยือกแข็งเกิดขึน
้ ท่อน�้ ำทีแ
่ ข็งตัวอาจแตก
่ ถือของหน่วยควบคุม
เนือ
่ งจากแรงดัน ความน่าเชือ
อิเล็กทรอนิกส์อาจด ้อยลงทีอ
่ ณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ กว่า
จุดเยือกแข็ง
••ตรวจสอบให ้มัน
่ ใจว่าเมือ
่ มีการติดตัง้ เครือ
่ งใช ้ วิศวกร
สามารถเข ้าถึงได ้อย่างง่ายดายในกรณีทเี่ กิดการ
ช�ำรุด
••เมือ
่ เครือ
่ งใช ้ได ้รับการติดตัง้ แล ้ว ให ้ท�ำการปรับขา
ทัง้ สีโ่ ดยใช ้ประแจโบลต์ทม
ี่ อ
ี ป
ุ กรณ์วด
ั มุมในแนวนอน
เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าเครือ
่ งใช ้ติดตัง้ อย่างมัน
่ คงและควรให ้
มีระยะห่างประมาณ 5 มม. ระหว่างด ้านบนของเครือ
่ ง
ใช ้และด ้านล่างของผิวด ้านบน
••หากเครือ
่ งใช ้ถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่
กว่าจุดเยือกแข็ง ให ้วางเครือ
่ งใช ้ไว ้ทีท
่ อ
ี่ ณ
ุ หภูมห
ิ ้อง
สองถึงสามชัว่ โมงก่อนทีจ
่ ะน� ำไปใช ้งาน
••อย่าใช ้ถาดรองหยดน�้ ำเพราะถาดอาจไปขวางลิน
้ ชัก
่ และ
ได ้ การใช ้ถามรองหยดน�้ ำอาจท�ำให ้เกิดการสัน
เสียงดังเพิม
่ ขึน
้ ในระหว่างการใช ้งาน

ค�ำเตือน

••อุปกรณ์นไ
ี้ ม่ได ้รับการออกแบบมาส�ำหรับการใช ้งาน
บนเรือ หรือการติดตัง้ แบบเคลือ
่ นที่ เช่น กอง
คาราวาน เครือ
่ งบิน ฯลฯ

ื่ มต่อทางไฟฟ้า
การเชอ
••อย่าใช ้สายไฟทีต
่ อ
่ พ่วงหรืออะแด็ปเตอร์สองตัว
••ถอดปลั๊กไฟเครือ
่ งใช ้และปิ ดน�้ ำประปาหลังการใช ้งาน
เสมอ
่ มต่อเครือ
••เชือ
่ งใช ้เข ้ากับซ็อกเก็ตสายดินให ้
สอดคล ้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ ากระแส
••เครือ
่ งใช ้ต ้องได ้รับการจัดวางให ้เข ้าถึงปลั๊กได ้ง่าย
••การซ่อมแซมเครือ
่ งใช ้จะต ้องด�ำเนินการโดยบุคลากร
ทีผ
่ า่ นการรับรอง การซ่อมแซมทีด
่ �ำเนินการโดย
บุคคลทีไ่ ม่มป
ี ระสบการณ์อาจท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บ
หรือการท�ำงานผิดปกติทรี่ น
ุ แรง ติดต่อศูนย์บริการใน
ท ้องถิน
่ ทีข
่ องคุณ

TH

ั าขนาดเล็กชนิดตงั้
เครือ
่ งซกผ้
้ น
ซอ

ั าหล ักเป็น
ประเภท 1 ด้านล่างของเครือ
่ งซกผ้
สีเงิน
••อันดับแรกให ้ประกอบแท่นวางซ ้อนด ้วยสกรูประ
เภท A 2 ตัวทีม
่ าในกล่องอุปกรณ์เสริมของ
เครือ
่ งซักผ ้าขนาดเล็ก แล ้วจึงประกอบแขนรับ
ด ้วยสกรูประเภท A 7 ตัวทีม
่ าในกล่องอุปกรณ์
เสริมของเครือ
่ งซักผ ้าขนาดเล็ก

แขนรับ (ด ้านหน ้า)

2
แขนรับ (ด ้านหลัง)

1

แขนรับ (ด ้านหน ้า)

แขนรับ (ด ้านหลัง)

3

จะปรากฎในหน ้าจอหาก
••ข ้อความข ้อผิดพลาด
แท่นวางซ ้อนไม่ยด
ื ติดกับด ้านล่างของเครือ
่ งซักผ ้า
หลัก

1

2

จับเอียงเครือ
่ งซักผ ้าหลักค ้างไว ้
ั าหล ักเป็น
ประเภท 2 ด้านล่างของเครือ
่ งซกผ้
สีขาว
••อันดับแรกให ้ประกอบแท่นวางซ ้อนด ้วยสกรูประ
เภท C 2 ตัวทีม
่ าในกล่องอุปกรณ์เสริมของ
เครือ
่ งซักผ ้าหลัก แล ้วจึงประกอบแขนรับด ้วยสก
รูประเภท C 4 ตัวทีม
่ าในกล่องอุปกรณ์เสริมของ
เครือ
่ งซักผ ้าขนาดเล็ก
ประกอบแท่นยึด (หน ้า) และอุปกรณ์กบ
ั ซ ้อนที่
ด ้านล่างของถังซักหลัก

หมายเหตุ

••แท่นวางซ ้อนและสกรูส�ำหรับการประกอบจะอยู่
ข ้างในเครือ
่ งซักผ ้าหลัก เครือ
่ งซักผ ้าหลักซึง่
สามารถน� ำไปวางซ ้อนกับเครือ
่ งซักผ ้าขนาดเล็ก
ได ้
••หากเครือ
่ งซักผ ้าหลักมีตวั ยึดซ ้อนอยูแ
่ ล ้วอย่าติด
ตัง้ ตัวยึดซ ้อนกับเครือ
่ งซักผ ้าขนาดเล็ก

2

1
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TH

3

ดึงและเก็บรักษาบล็อกโฟมส�ำหรับการใช ้ใน
อนาคต
••หากเครือ
่ งซักผ ้าต ้องมีการเคลือ
่ นย ้ายในอนาคต
บล็อกโฟมจะช่วยป้ องกันความเสียหายให ้กับ
เครือ
่ งซักผ ้าในระหว่างการขนส่ง

6

ตัง้ เครือ
่ งซํกผ ้าหลักไว ้บนเครือ
่ งซักผ ้าขนาดเล็ก
••ตรวจดูให ้แน่ใจว่าขาทัง้ 4 นัน
้ ล็อกแน่นหนาแล ้ว
และรูของเครือ
่ งซักผ ้าขนาดเล็กนัน
้ ตรงกับรูของ
ถังซักหลัก

ขาเครือ
่ งซักผ ้า

ขาเครือ
่ งซักผ ้า

หมายเหตุ

7

••เพือ
่ ป้ องกันความเสียหาย อย่าถอดโฟมกัน
กระแทกจนกว่าจะวางเครือ
่ งซักผ ้าขนาดเล็กใน
ต�ำแหน่ง

4

ยึดเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าทัง้ สองเข ้าด ้วยกับทีม
่ ม
ุ โดยใช ้
สกรูประเภท A 14 ตัว
••อันดับแรก ใส่สกรูทด
ี่ ้านข ้าง แล ้วใส่สกรูทด
ี่ ้าน
หน ้าและหลัง

หมายเหตุ

เปิ ดฝาครอบด ้านบนประมาณ 180 องศา
ปิ ดรูด ้านบนด ้วยฝาปิ ดด ้านบน แล ้วใส่สกรูประเภท
B 4 ตัวเพือ
่ ยึดเข ้าที่

••อาจประกอบได ้ยาก หากไม่ท�ำตามขัน
้ ตอนทีถ
่ ก
ู
ต ้อง
••ใช ้สกรูประเภท C เพือ
่ ประกอบแท่นวางซ ้อน
1

1
อุปกรณ์จับซ ้อน

5

้ ทีด
ติดแขนรับสองชิน
่ ้านบนส่วนหลังของเครือ
่ งซัก
ผ ้าขนาดเล็กโดยการใส่สกรูประเภท A 4 ตัวใน
้
แขนรับแต่ละชิน

8

2

3

ปรับขาตัง้ ของเครือ
่ งซํกผ ้าหลักให ้เข ้ากับเครือ
่ งซัก
ผ ้าขนาดเล็ก

หมายเหตุ

••เครือ
่ งซักผ ้าขนาดเล็กไม่สามารถท�ำงานเครือ
่ งเดียว
ตามล�ำพังได ้
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TH

ื่ มต่อก ับท่อน�ำ้ ประปา
การเชอ

ท�ำการต่อท่อก ับก๊อกน�ำ้

••ความดันน�้ ำประปาต ้องอยูร่ ะหว่าง 0.1 MPa and 0.8
MPa (1.0‒8.0 kgf/cm2).
••อย่ารัดท่อจ่ายน�้ ำแน่นเกินไป
••ควรติดตัง้ อุปกรณ์ลดความดันหากแรงดันน�้ ำประปา
มากกว่า 0.8 Mpa
••ตรวจสอบสภาพของท่อน�้ ำอย่างสม�ำ่ เสมอและเปลีย
่ น
ท่อน�้ ำหากจ�ำเป็ น
ี ยาง
••ติดต่อศูนย์บริการหากไม่มซ
ี ล

่ มต่อสกรู-ประเภทท่อไปทีก
การเชือ
่ อ
๊ กด้วย
เกลียวหมุน
หมุนตัวต่อท่อน�้ ำเข ้ากับก๊อกจ่ายน�้ ำ

ี ยางในท่อน�ำ้ ประปา
การตรวจสอบซล
ซีลยาง 2 อัน มาพร ้อมกับท่อส่งน�้ ำ เพือ
่ เอาไว ้ใช ้
ส�ำหรับป้ องกันน�้ ำรั่ว ตรวจให ้แน่ใจว่าการต่อก๊อกน�้ ำมี
ความแน่นหนาอย่างเพียงพอ

่ มต่อสกรู-ประเภทท่อไปทีก
การเชือ
่ อ
๊ กโดย
ไม่มเี กลียวหมุน

1

หัวต่อท่อน�้ ำ

่ วั
คลายสกรูยด
ึ ทัง้ สีต

ซีลยาง

ข ้อต ้อ
ด ้านบน

ชีล
ยาง

สกรูยด
ึ
หัวต่อท่อน�้ ำ
ซีลยาง

2

ถอดจานน� ำหากก๊อกใหญ่เกินไปทีจ
่ ะต่อกับอะแดป
เตอร์

จานน� ำ
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3

กดอะแดปเตอร์เข ้ากับหัวก๊อกเพือ
่ ให ้ซีลยางรัดกัน
่ วั ให ้แน่น
น�้ ำเข ้าออก ขันสกรูยด
ึ ทัง้ สีต

2

ถอดจานน� ำหากก๊อกใหญ่เกินไปทีจ
่ ะต่อกับอะแดป
เตอร์

จานน� ำ

4

ดันท่อประปาขึน
้ ในแนวตัง้ ขึน
้ เพือ
่ ให ้ซีลยางภายใน
ท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน�้ ำได ้อย่างสมบูรณ์แล ้ว
ท�ำให ้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา

3

กดอะแดปเตอร์เข ้ากับหัวก๊อกเพือ
่ ให ้ซีลยางรัดกัน
ี่ วั ทีย
น�้ ำเข ้าออก ขันสกรูสต
่ ด
ึ อยูแ
่ ละแผ่นแหวนอะ
แดปเตอร์ให ้แน่น

4

ดึงข ้อต่อแผ่นสลักลง ดันท่อส่งน�้ ำลงบนอะแดป
เตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข ้อต่อ ตรวจให ้แน่ใจว่า
อะแดปเตอร์ล็อกอยูก
่ บ
ั ที่

จานหมุน

ท่อส่
งน�้ ำ

่ มต่อท่อประเภท One Touch ไปย ัง
การเชือ
ก๊อกน�ำ้ โดยไม่มเี กลียวหมุน

1

ขันจานวงแหวนของอะแดปเตอร์ออกและคลายสก
่ วั
รูยด
ึ ทัง้ สีต
จานสลัก

จานหมุนวงแหวน

หมายเหตุ

่ มต่อท่อส่งน�้ ำกับก๊อกน�้ ำ เปิ ดก๊อกน�้ ำเพือ
••หลังจากเชือ
่
ล ้างสิง่ แปลกปลอม (ฝุ่ น ทราย ขีเ้ ลือ
่ ย และอืน
่ ๆ)
ในแนวท่อน�้ ำ ปล่อยให ้น�้ ำระบายใส่ถงั และตรวจสอบ
อุณหภูมข
ิ องน�้ ำ

16
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ั า2
ื่ มต่อท่อไปย ังเครือ
การเชอ
่ งซกผ้
เครือ
่ ง

1

3

่ มต่อท่อส่งน�้ ำของถังซักหลักทีใ่ ห ้เพิม
เชือ
่ มากับ
หน ้าโหลดเข ้ากับข ้อต่อท่อส่งน�้ ำและก๊อกน�้ ำ
ข ้อต่อท่อส่งน�้ ำ

ใส่ข ้อต่อท่อส่งน�้ ำเข ้ากับท่อส่งน�้ ำของถังซักหลัก
เปิ ดแพคเกจเสริมส�ำหรับการติดตัง้ เครือ
่ งซักผ ้า
ขนาดเล็ก

ข ้อต่อท่อส่งน�้ ำ

2

หมายเหตุ

ต่อท่อส่งน�้ ำของเครือ
่ งซักผ ้าขนาดเล็กเข ้ากับข ้อ
ต่อท่อส่งน�้ ำ

••ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าท่อส่งน�้ ำไม่ขดงอ หรือถูกหนีบ

17

TH

การติดตงท่
ั้ อระบาย

้ อ
การใชข
้ ต่อท่อระบายน�ำ้

••ไม่ควรวางท่อระบายสูงจากพืน
้ เกินกว่า 100 ซม. น�้ ำ
ในเครือ
่ งใช ้อาจไม่ระบายหรืออาจระบายได ้ช ้า

1

่ มต่อท่อระบายน�้ ำทิง้ ของถังซักหลักและเครือ
ชือ
่ ง
ซักผ ้าขนาดเล็กเข ้ากับข ้อต่อท่อระบายน�้ ำทิง้

2

ต่อท่อระบายเข ้ากับข ้อต่อท่อระบายน�้ ำสองทาง
แล ้วรัดด ้วยปลอกรัดท่อ

3

ใส่ข ้อต่อท่อระบายน�้ ำเข ้าในรูทอ
่ ระบาย

1

ใส่ปลอกรัดท่อเข ้ากับข ้องอของท่อระบาย

ปลอกรัดท่อ

2

จากท่อทีอ
่ อกมาจากข ้องอ ให ้เสียบข ้องอเข ้ากับ
ช่องระบายน�้ ำทีอ
่ ยูด
่ ้านหลังของเครือ
่ งซักผ ้าขนาด
เล็ก
ข ้อต่อ
ท่อระบายน�้ ำ

ข้อควรระว ัง

3

ปรับปลอกรัดท่อด ้วยคีมเพือ
่ รัดท่ออย่างแน่นหนา
เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้เกิดการรั่ว

••ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าท่อส่งน�้ ำไม่ขดงอ หรือถูกหนีบ
ซึง่ อาจท�ำให ้มีปัญหาการระบายน�้ ำหรือเสียง

หมายเหตุ

••ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพแวดล ้อมของการติดต ้ง คุณอาจต ้อง
้ ข ้อต่อท่อระบายน�้ ำแยกต่างหาก
ซือ

ปลอกรัดท่อ
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การปร ับระด ับเครือ
่ งใช ้

้ ผ่นก ันลืน
การใชแ
่ (ต ัวเลือก)

หากพืน
้ ไม่เสมอกัน หมุนขาแบบปรับได ้ตามต ้องการ
(อย่าใส่เศษไม ้หรืออืน
่ ๆ ใต ้ขา) ตรวจสอบให ้แน่ใจว่า
่ ้างมัน
ขาตัง้ สีข
่ คงและแตะกับพืน
้ และจากนัน
้ ตรวจสอบ
ว่าเครือ
่ งได ้ระดับโดยสมบูรณ์ (ใช ้เครือ
่ งปรับระดับผิว
หน ้า)
••เมือ
่ เครือ
่ งใช ้อยูใ่ นระดับทีเ่ สมอ ขันแป้ นเกลียวให ้
แน่นขึน
้ ยังฐานของเครือ
่ งใช ้ น๊อตล็อกทัง้ หมดจะต ้อง
ถูกขันให ้แน่น

ยกขึน
้

ขยับลง

แป้ นเกลียว

หากท่านติดตัง้ เครือ
่ งใช ้บนพืน
้ ผิวทีล
่ น
ื่ เครือ
่ งใช ้อาจ
่ สะเทือนทีม
เคลือ
่ นทีเ่ นือ
่ งจากการสัน
่ ากเกินไป การ
ปรับระดับทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องอาจท�ำให ้เกิดการท�ำงานผิดปกติ
่ หากเกิดกรณีนี้ ติดตัง้ แผ่นกันลืน
ผ่านเสียงและการสัน
่
ใต ้ขาปรับระดับและปรับระดับ

1

ท�ำความสะอาดพืน
้ เพือ
่ ติดแผ่นกันลืน
่
••ใช ้ผ ้าแห ้งเพือ
่ ขจัดและท�ำความสะอาดสิง่ แปลก
้ ถ ้ายังชืน
้ อยู่ แผ่นกันลืน
ปลอมและความชืน
่ อาจ
ลืน
่

2

ปรับระดับหลังจากวางเครือ
่ งใช ้ในพืน
้ ทีต
่ ด
ิ ตัง้

3

วางด ้านกาวของแผ่นกันลืน
่ บนพืน
้
••การติดตัง้ แผ่นกันลืน
่ ใต ้ขาหน ้าเป็ นวิธท
ี ม
ี่ ี
ประสิทธิภาพมากทีส
่ ด
ุ หากการติดแผ่นใต ้ขา
หน ้าเป็ นเรือ
่ งยุง่ ยาก ให ้ติดแผ่นดังกล่าวไว ้ใต ้ขา
หลัง

ขันแป้ นเกลียวทัง้ 4 ตัว
ให ้แน่น

การตรวจสอบแนวทแยง
••เมือ
่ ดันขอบของแผ่นด ้านบนลงในแนวทแยงมุม
้ (ตรวจ
เครือ
่ งใช ้ไม่ควรเลือ
่ นขึน
้ และเลือ
่ นลงทัง้ สิน
สอบทัง้ สองทิศทาง) หากเครือ
่ งใช ้โยกเมือ
่ ดันแผ่น
ด ้านบนเครือ
่ งใช ้ตามแนวทแยง ให ้ปรับขาอีกครัง้

เอาด ้านนีข
้ น
ึ้
ด ้านทีม
่ ก
ี าว

ค�ำเตือน

••เมือ
่ วางถังซักหลักลงบนเครือ
่ งซักผ ้าขนาดเล็ก ให ้ใช ้
ขาปรับระดับของเครือ
่ งซักผ ้าขนาดเล็กเพือ
่ ปรับระดับ
ทัง้ สองเครือ
่ ง ควรลดขาปรับระดับของถังซักหลัก
ิ
และหันแป้ นเกลียวทวนเข็มนาฬกาเพื
อ
่ ยึดขาปรับ
ระดับให ้มัน
่ คง

หมายเหตุ

่
••ไม ้หรือพืน
้ ลอยชนิดอืน
่ ๆ อาจมีสว่ นท�ำให ้เกิดการสัน
และการไม่สมดุลมากเกินไป
••หากติดตัง้ เครือ
่ งซักผ ้าขนาดเล็กบนพืน
้ ทีย
่ กสูง จะ
่ ง
ต ้องได ้รับการยึดอย่างแน่นหนาเพือ
่ ก�ำจัดความเสีย
ต่อการหล่น

4

ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าเครือ
่ งใช ้อยูใ่ นระดับทีเ่ สมอ
••ดันหรือโยกขอบด ้านบนของเครือ
่ งใช ้เบา ๆ เพือ
่
ให ้แน่ใจว่าเครือ
่ งใช ้ไม่โยก หากตัวเครือ
่ งใช ้โยก
ปรับระดับเครือ
่ งใช ้อีกครัง้

หมายเหตุ

••ท่านสามารถขอรับแผ่นกันลืน
่ ได ้จากศูนย์บริการ LG

19

การใชง้ าน
การใชง้ านเครือ
่ งใช ้
1

2

5

เลือกโปรแกรมการซักทีต
่ ้องการ
••กดปุ่ มรอบซ�้ำจนกระทัง่ ถึงรอบการใช ้งานที่
ต ้องการ

6

เริม
่ ต ้นโปรแกรม
••กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก เพือ
่ เริม
่ โปรแกรมซัก เครือ
่ งซัก
ผ ้าจะปั่ นเล็กน ้อยโดยไม่มน
ี �้ ำเพือ
่ วัดน�้ ำหนักของ
ผ ้าทีจ
่ ะซัก ถ ้าไม่ได ้กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก ภายใน 15
นาที เครือ
่ งซักผ ้าจะปิ ดการใช ้งานและการตัง้ ค่า
ทัง้ หมดจะหายไป

7

ใส่น�้ำยาปรับผ ้านุ่ม
••เมือ
่ เครือ
่ งใช ้ส่งเสียงประมาณ 20 วินาที ใส่
น�้ ำยาปรับผ ้านุ่มและกด เริม
่ /พ ัก เพือ
่ เริม
่ การ
ท�ำงานรอบการใช ้งาน

8

้ สุดโปรแกรม
สิน
้ สุดโปรแกรม ท�ำนองเพลงจะดังขึน
••เมือ
่ สิน
้ เอา
้ ผ ้าของคุณออกจากเครือ
เสือ
่ งซักผ ้าทันทีเพือ
่
ก�ำจัดรอยย่นและกลิน
่ ไม่พงึ ประสงค์
••หลังจากซักเสร็จสมบูรณ์ เช็ดประตูเครือ
่ งซักผ ้า
ปะเก็นและภายในถังซักผ ้าด ้วยผ ้าขนหนูเพือ
่ การ
ซักผ ้าทีส
่ ะอาด

้ ผ ้าใส่ถงั
แยกผ ้าและเอาเสือ
••แยกผ ้าตามชนิดของผ ้า ระดับความสกปรก สี
้ ผ ้า
และปริมาณผ ้าตามต ้องการ เปิ ดฝาและใส่เสือ
ในเครือ
่ งซักผ ้า

ใส่ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด
••ใส่ผงซักฟอกในปริมาณทีเ่ หมาะสมด ้วยถ ้วยวัด
ปริมาณผงซักฟอกในถังซักผ ้าอย่างสม�ำ่ เสมอ

3

ปิ ดประตูและลิน
้ ชัก

4

เปิ ดใช ้งานเครือ
่ งซักผ ้า
••กดปุ่ ม ก�ำล ังไฟ เพือ
่ เปิ ดใช ้งานเครือ
่ งซักผ ้า
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TH

ั
ื้ ผ้าทีซ
ค ัดแยกเสอ
่ ก
1

3

้ ผ ้าของคุณ
มองหาฉลากการดูแลรักษาบนเสือ
••ฉลากนีจ
้ ะบอกคุณเกีย
่ วกับส่วนผสมใยผ ้าของ
้ ผ ้าของคุณและควรท�ำการซักอย่างไร
เสือ
••สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษา
อุณหภูมก
ิ ารซัก

การดูแลรักษาก่อนใส่เครือ
่ ง
้ ในผู ้หญิง (เช่น
••ห ้ามซักโครงลวดในชุดชัน
ยกทรง) เพราะอาจท�ำให ้เกิดความเสียหายกับ
้ ผ ้าอืน
เสือ
่ ๆ หรือเครือ
่ งซักผ ้าและเกิดเสียง
รบกวน
••ตรวจสอบกระเป๋ าทัง้ หมดให ้แน่ใจว่าไม่มข
ี องอยู่
ข ้างใน สิง่ ของ เช่น เล็บ คลิปหนีบผม ไม ้ขีดไฟ
ปากกา เหรียญและกุญแจสามารถสร ้างความเสีย
้ ผ ้าของคุณได ้
หายให ้กับเครือ
่ งซักผ ้าและเสือ

การซักเครือ
่ งปกติ
ผ ้ากันยับ
Delicate (ผ ้าบอบบาง)

การซักมือ
อย่าซัก

2

การแยกผ ้า
้ ผ ้าออก
••เพือ
่ ให ้ได ้ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ควรแยกเสือ
เป็ นกลุม
่ ทีส
่ ามารถซักด ้วยโปรแกรมซักเดียวกัน
ได ้
••ผ ้าทีต
่ า่ งกันต ้องได ้รับการซักทีอ
่ ณ
ุ หภูมแ
ิ ละ
ความเร็วในการปั่ นทีแ
่ ตกต่างกัน
••ซักผ ้าขนหนูสองผืนหรือมากกว่าหรือผ ้าไหมพรม
้ ผ ้าทีด
ด ้วยกัน ถ ้าแยกซัก เสือ
่ ด
ู ซับน�้ ำมากอาจ
ไม่สามารถได ้รับการซักอย่างสะอาดหรืออาจเกิด
ความผิดปกติของการปั่ นแห ้งเนือ
่ งจากการเอียง
ของถังซัก
••แยกผ ้าทีม
่ ส
ี เี ข ้มจากผ ้าสีออ
่ นและสีขาวเสมอ ซัก
แยกจากกันเนือ
่ งจากการตกสีและการเกาะติด
ของเศษใยผ ้าสามารถเกิดขึน
้ ได ้ ท�ำให ้เกิดการ
้ ผ ้าสีออ
เปลีย
่ นสีของเสือ
่ นและสีขาว หากเป็ นไป
ได ้ อย่าซักผ ้าทีส
่ กปรกมากร่วมกับผ ้าทีส
่ กปรก
น ้อย

••รูดปิ ดซิป ตะขอและสายรัดเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าสิง่
้ ผ ้าอืน
เหล่านีจ
้ ะไม่เกีย
่ วกับเสือ
่ ๆ
••จัดการกับสิง่ สกปรกและรอยเปื้ อนก่อนโดยการ
ป้ ายน�้ ำทีล
่ ะลายน�้ ำยาซักผ ้าไว ้เล็กน ้อยบนรอย
เปื้ อนเพือ
่ ช่วยขจัดสิง่ สกปรก
้ ผ ้ามีดน
••หากส่วนประกอบของเสือ
ิ้ เงินดิน
้ ทองยาว
้ ผ ้า ควรจัดการกับดิน
แนบกับเสือ
้ เงินดิน
้ ทองเพือ
่
ไม่ให ้พันกันงหรือใส่เข ้าไปในตาข่ายซักผ ้า
่ นั่ง
••เอาส่วนข ้างในของหมอนอิง หมอน หรือเสือ
ออกและซักเพียงปลอกเท่านัน
้ ส่วนข ้างในอาจ
้ ผ ้าทีซ
ั เสียหาย ชิน
้ ส่วน
ยืน
่ ออกมา ท�ำให ้เสือ
่ ก
่ สะเทือนทีผ
พลาสติกอาจสร ้างแรงสัน
่ ด
ิ ปกติ

ข้อควรระว ัง

้ ผ ้าทีซ
ั ในปริมาณมากออก เพือ
้ ผ ้าที่
••แบ่งเสือ
่ ก
่ ทีเ่ สือ
้ ผ ้าทีซ
ั ขยายตัว
ซักจะสามารถจมน�้ ำได ้หมด หากเสือ
่ ก
ระหว่างการซักก็อาจท�ำให ้เกิดความเสียหายต่อ
้ ผ ้าทีซ
ั และชิน
้ ส่วนในระหว่างการซักผ ้าหรือการ
เสือ
่ ก
ปั่ น

−−รอยเปื้ อน (หนัก ปกติ เบา):
้ ผ ้าตามปริมาณรอยเปื้ อน
แยก เสือ
−−สี (ขาว สีออ
่ น สีเข ้ม):
แยกผ ้าสีขาวออกจากผ ้าสี
−−ผ ้าส�ำลี (ผ ้าส�ำลีทม
ี่ าจากการผลิต ทีม
่ าจากการ
ถัก):
ซักผ ้าส�ำลีทม
ี่ าจากการผลิตและผ ้าส�ำลีทม
ี่ าจาก
การถักแยกออกจากกัน
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TH

ั
การปิ ดประตูและลิน
้ ชก
1

ดันประตูเครือ
่ งซักผ ้าจนกระทัง่ คลิก

2

ดันลิน
้ ชักให ้ปิ ดสนิท

ข้อควรระว ัง

••อย่าปล่อยให ้มือของคุณติดอยูร่ ะหว่างประตูและ
เครือ
่ งซักผ ้าเพราะอาจท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บ
••การบังคับท�ำให ้ลิน
้ ชักหรือประตูเปิ ดสามารถท�ำให ้
้ ส่วนและปั ญหาด ้านความ
เกิดความเสียหายต่อชิน
ปลอดภัย
••การปิ ดลิน
้ ชักก่อนทีจ
่ ะปิ ดประตูสนิทอาจเกิดรอยขีด
ข่วนบนกระจก
••ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าลิน
้ ชักถูกดึงออกจนสุดเพือ
่
ั ผัสโดนกับเครือ
ป้ องกันไม่ให ้ประตูสม
่ งซักผ ้าแบบฝา
หน ้า
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หมายเหตุ

้ ผ ้าทีซ
ั มากเกิน
••การล็อคประตูอาจท�ำไม่ได ้หากมีเสือ
่ ก
ไปในเครือ
่ งหรือหากประตูปิดไม่สนิท
••ถ ้าผลิตภัณฑ์ก�ำลังท�ำงาน หรือตัวแสดงสถานะล็อค
ลิน
้ ชัก
แสดงขึน
้ เปิ ดประตูโดยการกดปุ่ ม เริม
่ /
พ ัก เพือ
่ ให ้เครือ
่ งพักการท�ำงาน และเมือ
่ ตัวแสดง
สถานะล็อคลิน
้ ชัก
หายไป เปิ ดฝาเครือ
่ งซักผ ้า
อย่าฝื นเปิ ดลิน
้ ชักและฝาเครือ
่ งซักผ ้า
••หากสัญลักษณ์
,
,
หรือสัญญาณ
เตือนปรากฎขึน
้ ปิ ดลิน
้ ชักและฝาเครือ
่ งซักผ ้าให ้สนิท
จากนัน
้ กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
••หากลิน
้ ชักไม่สามารถเปิ ดได ้อย่างสมบูรณ์ ให ้ดึงลิน
้
ชักมาข ้างหน ้าโดยใช ้มือทัง้ สองข ้างออกแรงดึงเล็ก
น ้อย
••ถ ้าไฟฟ้ าขัดข ้องในระหว่างทีผ
่ ลิตภัณฑ์ก�ำลังท�ำงาน
ฝาเครือ
่ งซักผ ้าจะไม่สามารถเปิ ดได ้
••หากไม่สามารถเปิ ดประตูได ้เนือ
่ งจากอุณหภูมส
ิ งู
ด�ำเนินการล ้างด ้วยน�้ ำเย็นโดยใช ้โปรแกรม ล ้าง+ปั่ น
หมาดหรือรอสักครูก
่ อ
่ นทีจ
่ ะเปิ ดประตู

TH

่ ลิตภ ัณฑ์ทำ
การใสผ
� ความสะอาด

ั
่ งซกฟอก
การใสผ

ั า
ปริมาณน�ำ้ ยาซกผ้

วัดปริมาณผงซักฟอกด ้วยเครือ
่ งจ่ายผงซักฟอกและเท
ลงในอ่าง

••ควรใช ้น�้ ำยาซักผ ้าโดยปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำของผู ้
ผลิตน�้ ำยาซักผ ้าและควรเลือกตามชนิด สี ความ
สกปรกของผ ้าและอุณหภูมข
ิ องการซัก
••หากใช ้น�้ ำยาซักผ ้ามากเกินไป อาจเกิดฟองมากเกิน
ไปได ้และจะส่งผลให ้เกิดการซักทีไ่ ม่ด ี ส่งผลหรือ
ท�ำให ้เกิดภาระหนักกับมอเตอร์
••หากคุณต ้องการใช ้น�้ ำยาซักผ ้าแบบเหลว ให ้ปฏิบต
ั ิ
ตามค�ำแนะน� ำทีใ่ ห ้มาโดยผู ้ผลิตน�้ ำยาซักผ ้า
••หากมีฟองเกิดขึน
้ มากเกินไป ลดปริมาณของน�้ ำยา
ซักผ ้าลง
••ปริมาณการใช ้น�้ ำยาซักผ ้าอาจต ้องได ้รับการปรับ
ส�ำหรับอุณหภูมข
ิ องน�้ ำ ความกระด ้างของน�้ ำ ปริมาณ
้ ผ ้าทีซ
ั เพือ
และระดับความสกปรกของเสือ
่ ก
่ ให ้ได ้
ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ หลีกเลีย
่ งการท�ำให ้เกิดฟองมาก
เกินไป
้ ผ ้าก่อนเลือกผงซักฟอกและอุณหภูม ิ
••ดูทป
ี่ ้ ายของเสือ
ของน�้ ำ
••เมือ
่ ใช ้งานเครือ
่ งซักผ ้า ใช ้น�้ ำยาซักผ ้าทีก
่ �ำหนด
้ ผ ้าแต่ละชนิดเท่านัน
ส�ำหรับเสือ
้ :
−−ผงซักฟอกทัว่ ไปส�ำหรับผ ้าทุกชนิด
−−ผงซักฟอกส�ำหรับผ ้าทีบ
่ อบบาง
−−น�้ ำยาซักผ ้าส�ำหรับผ ้าทุกชนิดหรือน�้ ำยาซักผ ้า
ส�ำหรับผ ้าขนสัตว์ทก
ี่ �ำหนดไว ้เท่านัน
้
••เพือ
่ ประสิทธิภาพการซักและการให ้ความขาวทีด
่ ก
ี ว่า
ใช ้น�้ ำยาซักผ ้าร่วมกับสารฟอกขาวแบบผงทัว่ ไป

••ใช ้ถ ้วยวัดปริมาณผงซักฟอกทีใ่ ห ้มาเพือ
่ ใส่ผง
ซักฟอกเพียงหนึง่ ถ ้วย
้ ผ ้าทีซ
ั ผ ้ามี
••ลดปริมาณของผงซักฟอกลงส�ำหรับเสือ
่ ก
รอยเปื้ อนบางๆ ถ ้าคุณใช ้ผงซักฟอกมากเกินไป หลัง
จากการล ้าง ฟองทีม
่ ากเกินไปจะยังคงอยู่
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TH

่ �ำ้ ยาท�ำให้ผา้ นุม
ใสน
่
ใส่น�ำ้ ยาปร ับผ้านุม
่

กรณีท ี่ 1 เมือ
่ เครือ
่ งส่งเสียง:

1

กด เริม
่ /พ ัก เพือ
่ หยุดรอบการท�ำงาน
••สามารถพักการท�ำงานได ้โดยการใช ้ปุ่ ม เริม
่ /
พ ัก ของเครือ
่ งซักผ ้าขนาดเล็กโดยการใช ้รีโมต

2

จากนัน
้ เปิ ดลิน
้ ชักและฝาเครือ
่ งซักผ ้า แล ้วเติม
น�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม

3

ปิ ดประตู เลือ
่ นลิน
้ ชักปิ ด และกด เริม
่ /พ ัก เพือ
่
เริม
่ รอบการท�ำงาน

หมายเหตุ

••เพือ
่ ปิ ดหรือเปิ ดการใช ้งานสัญญาณเตือนการใช ้น�้ ำยา
ปรับผ ้านุ่ม กดปุ่ ม Rinse+ ค ้างไว ้สามวินาที
••สามารถเติมน�้ ำยาซักผ ้าได ้ภายใน 30 วินาทีหลังจาก
เสียงสัญญาณ
� หร ับใส่น�ำ้ ยา
กรณีท ี่ 2 หากคุณพลาดช่วงเวลาสำ
ปร ับผ้านุม
่

1

กดปุ่ ม ก�ำล ังไฟ เพือ
่ หยุดรอบการใช ้งาน

2

จากนัน
้ เปิ ดลิน
้ ชักและฝาเครือ
่ งซักผ ้า แล ้วเติม
น�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม

3

ปิ ดฝาเครือ
่ งซักผ ้า เลือ
่ นปิ ดลิน
้ ชัก แล ้วเลือก
โปรแกรม ล้าง+ปั่นหมาด

4

กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก เพือ
่ เริม
่ ไซเคิลอีกครัง้

หมายเหตุ

••อย่าเทน�้ ำยาปรับผ ้านุ่มใส่ผ ้าโดยตรง
••น�้ ำยาปรับผ ้านุ่มสามารถเจือจางด ้วยน�้ ำและใส่ในถัง
ได ้โดยตรง ห ้ามเทน�้ ำยาปรับผ ้านุ่มทีย
่ งั ไม่ได ้เจือจาง
้ ผ ้าเพราะอาจเสือ
้ ผ ้าเปื้ อนได ้
โดยตรงลงบนเสือ
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การเติมสารแก้น�ำ้ กระด้าง

••สารแก ้น�้ ำกระด ้าง เช่น ป้ องกันคราบหินปูน (เช่น
แคลกอน) สามารถน� ำมาใช ้เพือ
่ ลดการใช ้ผงซักฟอก
ในพืน
้ ทีท
่ น
ี่ �้ ำกระด ้างอย่างหนักมาก ใส่ในปริมาณที่
ก�ำหนดบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ ก่อนอืน
่ ใส่น�้ำยาซักผ ้า
และจากนัน
้ ตามด ้วยน�้ ำยาปรับผ ้านุ่ม
••ใช ้น�้ ำยาซักผ ้าในปริมาณทีก
่ �ำหนดส�ำหรับน�้ ำอ่อน

ข้อควรระว ัง

้ ผ ้าทีจ
••ห ้ามใส่สารฟอกขาวโดยตรงยังเสือ
่ ะซัก การท�ำ
เช่นนีอ
้ าจท�ำให ้เกิดการเปลีย
่ นสีบางส่วนและเสียหาย
้ ผ ้าทีจ
อย่างรุนแรงต่อเสือ
่ ะซัก
••ห ้ามใช ้สารฟอกขาวคลอรีนหรือน�้ ำยาท�ำความสะอาด
้ ผ ้าทีจ
ทีเ่ ป็ นกรดเมือ
่ ซักเสือ
่ ะซัก เพราะสามารถท�ำให ้
้ ผ ้า เช่น การเปลีย
เกิดความเสียหายกับเสือ
่ นสีและสี
้ ผ ้าซีดลง
ของเสือ

TH

แผงควบคุม

1

4

2

5

3

1 ปุ่ม เปิ ด/ปิ ด
••กดปุ่ ม แหล่งจ่ายไฟ เพือ
่ เปิ ดใช ้งานเครือ
่ งซัก
ผ ้า

2 จอแสดงผล
••จอแสดงผลจะแสดงสถานะการท�ำงานและเวลา
ทีเ่ หลือโดยประมาณ
•• : ตัวแสดงสถานะล็อคลิน
้ ชัก
่ มต่อ Wi-Fi
•• : ตัวระบุการเชือ
•• : ตัวระบุรโี มตสตาร์ท

3 ปุ่ม โปรแกรม
••โปรแกรมต่างๆ มีให ้เลือกใช ้แบ่งตามชนิดของ
ผ ้า
ั โปรแกรมทีด
••ในการใช ้งานฟั งก์ชน
่ าวน์โหลด
ั สมาร์ท
อ ้างอิงฟั งก์ชน

่ /พ ัก
4 ปุ่ม เริม
••ปุ่ ม เริม
่ /พ ัก ใช ้ในการเริม
่ ต ้นรอบซักหรือหยุด
รอบซัก
••หากจ�ำเป็ นต ้องหยุดรอบการซักชัว่ คราว กด ปุ่ ม
เริม
่ /พ ัก

หมายเหตุ
••หากท่านไม่ได ้กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก ภายใน 15 นาที
ของการเลือกโปรแกรมทีเ่ ครือ
่ งซักผ ้า เครือ
่ งซัก
ผ ้า จะปิ ดการท�ำงานโดยอัตโนมัตแ
ิ ละการตัง้ ค่า
รอบทัง้ หมดจะหายไป
5 ต ัวเลือก
••ใช ้ปุ่ มเหล่านีเ้ พือ
่ เลือกตัวเลือกทีต
่ ้องการส�ำหรับ
โปรแกรมทีเ่ ลือก
••ไฟแสดงการตัง้ ค่าเหนือปุ่ มส่องสว่าง เพือ
่ แสดง
การเลือกในปั จจุบน
ั
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TH

ตารางโปรแกรม
ั
โปรแกรมการซก
โปรแกรม

ค�ำอธิบาย

หมายเหตุ

ใช ้โปรแกรมนีในการซัก
•• หากต ้องการเปลีย
่ นการตัง้ ค่าในขณะซัก
้ ผ ้าทีม
่ ค
ี ราบสกปรกบาง ๆ
Light Soil (ผ้า เสือ
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าได ้หลังจากกดปุ่ มเริม
่ /
เปื้ อนน้อย)
ยกเว ้นผ ้าทีล
่ ะเอียดอ่อน เช่น
พ ัก
ผ ้าขนสัตว์หรือผ ้าไหม
ใช ้โปรแกรมนีใ้ นการซัก
้ ผ ้าทีล
เสือ
่ ะเอียดอ่อน เช่น
Underwear
้ ในหรือเสือ
้ ผ ้าทีบ
ชุ
ด
ชั
น
่ างเบา •• โปรแกรมนีไ
้ ม่ใช ้ส�ำหรับชุดผ ้าไหม
ั้
(ชุดชนใน)
และมีลก
ู ไม ้ซึง่ อาจจะเสียหาย
ได ้ง่ายในโปรแกรมปกติ
•• ใช ้ผงซักฟอกทีม
่ ค
ี วามเป็ นกลางเป็ น
พิเศษส�ำหรับผ ้าขนสัตว์เพือ
่ ลดความเสีย
ใช ้โปรแกรมนีเ้ พือ
่ ซักสิง่ ทอ
หายให ้กับสิง่ ทอและปรับปรุง
้ ใน หรือเสือ
้ ผ ้าทีล
Lingerie (ชุด ชุดชัน
่ ะ
ประสิทธิภาพการซักผ ้า
ั้
ชนในผู
ห
้ ญิง) เอียดปราณีตทีม
่ แ
ี นวโน ้มทีจ
่ ะ
้ ผ ้า ถัง
•
•
เพือ
่ ป้ องกันความเสียหายกับเสือ
หดตัวหรือเปลีย
่ นรูป
จะปั่ นเบา ๆ ไปทางซ ้ายและขวาในการ
การซักผ ้า
•• เลือกประเภทของผงซักฟอกทีเ่ ป็ นกลาง
อย่างเหมาะสม
้ ผ ้าทีม
•• การซักล ้างเสือ
่ ค
ี ราบสกปรกของ
้ ผ ้า
Baby Care
ใช ้โปรแกรมนีเ้ พือ
่ ซักเสือ
อาหาร เหงือ
่ ปั สสาวะและอุจจาระใน
้ ผ้าเด็ก) เด็กอย่างถูกสุขลักษณะ
้ ๆ ก่อนการซัก จะท�ำให ้การซัก
(เสือ
เวลาสัน
มีประสิทธิภาพมากขึน
้
•• โปรแกรมนีไ
้ ม่เหมาะส�ำหรับผ ้าขนสัตว์
ผ ้าไหม และผ ้าบอบบางอืน
่ ๆ
ใช ้โปรแกรมนีเ้ พือ
่ เพิม
่
Speed Wash ความเร็วของเวลาในการล ้าง •• ใช ้ผงซักฟอกในปริมาณทีน
่ ้อยมากเมือ
่
ั วน)
(ซกด่
ส�ำหรับการซักในปริมาณ
ใช ้โปรแกรมนี้
้ ผ ้าทีเ่ ปื้ อนน ้อย
น ้อยหรือเสือ
Rine+ Spin เลือกโปรแกรมนีเ้ พือ
่ ล ้างและ
้ ผ ้าทีซ
ั แยก
(ล้าง+ปั่น
ปั่ นปริมาณเสือ
่ ก
•• ใส่น�้ำยาปรับผ ้านุ่มเท่านัน
้
หมาด)
จากรอบปกติ
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ปริมาณการ
ั งสุด
ซกสู
2.0 กก.

1.5 กก.

1.0 กก.

1.5 กก.

2.0 กก.

1.5 กก.
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โปรแกรมต ัวเลือก
Spin Only (ปั่นอย่างเดียว)
ใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ปั่ นแห ้ง

ั
Tub Clean (ล้างถ ังซก)
ใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ รักษาความสะอาดของถังซัก ส�ำหรับ
ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการล ้างถังซัก ดูทส
ี ว่ นการ
ท�ำความสะอาดเครือ
่ งซักผ ้า

Rinse+ (ล้าง+)
ใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ เพิม
่ จ�ำนวนโปรแกรมการล ้าง

1

กดปุ่ ม ก�ำล ังไฟ

2

เลือกโปรแกรมการซัก

3

กดปุ่ ม Rinse+
••เมือ
่ คุณกดปุ่ ม Rinse+ จ�ำนวนของรอบการล ้าง
(1 - 5) จะปรากฎขึน
้

4

กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก

Child Lock (ป้องก ันเด็ก)
ใช ้ตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ปิ ดการใช ้งานการควบคุม คุณลักษณะ
นีส
้ ามารถป้ องกันเด็กจากการเปลีย
่ นแปลงรอบหรือการ
ท�ำงานของเครือ
่ งใช ้

การล็อคแผงควบคุม

1

กดปุ่ ม Tub Clean และ Rinse+ พร ้อมกันและ
ค ้างไว ้สามวินาที

2

จะปรากฏบนหน ้าจอแสดงผล
ั่ ล็อคป้ องกันเด็กปุ่ มทัง้ หมดจะ
เมือ
่ ตัง้ ค่า ฟั งก์ชน
ถูกล็อคยกเว ้นปุ่ ม ก�ำล ังไฟ

หมายเหตุ

ั
••การปิ ดเครือ
่ งหรือจบรอบทัง้ หมดจะไม่รเี ซ็ตฟั งก์ชน
การล็อคเพือ
่ ให ้ปลอดภัยจากเด็ก คุณจะต ้องปิ ดการ
ั ล๊อคป้ องกันเด็กก่อนทีค
ท�ำงานฟั งก์ชน
่ ณ
ุ จะสามารถ
ั อืน
เข ้าถึงฟั งก์ชน
่ ๆ ได ้

การคลายล็อคแผงควบคุม

กดปุ่ ม Tub Clean และ Rinse+ พร ้อมกันและค ้าง
ไว ้สามวินาที
••ในการเปลีย
่ นรอบหรือตัวเลือก กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก เพือ
่
หยุดการท�ำงานและจากนัน
้ เลือกรอบหรือตัวเลือกที่
คุณต ้องการทีจ
่ ะเปลีย
่ น
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ั
ฟังก์ชนสมาร์
ท

TH

้ อพพลิเคชน
่ ั Smart
การใชแ
ThinQ
การติดตงั้ Smart ThinQ
ค ้นหาแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ จาก Google
Play Store & Apple App Store ในสมารทโฟน ท�ำ
ตามค�ำแนะน� ำเพือ
่ ดาวน์โหลดและติดตัง้ แอปพลิเคชัน

ั Wi-Fi
ฟังก์ชน
••ส�ำหรับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าทีม
่ โี ลโก ้

หรือ

ั า (Remote Start,
รอบการซกผ้
Download Cycle)

ตัง้ ค่าหรือดาวน์โหลดโปรแกรมซักทีต
่ ้องการและสัง่
งานผ่านรีโมทคอนโทรล

ั
ฟังก์ชนเตื
อนการท�ำความสะอาดถ ัง

ั นีจ
ฟั งก์ชน
้ ะแสดงให ้เห็นว่าเหลือการซักผ ้าอีกกีร่ อบ
ก่อนทีจ
่ ะถึงเวลาใช ้โปรแกรมท�ำความสะอาดถังซัก

การตรวจตราด้านพล ังงาน

ตรวจสอบการใช ้พลังงานของโปรแกรมการซักทีใ่ ช ้
ล่าสุดและค่าเฉลีย
่ รายเดือน

Smart Diagnosis™

ั นีใ้ ห ้ข ้อมูลทีม
ฟั งก์ชน
่ ป
ี ระโยชน์ส�ำหรับการวินจ
ิ ฉั ยและ
การแก ้ไขปั ญหาทีเ่ กิดกับเครือ
่ งใช ้ตามแบบแผนการใช ้
งาน

การตงค่
ั้ า

ั ให ้เลือกใช ้งาน
มีหลายฟั งก์ชน

การแจ้งเตือนแบบพุช

ั การแจ ้งเตือนแบบพุชเพือ
เปิ ดใช ้ฟั งก์ชน
่ รับการแจ ้ง
เตือนสถานะของเครือ
่ งใช ้ การแจ ้งเตือนจะถูกส่ง
สัญญาณให ้ทราบแม ้ว่าจะปิ ดแอป LG SmartThinQ
ไว ้ก็ตาม
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่ มต่อ Wi-Fi ดูทไี่ อคอน Wi-Fi
••เพือ
่ ยืนยันการเชือ
ทีแ
่ ผงควบคุมว่ามีไฟขึน
้ หรือไม่
••LG SmartThinQ ไม่รับผิดชอบปั ญหาใดๆ เกีย
่ วกับ
่ มต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด
ปั ญหาในการเชือ
การท�ำงานผิดพลาด หรือข ้อผิดพลาดใดๆ ทีเ่ กิดจาก
่ มต่อเครือข่าย
การเชือ
••เครือ
่ งนีร้ องรับเครือข่าย 2.4 GHz Wi-Fi เท่านัน
้
••หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์
ถูกตัง้ เป็ น WEP คุณอาจไม่สามารถตัง้ ค่าเครือข่าย
ได ้ โปรดใช ้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอืน
่
(แนะน� ำให ้ใช ้ WPA2) แล ้วลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อก
ี
ครัง้
••ส�ำหรับเราเตอร์ SSID โปรดใช ้แต่ตวั อักษรและ
ตัวเลขเท่านัน
้ อาจไม่รองรับอักขระประเภทอืน
่
่ มต่อเครือข่าย
••หากเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ ามีปัญหาในการเชือ
Wi-Fi อาจเป็ นเพราะว่าอยูห
่ า่ งจากเราเตอร์มากเกิน
ไป
่ มต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึน
••การเชือ
้ หรือติดขัด
เนือ
่ งจากสภาพแวดล ้อมของเครือข่ายในบ ้าน
่ มต่อเครือข่ายอาจท�ำงานไม่ถก
••การเชือ
ู ต ้อง ทัง้ นึข
้ น
ึ้
อยูก
่ บ
ั ผู ้ให ้บริการอินเตอร์เน็ ต
••สภาวะแวดล ้อมของระบบสัญญาณไร ้สายอาจท�ำให ้
บริการเครือข่ายไร ้สายท�ำงานช ้า
••เพือ
่ การพัฒนาเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าแอปพลีเคชันอาจ
เปลีย
่ นแปลงโดยไม่มก
ี ารแจ ้งให ้ผู ้ใช ้ทราบ
••คุณสมบัตอ
ิ าจแตกต่างกันในแต่ละรุน
่

TH

ั
ั
การใชโ้ ปรแกรมการซกของเครื
อ
่ งซก
ผ้า
Remote Start(การเริม
่ ทางไกล)

ใช ้สมาร์ทโฟนเพือ
่ ควบคุมเครือ
่ งใช ้ของคุณจากระยะ
ไกล นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังสามารถเฝ้ าตรวจตราการท�ำงาน
ของโปรแกรมเพือ
่ ให ้คุณทราบระยะเวลาทีเ่ หลือของ
โปรแกรมได ้อีกด ้วย
้ ารเริม
การใชก
่ ทางไกล:

1

กดปุ่ ม ก�ำล ังไฟ

2

้ ผ ้าลงไปในถังซัก
ใส่เสือ

3

กดปุ่ ม Remote Start ค ้างไว ้ 3 วินาที เพือ
่ เปิ ด
ั
ใช ้งานฟั งก์ชน

4

่ LG
เริม
่ ต ้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชัน
SmartThinQ บนสมาร์ทโฟนของคุณ

Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรม
ั
ซก)

ดาวน์โหลดโปรแกรมซักผ ้าใหม่ทไี่ ม่รวมอยูใ่ น
โปรแกรมซักผ ้าพืน
้ ฐานของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าทีล
่ งทะเบียนเรียบร ้อยแล ้วจะสามารถ
ดาวน์โหลดโปรแกรมซักผ ้าพิเศษต่างๆ ลงในเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ านัน
้
สามารถเก็บโปรแกรมซักผ ้าไว ้ในเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าครัง้ ละ
หนึง่ โปรแกรมเท่านัน
้
เมือ
่ การดาวน์โหลดโปรแกรมซักผ ้าเข ้าในเครือ
่ งใช ้
้ แล ้ว ผลิตภัณฑ์จะเก็บโปรแกรมที่
ไฟฟ้ าเสร็จสิน
ดาวน์โหลดไว ้จนกว่าจะดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่

หมายเหตุ

••เมือ
่ เปิ ดใช ้งานโหมดรีโมทสตาร์ท คุณสามารถเริม
่
โปรแกรมซักได ้จากแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ
หากโปรแกรมไม่เริม
่ ต ้น เครือ
่ งซักผ ้าจะรอจนกว่าจะ
ปิ ดผ่านรีโมทในแอปพลิเคชัน หรือเมือ
่ ปิ ดใช ้งาน
โหมดรีโมทสตาร์ท
ั การเริม
••เมือ
่ เปิ ดใช ้ฟั งก์ชน
่ ทางไกลแล ้ว ฝาเครือ
่ งจะ
ล็อกโดยอัตโนมัต ิ
การปิ ดใชง้ านการเริม
่ ทางไกล:
เมือ
่ เปิ ด Remote Start แล ้ว กดปุ่ ม Remote Start
ค ้างไว ้ 3 วินาที
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ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต ้องการรับซอร์สโค ้ดภายใต ้ข ้อตกลงโอเพนซอร์ส
GPL, LGPL, MPL และข ้อตกลงโอเพนซอร์สอืน
่ ๆ ทีม
่ ี
อยูใ่ นผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ http://opensource.lge.
com
นอกเหนือจากซอร์สโค ้ดแล ้ว เงือ
่ นไข การปฏิเสธการ
รับประกัน และการประกาศเกีย
่ วกับลิขสิทธิท
์ งั ้ หมดที่
อ ้างถึงนัน
้ สามารถดาวน์โหลดได ้
LG Electronics จะยังมอบซอร์สโค ้ดแก่คณ
ุ บน
CD-ROM โดยคิดค่าใช ้จ่ายในการแจกจ่าย (เช่น ค่าใช ้
่ บันทึกข ้อมูล การจัดส่ง และการจัดการ)
จ่ายของสือ
หากได ้รับการร ้องขอทางอีเมลไปยัง opensource@
lge.com ข ้อเสนอนีม
้ ผ
ี ลใช ้ได ้สาม (3) ปี นับจากวันที่
้ สินค ้า
คุณซือ

้ มาร์ท
Smart Diagnosis™ การใชส
โฟน
••ส�ำหรับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าทีม
่ โี ลโก ้
หรือ
ั นีห
ใช ้งานฟั งก์ชน
้ ากคุณต ้องการการวินจ
ิ ฉั ยทีแ
่ ม่นย�ำ
โดยศูนย์ข ้อมูลลูกค ้าของ LG Electronics เมือ
่
ผลิตภัณฑ์ท�ำงานผิดปกติหรือล ้มเหลว
Smart Diagnosis™ ไม่สามารถเปิ ดใช ้งานได ้เว ้นแต่
่ มต่อกับแหล่งจ่ายไฟ หากผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จะเชือ
ไม่สามารถเปิ ดเครือ
่ งได ้ การแก ้ไขปั ญหาเบือ
้ งต ้นจะ
ต ้องกระท�ำโดยไม่ใช ้ Smart Diagnosis™
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การใช ้ Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™ ผ่านศูนย์บริการ
ข้อมูลลูกค้า
ั นีห
ใช ้ฟั งก์ชน
้ ากคุณต ้องการการวินจ
ิ ฉั ยทีแ
่ ม่นย�ำโดย
ศูนย์บริการข ้อมูลลูกค ้า LG Electronics เมือ
่ เครือ
่ งใช ้
ั นีเ้ พือ
ไฟฟ้ าท�ำงานผิดปกติหรือล ้มเหลว ใช ้ฟั งก์ชน
่
ติดต่อตัวแทนบริการเท่านัน
้ ไม่ใช่ในระหว่างการใช ้งาน
ปกติ

1

กดปุ่ ม ก�ำล ังไฟ หลังจากเปิ ดลิน
้ ชักของเครือ
่ งซัก
ผ ้าขนาดเล็ก

2

เมือ
่ ตัวแทนศูนย์บริการลูกค ้าได ้บอกให ้ท�ำเช่นนัน
้
ให ้ถือทีพ
่ ด
ู โทรศัพท์ของคุณบนโลโก ้ Smart
Diagnosis™

5

เมือ
่ การนับถอยหลับจบลงและเสียงสัญญาณหยุด
ให ้ท�ำการสนทนาของคุณต่อกับตัวแทนศูนย์บริการ
ทีจ
่ ะสามารถช่วยเหลือคุณได ้โดยใช ้ข ้อมูลทีส
่ ง่ ไป
เพือ
่ การวิเคราะห์

หมายเหตุ

ั Smart Diagnosis™ ขึน
••ฟั งก์ชน
้ อยูก
่ บ
ั คุณภาพการ
โทรในพืน
้ ที่
่ สารจะดีขน
••ประสิทธิภาพในการสือ
ึ้ และคุณสามารถรับ
บริการทีด
่ ข
ี น
ึ้ ได ้หากคุณใช ้โทรศัพท์บ ้าน
••หากการส่งข ้อมูล Smart Diagnosis™ ไม่ด ี
เนือ
่ งจากคุณภาพการโทรทีแ
่ ย่ คุณอาจไม่ได ้รับ
บริการ Smart Diagnosis™ ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ

x.
Ma
mm
0
1

3

กดปุ่ ม Tub Clean และค ้างไว ้สามวินาที ในขณะ
ทีถ
่ อ
ื ช่องส�ำหรับพูดของโทรศัพท์ไปทีไ่ อคอนหรือ
ปุ่ ม ก�ำล ังไฟ

4

ให ้โทรศัพท์อยูก
่ บ
ั ทีจ
่ นกว่าสัญญาณเสียงจะจบ
เวลาคงเหลือส�ำหรับการส่งข ้อมูลจะแสดงขึน
้ มา
••เพือ
่ ให ้ได ้ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ อย่าขยับโทรศัพท์ใน
ขณะทีก
่ �ำลังส่งเสียง
••หากตัวแทนศูนย์บริการไม่สามารถท�ำการบันทึก
ข ้อมูลทีแ
่ ม่นย�ำได ้ อาจขอให ้คุณลองท�ำอีกครัง้
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การบ�ำรุงร ักษา
ค�ำเตือน

••ถอดปลั๊กเครือ
่ งซักผ ้าของคุณก่อนการท�ำความ
่ งต่อการเกิดไฟฟ้ า
สะอาดเพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสีย
ช็อต การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำเตือนนีอ
้ าจส่งผลให ้เกิด
การบาดเจ็บสาหัส ไฟไหม ้ ไฟฟ้ าช็อตหรือเสียชีวต
ิ
••ห ้ามใช ้สารเคมีทม
ี่ ฤ
ี ทธิแ
์ รง สารขัดท�ำความสะอาด
หรือสารท�ำละลายเพือ
่ ท�ำความสะอาดเครือ
่ งซักผ ้า
สิง่ เหล่านีอ
้ าจสร ้างความเสียหายให ้แก่ผวิ ทีเ่ คลือบได ้

ั า
การท�ำความสะอาดเครือ
่ งซกผ้
ั
การดูแลหล ังซก
้ สุดโปรแกรม เช็ดฝาและภายในของซีล
••หลังจากสิน
้
ฝาเพือ
่ ขจัดความชืน
••เปิ ดฝาทิง้ ไว ้เพือ
่ ผึง่ ภายในถังซักให ้แห ้ง
้
••เช็คตัวเครือ
่ งซักผ ้าด ้วยผ ้าแห ้งเพือ
่ ขจัดความชืน

การท�ำความสะอาดภายนอก
การดูแลเครือ
่ งซักผ ้าของคุณอย่างเหมาะสมสามารถยืด
อายุของเครือ
่ งได ้
ฝา:
••เช็ดด ้วยผ ้าเปี ยกทัง้ ด ้านนอกและด ้านใน และจากนัน
้
เช็ดให ้แห ้งด ้วยผ ้านุ่ม
ภายนอก:
••เช็ดรอยคราบเปื้ อนทีก
่ ระเด็นติดตัวเครือ
่ งโดยทันที
••เช็ดด ้วยผ ้าเปี ยก
••อย่ากดพืน
้ ผิวหรือหน ้าจอด ้วยวัตถุมค
ี ม
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การท�ำความสะอาดภายใน
••ใช ้ผ ้าขนหนูหรือผ ้านุ่มเพือ
่ เช็ดช่องเปิ ดฝาเครือ
่ งซัก
ผ ้าและกระจกฝา
้ ผ ้าออกจากเครือ
้ สุด
••เอาเสือ
่ งซักผ ้าให ้เร็วทีส
่ ด
ุ เมือ
่ สิน
้ ผ ้าทีเ่ ปี ยกไว ้ในเครือ
โปรแกรมเสมอ การทิง้ เสือ
่ งซัก
ผ ้าสามารถท�ำให ้เกิดการยับ การตกของสี และกลิน
่
เหม็นได ้
••ใช ้โปรแกรม ท�ำความสะอาดถังซักเดือนละครัง้ (หรือ
บ่อยขึน
้ หากจ�ำเป็ น) เพือ
่ เอาผงซักฟอกทีส
่ ะสมและ
สิง่ ตกค ้างอืน
่ ๆ ออก

TH

ั
การท�ำความสะอาดถ ังซก
ใช ้ตัวเลือกล ้างถังซักผ ้าเพือ
่ รักษาความสะอาดของถัง
ซัก

1

กดปุ่ ม ก�ำล ังไฟ

2

เจือจางคลอรีนบลีชเหลว 200 มล. ในน�้ ำ 1 ลิตร
และเทส่วนผสมลงในถัง

3

กดปุ่ ม Tub Clean

4

กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก

การท�ำความสะอาดต ัวกรองท่อ
น�ำ้ เข้า

ิ
••ปิ ดนาฬกาจั
บเวลาหากทิง้ เครือ
่ งซักผ ้าไว ้ช่วงเวลา
่ งระบาย
หนึง่ (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะหากไม่มช
ี อ
บนพืน
้ (รางระบายน�้ ำ) ในบริเวณใกล ้เคียง
••ไอคอน
อาจกะพริบบนจอแสดงผลเมือ
่ แรงดัน
น�้ ำต�ำ่ หรือตัวกรองน�้ ำเข ้าถูกอุดตันด ้วยสิง่ สกปรก
ท�ำความสะอาดตัวกรองน�้ ำเข ้า
••ตัวกรองน�้ ำเข ้าอาจจะอุดตันด ้วยระดับของน�้ ำกระด ้าง
ตะกอนในน�้ ำประปาหรือเศษอืน
่ ๆ

1

ปิ ดก๊อกน�้ ำและขันท่อน�้ ำเข ้าออก

2

ท�ำความสะอาดตัวกรองโดยใช ้แปรงขนสัตว์แบบ
แข็ง

ข้อควรระว ัง

••หากมีเด็ก ระมัดระวังอย่าเปิ ดฝาทิง้ ไว ้นานเกินไป
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� ลี
ท�ำความสะอาดต ัวกรองผ้าสำ
ตัวกรองเป็ นส่วนส�ำคัญส�ำหรับผลการซักผ ้าทีม
่ ี
ประสิทธิภาพดังนัน
้ ท่านต ้องดูแลเป็ นพิเศษ ขอแนะน� ำ
ให ้ท�ำความสะอาดตัวกรองอย่างสม�ำ่ เสมอ

1

ดึงฝาตัวกรองผ ้าส�ำลี

ระว ังการเป็นน�ำ้ เแข็งในระหว่าง
ฤดูหนาว
••เมือ
่ เป็ นน�้ ำแข็ง ผลิตภัณฑ์จะท�ำงานไม่เป็ นปกติ
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในต�ำแหน่งทีจ
่ ะ
ไม่เป็ นน�้ ำแข็งในระหว่างฤดูหนาว
••ในกรณีทจ
ี่ ะต ้องติดตัง้ เครือ
่ งภายนอกบนชานบ ้าน
หรือในสภาวะภายนอกอาคารอืน
่ ๆ ให ้ตรวจสอบ
รายการต่อไปนี้

วิธก
ี ารป้องก ันผลิตภ ัณฑ์เป็นน�ำ้ แข็ง
••หลังจากปิ ดก๊อกน�้ ำ ให ้ถอดท่อส่งน�้ ำเย็นออกจาก
ก๊อกน�้ ำและเอาน�้ ำออกขณะทีค
่ ว�ำ่ ท่อลง

2

เปิ ดฝาและเอาผ ้าส�ำลีออกและล ้าง

3

ิ้ ส่วนล่างของตัวกรองลงในถังและปิ ดฝาจน
ใส่ชน
กระทัง่ ท่านได ้ยินเสียงคลิก

หมายเหตุ

••เมือ
่ ตัวกรองผ ้าส�ำลีได ้รับความเสียหาย ให ้ติดต่อศูนย์
บริการของ LG
••ห ้ามใช ้งานเครือ
่ งซักผ ้าโดยไม่มต
ี วั กรองผ ้าส�ำลี
••ห ้ามใส่ตวั กรองผ ้าส�ำลีไว ้หลวมๆ การท�ำเช่นนัน
้ อาจ
เกิดความเสียหายกับผ ้าหรือเครือ
่ งซักผ ้า
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วิธก
ี ารร ับมือการเป็นน�ำ้ แข็ง
ขนที
ั้ ่ 1 เมือ
่ ประตูแข็งต ัวเนือ
่ งจากความเย็น
จ ัด

••ท�ำให ้ประตูอน
ุ่ ขึน
้ โดยใช ้ผ ้าชุบน�้ ำร ้อน

ขนที
ั้ ่ 3 เมือ
่ ปั๊มท่อระบายน�ำ้ แข็งต ัวเนือ
่ งจาก
ความเย็นจ ัด

••ไอคอน
,
อาจกะพริบบนจอแสดงผลเมือ
่ มี
ปั ญหาปั๊ มท่อระบายน�้ ำเกิดขึน
้ ใช ้มาตรการดังต่อไปนี้

1

เทน�้ ำอุน
่ ทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ กว่า 50-60 องศา
เซลเซียส 15 ลิตรลงในถังจนกระทัง่ แป้ นเกลียว
ปี กของเครือ
่ งซักผ ้าจมลงและรอเป็ นเวลาหนึง่
ชัว่ โมง

2

้ ผ ้าเด็กหนึง่
กดปุ่ ม ก�ำล ังไฟ แล ้วใช ้โปรแกรมเสือ
ชัว่ โมง
••เมือ
่ ไอคอน
ปรากฏบนจอแสดงผลท�ำซ�้ำ
ขัน
้ ที่ 1 ถึงขัน
้ ที่ 2

3

้ โปรแกรมเบบีแ
ปิ ดพลังงานหลังจากเสร็จสิน
้ คร์
หากลิน
้ ชักเปิ ดอยู่ ให ้เลือกโปรแกรม ล้าง+ปั่น
หมาด แล ้วกดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก เพือ
่ ตรวจสอบว่า
เครือ
่ งซักผ ้าใช ้งานได ้หรือไม่

4

เมือ
่ ไอคอน
ปรากฏบนจอแสดงผล ท�ำให ้
้ ส่วนด ้านในของท่อระบายน�้ ำอุน
ชิน
่ ขึน
้ ด ้วยน�้ ำร ้อน

ขนที
ั้ ่ 2 เมือ
่ ท่อส่งน�ำ้ แข็งต ัวเนือ
่ งจากความ
เย็นจ ัด

••ไอคอน
อาจกะพริบบนจอแสดงผลเมือ
่ มีปัญหา
การจ่ายน�้ ำประปาเกิดขึน
้ ใช ้มาตรการดังต่อไปนี้
่ มต่อกับก๊อกน�้ ำและตรวจ
−−เอาท่อส่งน�้ ำออกและเชือ
สอบว่ามีน�้ำมาจากก๊อกและท่อส่งน�้ ำ
่ มต่อทัง้
−−ปิ ดก๊อกน�้ ำและท�ำให ้ก๊อกน�้ ำและพืน
้ ทีเ่ ชือ
สองของท่อส่งน�้ ำของเครือ
่ งใช ้อุน
่ ขึน
้ โดยใช ้ผ ้าชุบ
น�้ ำร ้อน
−−เอาท่อส่งน�้ ำออกและแช่ในน�้ ำอุน
่ ทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ กว่า
50-60 องศาเซลเซียส

ท่อส่งน�้ ำ

50‒60 องศา
เซลเซียส
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การแก้ไขปัญหาเบือ
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เครือ
่ งใช ้มีระบบการตรวจสอบข ้อผิดพลาดโดยอัตโนมัตใิ นการตรวจสอบและวินจ
ิ ฉั ยปั ญหาในระยะเริม
่ ต ้น ถ ้าเครือ
่ ง
ใช ้ไม่สามารถท�ำงานได ้อย่างเหมาะสมหรือไม่สามารถท�ำงานได ้เลย ก่อนทีท
่ า่ นจะเรียกใช ้บริการให ้ท�ำการตรวจ
สอบต่อไปนี:้

การวินจ
ิ ฉ ัยปัญหา
อาการ
ั
หากลิน
้ ชกไม่
เปิ ด

สาเหตุ
ไฟฟ้าข ัดข้องหรือปลก
๊ ั ถูกถอด
ั
ออกในขณะซก

การระบายน�ำ้ จะเริม
่
่ ม Start/ Pause จะถูกกดอยู่
ต้นเมือ
่ กดปุ่ม Start/ ปุ
ั
ในขณะซก
Pause
เสียงกรอกแกรกและ
เสียงโลหะกระทบก ัน

เสียงกระแทก

่ั
เสียงสน

••เมือ
่ กดปุ่ ม เริม
่ /พ ักในขณะซัก ลิน
้ ชักจะปลด
ล็อกหลังจากระบายน�้ ำเพือ
่ ความปลอดภัย

••หยุดการท�ำงานของเครือ
่ งซักผ ้า ตรวจสอบ
ว ัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ
ั งเพือ
ถัซก
่ ค ้นหาวัตถุแปลกปลอม ถ ้ายังคงมี
เหรียญหรือเข็มกล ัดอาจอยูใ่ นถ ัง
เสียงดังหลังเปิ ดใช ้งานเครือ
่ งซักผ ้าใหม่ ให ้
ั
ซก
เรียกใช ้บริการ
ั าในปริมาณมากอาจ
การซกผ้
••หากยังมีเสียงอยู่ ผ ้าอาจจะไม่สมดุล หยุด
ท�ำให้เกิดเสียงคล้ายเสียงทุบ
เครือ
่ งแล ้วจัดผ ้าให ้สมดุล
•
•
หยุ
ด
รอบการท�ำงานชัว่ คราวและกระจายปริมาณ
ั
ปริมาณการซกอาจไม่
สมดุล
การซักหลังจากปลดล็อคประตู
ว ัสดุบรรจุภ ัณฑ์ทย
ี่ ังไม่เอาออก
••แกะวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ออก
ั
ปริมาณการซกอาจจะกระจายต
ัว ••หยุดรอบการท�ำงานชัว่ คราวและกระจายปริมาณ
อยูใ่ นถ ังไม่สม�ำ
่ เสมอ
การซักหลังจากปลดล็อคประตู
ไม่ใช่ขาปร ับระด ับทงหมดอาจต
ั้
งั้ ••ดูการปรับระดับเครือ
่ งใช ้ในส่วนของการติดตัง้
้
ได้ไม่มน
่ ั คงและสม�ำ
่ เสมอบนพืน
้ ไม่แข็งเพียงพอ
พืน

น�ำ้ รว่ ั ไหลในทุก
ั
ปริมาณการซก

ท่อไม่ได้ร ับการติดตงอย่
ั้
างถูก
ต้อง

ฟองมากเกินไป

ั
ผงซกฟอกมากเกิ
นไปหรือผง
ั
ซกฟอกไม่
ถก
ู ต้อง

36

การแก้ไข
••หลังจากจ่ายพลังงานอีกครัง้ กดปุ่ ม ก�ำล ังไฟ
ทีแ
่ ผงควบคุมของถังซักหลักหรือรีโมต
คอนโทรล

••ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าพืน
้ เป็ นพืน
้ ทีแ
่ ข็งและไม่
โค ้งงอ
่ มต่อท่อใส่และระบายน�้ ำ
••ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อเหล่านัน
ทัง้ หมดเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าการเชือ
้ มี
ความแน่นหนาและปลอดภัย
้ ผ ้าที่
••ลดปริมาณของผงซักฟอกลงส�ำหรับเสือ
ซักผ ้ามีรอยเปื้ อนบางๆ ถ ้าคุณใช ้ผงซักฟอก
มากเกินไป หลังจากการล ้าง ฟองทีม
่ ากเกินไป
จะยังคงอยู่

TH
อาการ
สีตกใส่ผา้

สาเหตุ
้ ผ้าให้เหมาะสม
ไม่แยกเสือ
่ มต่อท่อส่งน�ำ้ ตรงบริเวณ
การเชือ
ั า หรือข้อต่อ
ก๊อกน�ำ้ เครือ
่ งซกผ้
ท่อระบายน�ำ้ หลวม
ท่อระบายในบ้านอุดต ัน

การรว่ ั ไหลของน�ำ้

ท่อน�ำ้ เสียหลุดออกจากข้อต่อท่อ
ระบายน�ำ้ หรือไม่ได้ใส่ให้ลก
ึ พอ

ั
ปริมาณการซกในถ
ังมากเกินไป

ั
ผงซกฟอกที
ม
่ ฟ
ี องมากเกินไป

รอยย่น

้ ผ้าออกจากเครือ
ั
่ งซก
ไม่เอาเสือ
ผ้าท ันที
ั
ั า
ปริมาณการซกในเครื
อ
่ งซกผ้
มากเกินไป

การแก้ไข
••ซักผ ้าสีเข ้มแยกต่างหากจากผ ้าสีออ
่ นและผ ้า
ขาวเพือ
่ ป้ องกันการตกสี
ั เสือ
้ ผ ้าทีม
้ ผ ้า
••ไม่ซก
่ ค
ี ราบสกปรกมากรวมกับเสือ
ทีม
่ ค
ี ราบสกปรกน ้อย
••ตรวจสอบการรั่วไหล รอยร ้าวและรอยแตก
บริเวณข ้อต่อท่อระบายน�้ ำและท่อ
่ มต่อให ้แน่นหนา
••ขันการเชือ
••เครือ
่ งซักผ ้าปั๊ มน�้ ำออกอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบ
การส�ำรองน�้ ำทีอ
่ อกจากท่อระบายน�้ ำในช่วงการ
ระบายน�้ ำ หากเห็นน�้ ำออกมาจากท่อระบายน�้ ำ
ตรวจสอบการติดตัง้ ท่อน�้ ำเสียทีเ่ หมาะสมและ
ตรวจสอบข ้อจ�ำกัดในท่อระบายน�้ ำ ติดต่อช่าง
ประปาเพือ
่ ซ่อมแซมท่อระบายน�้ ำ
••มัดท่อน�้ ำเสียเข ้ากับท่อส่งน�้ ำหรือท่อถ่ายน�้ ำเพือ
่
ป้ องกันไม่ให ้หลุดออกในช่วงการระบายน�้ ำ
ส�ำหรับท่อระบายน�้ ำทีม
่ ข
ี นาดเล็กกว่า ให ้ใส่ทอ
่
น�้ ำทิง้ เข ้าไปในท่อระบายน�้ ำให ้ลึกถึงแป้ นเกลียว
ของท่อน�้ ำทิง้ ส�ำหรับท่อระบายน�้ ำขนาดใหญ่
กว่า ให ้ใส่ทอ
่ น�้ ำเสียเข ้าไปในท่อระบายน�้ ำโดย
ผ่านแป้ นเกลียว 2-5 ซม.
••ลดปริมาณผ ้าหรือใช ้ถังซักหลัก
••หยุดการท�ำงานของเครือ
่ งซักผ ้า ตรวจสอบ
ปริมาณการซัก ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าปริมาณ
การซักพอดีกบ
ั ถังอย่างหลวม ๆ และปิ ดประตู
ได ้ง่าย
••ฟองทีม
่ ากเกินไปอาจท�ำให ้เกิดการรั่วไหลและ
อาจมีสาเหตุมาจากชนิดและปริมาณของผง
ซักฟอกทีใ่ ช ้ ลดปริมาณผงซักฟอกหากปริมาณ
การซักน ้อย
หรือคราบสกปรกน ้อยหรือหากน�้ ำของท่านเป็ น
น�้ ำทีอ
่ อ
่ นมาก ห ้ามใช ้เกินปริมาณสูงสุดทีแ
่ สดง
ไว ้ในเครือ
่ งจ่ายทีใ่ ห ้มา
้ ผ ้าออกจากเครือ
••เอาเสือ
่ งซักผ ้าให ้เร็วทีส
่ ด
ุ เมือ
่
้ สุดโปรแกรมเสมอ
สิน
••เครือ
่ งซักผ ้าสามารถใส่ปริมาณการซักได ้อย่าง
้ ผ ้าอัดแน่นในถัง ประตู
เต็มที่ แต่ไม่ควรมีเสือ
เครือ
่ งซักผ ้าควรปิ ดได ้อย่างง่ายดาย
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ั าจะไม่
เครือ
่ งซกผ้
ท�ำงาน
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การแก้ไข

แผงควบคุมปิ ดเนือ
่ งจากไม่มก
ี าร ••นีเ่ ป็ นสิง่ ปกติ กดปุ่ ม ก�ำล ังไฟเพือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง
ใชง้ าน
ซักผ ้า
••ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กเข ้ากับเต ้ารับที่
ั าไม่ได้เสียบปลก
เครือ
่ งซกผ้
๊ั
ท�ำงานได ้อย่างแน่นหนา
ปิ ดน�ำ้ ประปา
••เปิ ดก๊อกน�้ ำเย็นให ้สุด
ชุดควบคุมไม่ได้ร ับการตงค่
ั้ า
••ตรวจสอบให ้แน่ใจรอบการท�ำงานได ้รับการตัง้
อย่างเหมาะสม
ค่าอย่างถูกต ้อง ปิ ดฝาและกดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
••ปิ ดประตูและลิน
้ ชักและตรวจสอบให ้แน่ใจว่า
ั
ประตูหรือลิน
้ ชกเปิ
ดอยู่
ไม่มอ
ี ะไรติดอยูใ่ ต ้ประตูทข
ี่ ด
ั ขวางไม่ให ้ปิ ด
ประตูได ้สนิท
••ตรวจสอบเซอร์กต
ิ เบรกเกอร์/ ฟิ วส์ภายในบ ้าน
เปลีย
่ นฟิ วส์หรือรีเซ็ตเบรกเกอร์ เครือ
่ งซักผ ้า
เซอร์กต
ิ เบรกเกอร์/ ฟิ วส ์ ต ัด
ควรถูกต่ออยูใ่ นวงจรไฟฟ้ าย่อยทีท
่ �ำไว ้ให ้
วงจร/ขาด
เฉพาะ เครือ
่ งซักผ ้าจะท�ำงานต่อหลังจากหยุด
รอบการท�ำงานทันทีทไี่ ฟฟ้ าติดอีกครัง้
การควบคุมต้องได้ร ับการตงค่
ั้ า
••กดปุ่ ม ก�ำล ังไฟแล ้วเลือกโปรแกรมทีต
่ ้องการ
ใหม่
อีกครัง้ แล ้วกดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก
••กดปุ่ ม เริม
่ /พ ักทีแ
่ ผงควบคุมของถังซักหลัก
หรือรีโมตคอนโทรล
ไม่ได้กดปุ่ม เริม
่ /พ ักหล ังตงค่
ั้ า
••เมือ
่ ใช ้งานแผงควบคุมของเครือ
่ งซักผ ้าขนาด
รอบการท�ำงาน
เล็ก กดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก แล ้วปิ ดลิน
้ ชักภายใน 5
วินาที
••ตรวจสอบก๊อกน�้ ำอืน
่ ในบ ้านเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าแรง
แรงด ันน�ำ้ ต�ำ
่ มาก
ดันน�้ ำทีใ่ ช ้ในครัวเรือนเพียงพอ
••หากเครือ
่ งซักผ ้าสัมผัสกับอุณหภูมท
ิ ต
ี่ �ำ่ กว่า
ั าเย็นมากเกินไป
เครือ
่ งซกผ้
จุดเยือกแข็งเป็ นระยะเวลานาน ท�ำให ้เครือ
่ งซัก
ผ ้าอุน
่ ขึน
้ ก่อนทีจ
่ ะกดปุ่ มก�ำล ังไฟ
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••ตรวจสอบให ้แน่ใจตัวกรองน�้ ำเข ้าวาล์วเติมไม่
ถูกอุดตัน ดูค�ำแนะน� ำการท�ำความสะอาดตัว
กรอง
ท่อส่งน�ำ้ อาจห ักงอ
••ตรวจสอบดูวา่ ท่อส่งน�้ ำไม่หก
ั งอหรืออุดตัน
ั าไม่ น�ำ้ ประปาไม่เพียงพอ
••ตรวจดูให ้แน่ใจว่าก๊อกน�้ ำเย็นเปิ ดสุดแล ้ว
น�ำ้ ในเครือ
่ งซกผ้
ได้ร ับการเติมอย่าง
••เครือ
่ งซักผ ้าจะไม่ท�ำงานหากประตูเปิ ด ปิ ด
ถูกต้อง
ั
ประตูและลิน
้ ชกเปิ
ด
ประตูและตรวจสอบให ้แน่ใจว่าไม่มอ
ี ะไรติดอยู่
ใต ้ประตูทข
ี่ ด
ั ขวางไม่ให ้ประตูปิดได ้สนิท
••การเติมน�้ ำทีไ่ ด ้ระดับเป็ นการใช ้ทีเ่ หมาะทีส
่ ด
ุ
ระด ับน�ำ้ ต�ำ
่ มากเกินไป
ส�ำหรับการเคลือ
่ นไหวในการซักเพือ
่ ให ้บรรลุ
ประสิทธิภาพในการซักทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
•
•
ตรวจสอบให
้แน่
ใ
จว่
า
ท่
อ
ระบายน�
้ ำไม่มก
ี ารอุด
ั าไม่ ท่อระบายน�ำ้ ห ักงอ ถูกบีบอ ัดหรือ
น�ำ้ ในเครือ
่ งซกผ้
ตัน หักงอ และอืน
่ ๆ และไม่ถก
ู บีบอัดอยูข
่ ้าง
ระบายหรือระบายชา้
อุดต ัน
หลังหรือใต ้เครือ
่ งซักผ ้า
้ ผ้าทีซ
ั ม
เสือ
่ กที
่ ค
ี ราบสกปรกมาก ••ใช ้เครือ
่ งซํกผ ้าหลัก
้ ผ ้าทีซ
ั ไปก่อนหน ้านีอ
••เสือ
่ ก
้ าจมีคราบสกปรกที่
การขจ ัดคราบสกปรก
ถูกทิง้ ไว ้ การขจัดคราบสกปรกอาจเป็ นเรือ
่ ง
ไท�ำด้ไม่ด ี
คราบสกปรกทีท
่ งิ้ ไว้กอ
่ นหน้านี้
ยากและอาจต ้องใช ้มือซักหรือมีการช่วยจัดการ
ก่อนเพือ
่ ช่วยในการขจัดคราบสกปรก
่ นีเ้ ป็ นเรือ
•
•
สิ
ง
่ งปกติ เครือ
่ งซักผ ้าปรับรอบเวลา
ั
เครือ
่ งซกผ้าจะปร ับเวลาในการ
โดยอัตโนมัตเิ พือ
่ ให ้ได ้ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ส�ำหรับ
้ ผ้าทีซ
ั
ั
ั แรง
รอบเวลาในการซก
ซกตามปริ
มาณเสือ
่ ก
โปรแกรมทีเ่ ลือก เวลาทีเ่ หลือทีแ
่ สดงในจอแส
นานกว่าปกติ
ด ันน�ำ้ และสภาพการใชง้ านอืน
่ ๆ
ดงผล เป็ นเพียงการประมาณ เวลาทีเ่ กิดขึน
้ จริง
โดยอ ัตโนม ัติ
อาจแตกต่างกัน
้ งซกฟอกไม่
ั
ใชผ
ถก
ู ต้องหรือมาก ••เครือ
่ งใช ้นีต
้ ้องการผงซักฟอกน ้อยมาก ควรใช ้
กลิน
่ เหม็นอ ับหรือ
เกินไป
ถ ้วยวัดปริมาณผงซักฟอกทีใ่ ห ้มา
กลิน
่ ราน�ำ้ ค้างใน
ไม่มก
ี ารท�ำความสะอาดภายใน
ั า
เครือ
่ งซกผ้
••ใช ้โปรแกรมท�ำความสะอาดถังอย่างสม�ำ่ เสมอ
ั
ถ ังซกอย่
างเหมาะสม
ั าจะส่ง
เครือ
่ งซกผ้
••สิง่ นีเ้ ป็ นการแจ ้งเตือนเพือ
่ อนุญาตให ้มีการใส่
เสียงซ�ำ้ ๆ ก่อนการ
สิง่ นีไ้ ม่ใช่เรือ
่ งผิดพลาด
น�้ ำยาปรับผ ้านุ่มก่อนการล ้างครัง้ สุดท ้าย
ล้างครงสุ
ั้ ดท้าย
ต ัวกรองอุดต ัน
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••ปิ ดลิน
้ ชักแล ้วกดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก เพือ
่ เริม
่ รอบการ
ท�ำงาน
ั ดอย่างไม่เหมาะสม
ลิน
้ ชกปิ
••หากปิ ดลิน
้ ชักและมีข ้อความเกีย
่ วกับข ้อผิด
พลาดในการล็อคลิน
้ ชักปรากฏขึน
้ ให ้เรียกใช ้
บริการ
••เปิ ดลิน
้ ชักและตรวจสอบให ้แน่ใจว่าบริเวณสลัก
้ ผ ้าหรือสิง่ กีดขวางใด ๆ
ไม่มเี สือ
••ปิ ดฝา ปิ ดลิน
้ ชัก แล ้วกดปุ่ ม เริม
่ /พ ัก เพือ
่ เริม
่
ประตูปิดอย่างไม่เหมาะสม
รอบการท�ำงาน
••ถ ้าประตูปิดและมีข ้อความเกีย
่ วกับข ้อผิดพลาด
ของประตูปรากฎขึน
้ ให ้เรียกใช ้บริการ
เปิ ดก๊อกน�ำ้ เย็นไม่สด
ุ
••ตรวจดูให ้แน่ใจว่าก๊อกน�้ ำเย็นเปิ ดจนสุดแล ้ว
••ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าท่อไม่มก
ี ารหักงอหรือถูก
ท่อสายน�ำ้ ห ักงอ ถูกบีบอ ัดหรือ
บีบอัด โปรดใช ้ความระมัดระวังเมือ
่ มีการย ้าย
บด
เครือ
่ งซักผ ้า ในระหว่างการท�ำความสะอาดและ
การซ่อมบ�ำรุง
ต ัวกรองน�ำ้ เข้าถูกอุดต ัน
••ท�ำความสะอาดตัวกรองน�้ ำขาเข ้า
••ตรวจสอบก๊อกน�้ ำอืน
่ ในบ ้านเพือ
่ ตรวจสอบให ้
แน่ใจว่าแรงดันน�้ ำทีใ่ ช ้ในครัวเรือนพียงพอและ
แรงด ันน�ำ้ ประปาไปย ังก๊อกน�ำ้
ไหลได ้ไม่จ�ำกัด ถอดท่อส่งน�้ ำจากเครือ
่ งซักผ ้า
หรือบ้านอยูใ่ นระด ับต�ำ
่ เกินไป
และปล่อยน�้ ำสองถึงสามลิตรไหลผ่านท่อเพือ
่
ล ้างสายส่งน�้ ำ หากการไหลต�ำ่ เกินไป ให ้ติดต่อ
ช่างประปาเพือ
่ ซ่อมแซมท่อน�้ ำ
••ท่อทีไ่ ด ้รับการออกแบบเพือ
่ จ�ำกัดการรั่วไหล
่ มต่อก ับ
น�ำ้ ประปาได้ร ับการเชือ
สามารถตัดการวงจรการท�ำงานอย่างผิดพลาด
ท่อทีจ
่ ำ
� ก ัดการรว่ ั ไหล
ได ้และขัดขวางการเติมน�้ ำลงในเครือ
่ งซักผ ้า ไม่
แนะน� ำให ้ใช ้ท่อทีจ
่ �ำกัดการรั่วไหล
้แน่ใจว่าท่อระบายน�้ ำไม่มก
ี ารอุด
ท่อระบายน�ำ้ ห ักงอ ถูกบีบอ ัดหรือ ••ตรวจสอบให
ตัน หักงอ และอืน
่ ๆ และไม่ถก
ู บีบอัดอยูข
่ ้าง
อุดต ัน
หลังหรือใต ้เครือ
่ งซักผ ้า
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TH
อาการ

สาเหตุ
UE การด�ำเนินการในการปร ับ
� เร็จ
สมดุลไม่ประสบความสำ
ั อยเกินไป
ปริมาณการซกน้
้ ผ้าหน ักผสมก ับเสือ
้ ผ้าทีเ่ บา
เสือ
กว่า

การแก้ไข
••ความพยายามเพือ
่ ปรับสมดุลปริมาณการซัก
โดยอัตโนมัตไิ ม่ประสบความส�ำเร็จ รอบการ
ท�ำงานถูกหยุดชัว่ คราวเพือ
่ ให ้สามารถปรับ
ปริมาณการซักด ้วยตนเอง
้ ผ ้าอืน
••เพิม
่ เสือ
่ ๆ มากขึน
้ เพือ
่ ให ้เครือ
่ งซักผ ้า
สามารถปรับสมดุลปริมาณการซัก
้ ผ ้าทีม
••ซักเสือ
่ น
ี �้ ำหนักใกล ้เคียงกัน

ั
ปริมาณการซกขาดสมดุ
ล

้ ผ ้า
••กระจายปริมาณการซักด ้วยตนเองหากเสือ
พันกัน

ข้อผิดพลาดในการควบคุม

••ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ

ระด ับน�ำ้ สูงเกินไปเนือ
่ งจากวาล์ว
น�ำ้ ผิดพลาด

••ปิ ดก๊อกน�้ ำ ถอดปลั๊กเครือ
่ งซักผ ้า และเรียกใช ้
บริการ

เซ็ นเซอร์ระด ับน�ำ้ ท�ำงานไม่ถก
ู
ต้อง

••ปิ ดก๊อกน�้ ำ ถอดปลั๊กเครือ
่ งซักผ ้า และเรียกใช ้
บริการ

้ ก ับมอเตอร์
มีขอ
้ ผิดพลาดเกิดขึน

••ให ้เครือ
่ งซักผ ้าหยุดท�ำงานเป็ นเวลา 30 นาที
และจากนัน
้ เริม
่ ต ้นการท�ำงานรอบใหม่ หากรหัส
ข ้อผิดพลาด LE ยังคงอยู่ ให ้เรียกใช ้บริการ

ถึงเวลาทีจ
่ ะใชโ้ ปรแกรม
ั
ท�ำความสะอาดถ ังซก

••ใช ้โปรแกรม ท�ำความสะอาดถังซัก

ั าขนาดเล็ก
ใชง้ านเครือ
่ งซกผ้
ั
โดยไม่มถ
ี ังซกหล
ัก
์ ม
์ บบ
ชุดสวิตชท
ี่ ก
ี ารเรียงสวิตชแ
้ นก ันท�ำงานไม่เหมาะสม
ซอ

••เครือ
่ งซักผ ้าขนาดเล็ก ไม่สามารถท�ำงานเครือ
่ ง
เดียวตามล�ำพังได ้ ต ้องตัง้ อยูข
่ ้างใต ้เครือ
่ งซัก
ผ ้าแบบฝาหน ้าของ LG
••ผลิตภัณฑ์นม
ี้ ไี ว ้ส�ำหรับใช ้งานกับเครือ
่ งใช ้
ไฟฟ้ า LG ทีไ่ ด ้รับอนุญาตเท่านัน
้ โทรติดต่อ
ศูนย์บริการข ้อมูลลูกค ้าเพือ
่ ตรวจสอบรายการ
เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า LG ทีไ่ ด ้รับอนุญาต

ท่อระบายหรือปั๊มระบายน�ำ้ เป็น
น�ำ้ แข็ง

••ท�ำให ้ท่อส่งน�้ ำอุน
่ ขึน
้ โดยใช ้ผ ้าชุบน�้ ำร ้อน
••ใส่น�้ำอุน
่ ลงในถังซัก

้ ะ
CL ไม่ใช่ขอ
้ ผิดพลาด รห ัสนีจ
ช่วยป้องก ันเด็กจากการ
เปลีย
่ นแปลงรอบหรือการท�ำงาน
ของเครือ
่ ง

••เพือ
่ ปิ ดการใช ้งาน กดปุ่ ม Tub Clean และ
Rinse+ ค ้างไว ้สามวินาที
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