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เครือ่งซกัผา้รุน่ T-350 EXPRESS VENDED 
WC0350XA-39AC2X-SSBCS-THX 
WC0350XA-39AC2X-SSKCS-THX 
C-SERIES CONTROL – 50Hz 

 
คูม่อืผูใ้ช ้

การตดิตัง้และใชง้าน 
คําแนะนําในการใชง้าน 

 
กรณุาอา่นขอ้มลูชดุนี้และเก็บไวเ้พือ่ใชอ้า้งองิในอนาคต 

 
คําเตอืน - เครือ่งซกัผา้นี้ตดิตัง้อปุกรณ์และมคีณุสมบตักิารทํางานทีส่มัพันธก์บัระบบนริภยัทีม่อียูภ่ายใน  เพือ่ป้องกนั 
ก ารบาดเจ็บหรอืไฟฟ้าชอ็ต อยา่ซอ่มแซมสว่นประกอบโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 
 

เจา้ของเครือ่งมหีนา้ทีด่แูลตรวจสอบเครือ่งเป็นประจําเพือ่ใหแ้น่ใจวา่สามารถทํางานไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 
อยา่ใหเ้ครือ่งทํางานในกรณีตอ่ไปนี้ 

- ระดบัน้ําสงูเกนิไป 
- หากเครือ่งไมไ่ดต้อ่กราวดอ์ยา่งเหมาะสม 
- หากฝาเครือ่งล็อคไมส่นทิระหวา่งรอบการทํางาน 
- มกีารสัน่สะเทอืนเนื่องจากการยดึหรอืฐานไมม่ัน่คง 

 
คําเตอืน - เพือ่ความปลอดภยั 

 
1.   ปิดเครือ่งและน้ํากอ่นการซอ่มบํารงุ 
2.   อยา่ใสผ่า้มากเกนิไป 
3.   อยา่เปิดฝาขณะถังเคลือ่นทีห่รอืมน้ํีา 
4.   อยา่บายพาสอปุกรณ์นริภยัของเครือ่งซกัผา้ 
5.   อยา่ใชส้ารระเหยหรอืสารไวไฟกบัหรอืใกลก้บัเครือ่งซกัผา้ 
6.   แผงชิน้สว่นตา่ง ๆ จะตอ้งตดิตัง้อยูเ่ขา้ที ่ สว่นประกอบเหลา่นี้มไีวเ้พือ่ป้องกนัการกระแทกและการบาดเจ็บ 

และทําใหเ้ครือ่งซกัผา้แข็งแรงมากขึน้ 
 

เงือ่นไขในการดแูลรักษาเชงิป้องกนั 
 
รายวนั 
- ตรวจสอบวา่ฝาใสผ่า้ล็อคแน่นหนาและไมส่ามารถเปิดไดร้ะหวา่งรอบการทํางานทัง้หมด  
- ตรวจสอบการตอ่สายน้ําวา่มน้ํีาร่ัวหรอืไม ่
- ทําความสะอาดดา้นบนและดา้นขา้งของตูเ้พือ่ขจัดสิง่สกปรกออก 
- ทําความสะอาดตวัจา่ยน้ํายาซกัผา้และฝา และตรวจสอบวา่สกรยูดึตวัจา่ยทัง้หมดเขา้ทีแ่ละแน่นหนาด ี
- ตรวจสอบวาลว์ระบายวา่มกีารร่ัวและเปิดไดต้ามปกตหิรอืไม ่
- ตรวจสอบฝาใสผ่า้วา่มกีารร่ัวหรอืไม ่ ทําความสะอาดซลีฝาปิดจากสิง่แปลกปลอมตา่ง ๆ 
- เปิดฝาชอ่งใสผ่า้คา้งไวเ้พือ่ใหอ้ากาศไหลผา่นเครือ่งซกัผา้เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน 
 
ทกุสามเดอืน 
- เครือ่งซกัผา้จะตอ้งไมทํ่างาน โดยอยา่ใหม้ไีฟเลีย้งระบบ 
- ตรวจสอบสายพานตวั V วา่มกีารสกึหรอหรอืปรับตงึไดพ้อดหีรอืไม ่
- เชด็ขยุหรอืสิง่แปลกปลอมตา่ง ๆ บรเิวณมอเตอร ์
- ตรวจสอบการตอ่สายน้ําทัง้หมดวา่มน้ํีาร่ัวหรอืไม ่
- เชด็ทําความสะอาดดา้นในของเครือ่งซกัผา้และตรวจสอบวา่สว่นประกอบทางไฟฟ้าทัง้หมดไมม่คีวามชืน้ 
หรอืฝุ่ นละออง 
- นํากรองทอ่น้ําขาเขา้ออกเพือ่ทําความสะอาด  เปลีย่นใหมต่ามความเหมาะสม 
- ตรวจสอบสลกัยดึ - ขนัแน่นตามความเหมาะสม 
 
ขอ้สําคญั:  ตดิตัง้แผงวสัดทุีนํ่าออกทัง้หมดกลบัเขา้ทีห่ลงัทําการตรวจสอบรายวนัและ/หรอืรายไตรมาส 
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สารบญั 
 

 เลขหนา้ 
รายละเอยีดทางเทคนคิเครือ่งซกัผา้ 2 
ขนาดในการตดิตัง้ 3 
คําแนะนําในการตดิตัง้ 4 
คําแนะนําในการใช ้ 8 
การตัง้โปรแกรมควบคมุเครือ่งซกัผา้ 10 
ขอ้ผดิพลาดของเครือ่งซกัผา้ทีม่แีสดงใหท้ราบ 24 
การซอ่มบํารงุและแกไ้ขปัญหา 30 
อปุกรณ์เสรมิและขอ้มลูตดิตอ่ 34 

 
รายละเอยีดทางเทคนคิเครือ่งซกัผา้ 

 
รุน่ T-350 EXPRESS 9.1 กก. (20 ปอนด)์ เครือ่งซกัผา้ 

 

ความจ ุ

ขนาดถัง 

 

ขอ้มลูทางไฟฟ้า 

ระบบขบัเคลือ่น 

ความเร็วในการซกั 

ป่ันหมาดระหวา่งรอบการทํางาน 

ป่ันหมาดรอบสดุทา้ย 

สว่นควบคมุเครือ่ง 

ชอ่งน้ําเขา้ 

 

 

วาลว์ระบาย 

 

9.1 กก./76.5 ล. (20 ปอนด/์2.7 ลบ.ฟตุ) 

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 53 ซม. X หนา 34 ซม. (เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 21 นิว้ x  

ลกึ 13 1/2 นิว้) 

240 VAC, 50 HZ, 1 เฟส, 6.2 A, 473 W 

ชดุขบัอนิเวอรเ์ตอรแ์บบซอฟตส์ตารท์, มอเตอร ์1 แรงมา้, มอเตอร ์1 แรงมา้ 

55 RPM 

449 RPM (60 G’S) 

819 RPM (200 G’S) 

ตัง้โปรแกรมจากคอมพวิเตอรไ์ด ้

วาลว์โซลนิอยด ์2 ตวั 

อตัราการไหล: แตล่ะชดุ 35 ล./นาท ี(9 แกลลอน/นาท)ี, 207-827 kPa       

(30-120 PSI) 

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 57 มม. (2 1/4 นิว้) 
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เครือ่งซกัผา้สําหรับใชง้านทั่วไปรุน่ T-350  
ขนาดการตดิตัง้ 

530 เผือ่เลอืก

591 แนะนํา 364 เผือ่เลอืก 

425 แนะนํา 

ดา้นขา้ง 
(ขนาดเป็น มม.) 

กําลงั

ระบบนํ้าลน้ SUDS 
วาลว์ 
นํ้า 

ชอ่ง  
ระบาย 

ดา้นหลงั 
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คําแนะนําในการตดิตัง้ 
 

ตอ้งตดิตัง้เครือ่งซกัผา้ตามขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ ของรัฐและขอ้บงัคบัดา้นอาคารของประเทศ หลกัเกณฑ ์
ทางไฟฟ้า ระบบประปาและขอ้บงัคบัอืน่ ๆ ทีม่ผีลในพืน้ที ่

 
 

 
 
คําเตอืน - คําแนะนําในการตดิตัง้และซอ่มบํารงุนี้จัดทําขึน้สําหรับชา่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้  เพือ่ป้องกนั 
การบาดเจ็บและไฟฟ้าชอ็ต อยา่ทําการซอ่มบํารงุใด ๆ นอกเหนือไปจากทีร่ะบใุนคําแนะนําในการใช ้
ยกเวน้สําหรับชา่งผูเ้ชีย่วชาญ 
 

 
 
เงือ่นไขเบือ้งตน้ 
 
เครือ่งออกแบบมาสําหรับใชบ้นหรอืเหนือพืน้คอนกรตีเปลอืยเปลา่ อยา่ใชบ้นฐานทีต่ดิไฟได ้ เครือ่งจะตอ้งยดึสลกั 
เกล ียวและยาปนูใหแ้น่นหนากบัพืน้คอนกรตีทีม่ัน่คงหรอืยดึกบัฐานยาปนูทีเ่หมาะสมทีย่ดึสลกัเกลยีวตอ่กบัพืน้คอนกรตี 
ยาปนูทีม่ัน่คง  ใชค้วามระมดัระวงัในการตดิตัง้เครื่อ่งบนฐานวางเพือ่ใหแ้น่ใจวา่การตดิตัง้มคีวามมัน่คง และไมม่โีอกาส 
ที ่จะเกดิการสัน่สะเทอืนมากจนเกนิไป  การตดิตัง้ทัง้หมดจะตอ้งทําขึน้บนพืน้คอนกรตีทีแ่ข็งแรงหนา 150 มม. (6 นิว้) 
ขึน้ไป  สลกัเกลยีวยดึหรอืพกุยดึจะตอ้งมคีณุภาพดแีละมเีสน้ผา่นศนูยก์ลางอยา่งนอ้ย 16 มม. (5/8 นิว้) 
 
การยดึ 
 
แนะนําใหใ้ชฐ้านคอนกรตีหรอืฐานยดึเหล็กกลา้ทีส่ามารถยกลอยเครือ่งประมาณ 200 มม. (8 นิว้) เหนือพืน้เพือ่ให ้
ส ามารถใชง้านฝาปิดชอ่งใสผ่า้ไดส้ะดวก  เวน้ระยะอยา่งนอ้ย 600 มม. (24 นิว้) ดา้นหลงัเครือ่ง เพือ่ใหส้ามารถถอด 
มอเตอรอ์อกไดโ้ดยสะดวก  ดขูนาดการยดึสลกัเกลยีวตวัเครือ่งไดจ้ากภาพ 1-1 และ 1-2 
 
หากตอ้งใชฐ้านคอนกรตียกสงู แนะนําใหเ้ป็นพืน้คอนกรตีเทชิน้เดยีวกนักบัพืน้ดา้นลา่ง  สลกัเกลยีวยดึควรมขีนาด  
16 x 200 มม. (5/8 x 8 นิว้) เกรด 8 หรอืดกีวา่ พรอ้มยดึดว้ยหวัประกบัทรงฉากขนาด 10 มม. (4 นิว้) และยืน่ออกมา 
48 มม. (1 7/8 นิว้) เหนือฐานรอง  ไมแ่นะนําใหใ้ชพ้กุยดึกบัฐานรองแบบคอนกรตีเนื่องจากจะอยูต่ดิขอบมากเกนิไป 
ทําใหค้อ นกรตีแตกออกมาได ้ (ดใูนภาพ 1-1 และ 1-3) 
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ไดร้ะนาบกบัผนัง  
ใหไ้ดร้ะยะ 50 มม. 
จากตวัเครือ่ง 

ดา้นหนา้ ดา้นขา้ง 

635 
ขัน้ตํา่

ผนังดา้นหลงั 

660 
ความกวา้งเครือ่ง 

ห
า่งจาก เครือ่ง 

635  
ความห

นาเครือ่ง

ผังพืน้

200 
เหนอืพืน้ 

พืน้ดา้นลา่ง 100 

สลกัยดึ 16 x 200 มม. เกรด 8 
พรอ้มแผนประกบั 100 SQ หรอืเทยีบเทา่ 
(สลกัเกลยีวยดึยืน่ออก 48 มม.) แทน่รองควรเสรมิแรงดว้ย 

ตะแกรงหรอืเหล็กเสน้ 

การยดึแทน่รองคอนกรตี  

หมายเหต:ุ ตอ้งยาปนูระหวา่งฐาน 
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ระบบประปา 
 
ทอ่จา่ยน้ําจัดมาใหพ้รอ้มกบัเครือ่ง  จดุตอ่เกลยีวทีท่อ่เป็นแบบ 3/4-14 BSP 
 
จัดเตรยีมสายน้ํารอ้นและน้ําเย็นแยกกนั ความดนัน้ําใหค้งอยูท่ี ่207 kPa - 827 kPa (30 psi - 120 psi)  แนะนําใหจ้า่ย 
น้ําร ้อนที ่60C (140F) เพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพในการซกัดทีีส่ดุ  อยา่ใหอ้ณุหภมูน้ํิาเกนิกวา่ 82C (180F) 
 
การระบายน้ํา 
 
สายระบายน้ําทีด่า้นหลงัของเครือ่งมขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 57 มม. (2 1/4 นิว้)  สายระบายทีใ่ชจ้ะตอ้งอยูตํ่า่ก วา่ 
วาลว์ระบายเพือ่ใหก้ารระบายเป็นไปอยา่งเหมาะสม   
 
ขอ้มลูทางไฟฟ้า 
 
 

คําเตอืน 
ตดัระบบไฟและระบบน้ํากอ่นเปิดแผงวสัดเุพือ่ซอ่มบํารงุ 

 
เครือ่งซกัผา้ Dexter T-350 เฟสเดยีว 240VAC 50 Hz ผลติขึน้สําหรับตดิตัง้แบบถาวร  ไมม่สีายไฟจัดมาให ้ ใหต้อ่เครื ่อง 
กบัวงจรสาขาแยกเฉพาะทีไ่มไ่ดแ้ชรก์บัไฟสอ่งสวา่งหรอือปุกรณ์อืน่ ๆ  จะตอ้งมรีะบบตดัการเชือ่มตอ่แบบแยกหนา้สมัผั ส 
ระยะอยา่งนอ้ย 3 มม.  จดุตอ่จะตอ้งมวีสัดหุุม้ป้องกนัในรางเดนิสายแบบออ่นกนัน้ําหรอืเทยีบเทา่ โดยมขีนาดตวันําและ 
ฉนวนทีเ่หมาะสม  วสัดหุุม้ป้องกนัของสายไฟอยา่งนอ้ยจะตอ้งเทยีบเทา่สายไฟมาตรฐาน IEC 227 หรอื IEC 245  ชา่ง 
ผู ้เชีย่วชาญจะตอ้งเป็นผูเ้ชือ่มตอ่ตามแผนผังสายไฟทีกํ่าหนด (แนะนําขนาดสายที ่3.5 ตร.มม.) 
 
การตอ่ระบบไฟฟ้า: ตดัไฟเลีย้งทัง้หมดทีไ่ปยงัเครือ่งซกัผา้ 
ถอดแผงวสัดดุา้นบนของเครือ่งซกัผา้และคน้หาบล็อคตอ่ไฟใกล ้กบัดา้นหลงัของชดุควบคมุ  
 
 คน้หาบล็อคตอ่ไฟและตอ่ขัว้ L1, N และดนิตามทีกํ่ากบัไว ้
 สกรนํูากระแสลงดนิตดิกบับล็อคตอ่ไฟ TB-1 จะตอ้งตอ่ลงดนิภายนอกในสภาพด ี

 
เงือ่นไขในการตอ่ฟิวส ์
 
ฟิวสห์น่วงเวลา 15 แอมป์ (ดอูลัเอเลเมนต)์ (หรอืตวัตดัวงจรเทยีบเทา่) 
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หมอ้แปลงชดุควบคมุ 
 
หมอ้แปลงชดุควบคมุอยูด่า้นในรางควบคมุและปรับเป็นขัน้ที ่200 - 230 โวลทล์งเป็นกระแส 24 โวลท ์ จะมขีัว้สองขัว้ที ่
หมอ้แปลงชดุควบคมุสําหรับเป็นกระแสจา่ยไฟหลกั (ขาเขา้)  ใชข้ัว้ "L1 200V" สําหรับจา่ยไฟระหวา่ง 180 - 229 โวลท ์
 ใชข้ัว้ "L1 230V" สําหรับจา่ยไฟระหวา่ง 230 - 255 โวลท ์

 
 

 
 

 
ตรวจสอบ 

 
หลงัจากสิน้สดุการตดิตัง้ ตอ่ระบบประปาและเดนิสายไฟ ใหเ้ดนิเครือ่งซกัผา้หนึง่รอบและตรวจสอบวา่มน้ํีาร่ัวหรอื 
ทํา งานไดต้ามปกตหิรอืไม ่
 
ถังซกัควรหมนุทวนเข็มนาฬกิา (ดจูากดา้นหนา้เครือ่ง) ในชว่งการป่ันหมาดระหวา่งรอบการทํางานและการป่ันหม าด 
รอบสดุทา้ย  หากรอบป่ันเป็นไปตามเข็มนาฬกิา แสดงวา่สายมอเตอร ์T1 และ T2 ตอ่กบั T1 และ T2 ทีช่ดุ 
ขบัเค ลือ่นความถีแ่ปรผันสลบักนัอยู ่ ตดักระแสไฟกอ่นสลบัสายไฟ 
 

การตอ่หมอ้แปลงชดุควบคมุ 

สายดํา/แดง 
เลอืกขัว้ตํา่นีสํ้าหรับไฟ 180V - 229V 

สายดํา/แดง 
เลอืกขัว้ตํา่นีสํ้าหรับไฟ 230V - 255V 

สายดํา/น้ําเงนิ 
อยา่เคลือ่นยา้ยหรอืนําสายนีอ้อก 

อยา่เคลือ่นยา้ยหรอืนําสายนีอ้อก 



8514-224-004 REV A page 8 

คําแนะนําในการใชง้าน - การเริม่การทํางานของเครือ่งซกัผา้ 
 

ก.  ใสผ่า้ทีถั่งซกัและล็อคประตใูหแ้น่น  ผา้จะตอ้งไมต่ดิคา้งทีแ่หวนตามขอบฝาปิดและดา้นหนา้ของถัง 
ขณ ะปิดฝา  น้ําหนักผา้สงูสดุคอื 9.1 กก. (20 ปอนด)์ ขณะแหง้ อยา่ใสผ่า้เกนิกวา่ 9.1 กก. (20 ปอนด)์ 

 
ข.  เลอืกอณุหภมูกิารทํางานทีเ่หมาะสมสําหรับผา้ทีจ่ะซกั 

 
ค.  เตมิผงซกัฟอกในชอ่ง "detergent" ของชอ่งจา่ยอตัโนมตัดิา้นบนของเครือ่งซกัผา้  เตมิน้ํายาปรับผา้นุ่ม 
ใ นชอ่ง "fabric softener" ตามความตอ้งการ  ใชน้ํ้ายาปรับผา้นุ่มในปรมิาณทีผู่ผ้ลติแนะนํา 
 
หากใชน้ํ้ายาซกัผา้เตมิในชอ่ง "detergent" ใหเ้ตมิน้ํายาในชว่งเริม่ตน้ของรอบการซกั 

 
หากเครือ่งตัง้รอบกอ่นซกัจรงิ สามารถเตมิผลติภณัฑซ์กัผา้ในชอ่งกลมทีต่วัจา่ยน้ํายาหรอืใสล่งบนผา้ขณะใส ่
ผา้ในเครือ่งซกัผา้ 

 
ง.  ใสเ่หรยีญหรอืบตัรเดบติตามราคาทีกํ่าหนดในการซกั จอแสดงผลจะหกัลบยอดเงนิคงเหลอืทีต่อ้งจา่ย  
หลงัจากหยอดเหรยีญหรอืหกัเงนิตามทีกํ่าหนดแลว้ จอแสดงผลจะแจง้เป็น "PRESS START" และ LED 
ปุ่ มเริม่การทํางานจะตดิกะพรบิ หากฝาไมไ่ดปิ้ดหรอืล็อคอยู ่จอแสดงผลจะแจง้เป็น "CLOSE DOOR" 
และสว่นควบคมุจะรอจนกวา่ฝาจะปิดล็อคกอ่นดําเนนิการตอ่ การกดปุ่ มเริม่การทํางานเป็นการเริม่รอ บ 
การทํางานและเปิดไฟ ON จอแสดงผลจะแสดงเวลาทีเ่หลอืของรอบการทํางานเป็นนาท ี ฝาปิดชอ่งใสผ่า้ 
จะล็อคคา้งอยูจ่นกวา่จะสิน้สดุรอบการทํางาน 
 

สิน้สดุรอบการทํางาน 
 
เมือ่รอบการทํางานสิน้สดุลง จะมเีสยีงสญัญาณดงั 3 ครัง้และจอแสดงผลจะแจง้เป็น "CYCLE DONE THANK YOU" 
จนกวา่ฝาจะเปิดออก  สามารถเปิดฝาเครือ่งไดใ้นตอนนี้  เปิดฝาชอ่งใสผ่า้คา้งไวเ้มือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน 
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ระบบตดัการทํางานฉุกเฉนิ/ล็อคนริภยัฝาปิด 
 
เครือ่งม ีSafety Door Lock ทีทํ่าหนา้ทีล็่อคฝาปิดเมือ่เริม่รอบการทํางานจนกวา่จะสิน้สดุรอบ ล็อคฝาปิดจะทําให ้
ไมส่ามารถเปิดฝาเครือ่งเป็นเวลาไมเ่กนิ 3 นาทหีากกระแสไฟไมต่อ่เนื่องระหวา่งรอบการทํางาน 
   
ปุ่ ม Emergency Stop จะหยดุการทํางานของเครือ่งชัว่คราวและชว่ยใหส้ามารถเปิดฝาเครือ่งหลงัล็อคฝา 
ปิดนริภยัปลดการทํางาน  หากกดปุ่ ม Emergency Stop เสยีงเตอืนจะดงัขึน้และจอแส 
ดงผลจะเริม่นับถอยหลงัพรอ้มแจง้เป็น "STOP 3" "STOP 2" "STOP 1"  หากปลอ่ยมอืจากปุ่ มกอ่นครบ 3 วนิาท ี
สญัญาณเตอืนจะหยดุลงและรอบการทํา งานจะเดนิตอ่ตามปกต ิ หากกดปุ่ ม Emergency Stop คา้งไว ้3 วนิาท ี
จอแสดงผลจะนับถอยหลงัและเครือ่งซกั ผา้จะเริม่หยดุการเคลือ่นไหว การจา่ยน้ําและเริม่ระบายน้ําออกจากด ้
านในเครือ่ง แมว้า่เครือ่งจะสามารถหย ุด เคลือ่นทีไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว แตอ่าจตอ้งใชเ้วลาถงึ 3 กอ่นฝาเครือ่งจะปลดล็อค  
ระหวา่งนี้สญัญาณเตอืนจะดงัตอ่เนื่องและจอแสดงผลจะแ จง้เป็น "STOPPING"  เมือ่สญัญาณสิน้สดุลง 
จะสามารถเปิดฝาเครือ่งได ้ สามารถเริม่การ ทํา งาของเครือ่งซกัผา้ใหมไ่ดโ้ดยการปิดล็อคฝาปิด และกดปุ่ ม Start  
หากเครือ่งซกัผา้ถกูหยดุการทํางานมากกวา่ หนึง่ครัง้กอ่นป่ันหมาดรอบสดุทา้ย รอบการทํางานดงักลา่วจะถกูยกเลกิ  
หากเครือ่งซกัผา้หยดุทํางานระหวา่งรอบป่ันห มาดรอบสดุทา้ย รอบการทํางานดงักลา่วจะสิน้สดุลง  
หากเครือ่งซกัผา้หยดุการทํางานมากกวา่ 1 ชัว่โมง รอบการ ทํางา นจะถกูยกเลกิ 
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การตัง้โปรแกรมควบคมุเครือ่งซกัผา้ 
 

สว่นควบคมุเครือ่งซกัผา้สามารถตัง้โปรแกรมเพือ่แจง้ผูใ้ชใ้หท้ราบราคาใหบ้รกิาร การปรับเปลีย่นเวลารอบการทํางาน 
อณุหภมูแิละตวัเลอืกในการทํางานอืน่ ๆ สามารถดําเนนิการไดส้องวธิดีงันี้ 

1. ตัง้โปรแกรมแบบแมนวลผา่นปุ่ ม "Start" "Hot" "Warm" และ "Cold" 
2. ดาวนโ์หลดไฟลผ์ูใ้ชแ้บบปรับแตง่ไดผ้า่น USB ดคํูาแนะนําในการดาวนโ์หลดสําหรับ USB 

ไดโ้ดยตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายของ Dexter ใกลบ้า้นหรอืเขา้ไปที ่dexterlive.com 
 
การตัง้โปรแกรมแบบแมนวล: 
เครือ่งซกัผา้จะตอ้งอยูใ่นโหมดไอเดลิกอ่นสามารถเขา้ไปยงัเมนูตัง้โปรแกรมแมนวลได ้โหมดไอเดลิคอืโหม ด 
ในกรณีทีเ่ครือ่งซกัผา้ไมไ่ดเ้ดนิรอบซกัและมรีาคาใหบ้รกิารปรากฏขึน้ทีห่นา้จอ 
 
เขา้สูโ่หมดตัง้โปรแกรมแมนวลโดยปลดล็อคดา้นบนของเครือ่งซกัผา้และยกขึน้เล็กนอ้ย (อาจตอ้งถอดสกร ู
สํา หรับชอ่งสบูอ่อก) จากนัน้กดปุ่ มตัง้โปรแกรม 1 วนิาท ีสว่นควบคมุควรแสดงผลเป็น "PROGRAMMING" 
 
ดตํูาแหน่งปุ่ มตัง้โปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพอรต์ USB จากภาพดา้นลา่ง (พอรต์ USB จะเปิดเปลอืยอยูเ่มื ่อ 
ดา้นบนของเครือ่งซกัผา้ถกูยกขึน้)  
 

 
 

พอรต์ USB ขณะดา้นบนของเครือ่งซกัผา้ถกูยกขึน้ 

ปุ่ มตัง้โปรแกรมควบคมุ  
(แสดงแบบภาคตดัขวาง - มองไกล  
ตําแหน่งจรงิจะอยูด่า้นในแผงควบคมุ) 

Quarters Only 
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เมือ่เขา้สูโ่หมดตัง้โปรแกรมแมนวล ปุ่ ม "Start" "Hot" "Warm" และ "Cold" จะรองรับฟังกช์ัน่สํารอง  
 
ชือ่ปุ่ ม ฟังกช์ัน่สํารองในโหมดตัง้โปรแกรม 

Start ใชเ้พือ่ตอบรับตวัเลอืกทีป่รากฏขึน้หรอืเป็นปุ่ ม "Enter" 

Hot ใชเ้พือ่เลือ่นตวัเลอืกขึน้ (กดคา้งเพือ่เลือ่นไปเรือ่ย ๆ อยา่งรวดเร็ว) 

Warm ใชเ้พือ่เลือ่นตวัเลอืกลง (กดคา้งเพือ่เลือ่นไปเรือ่ย ๆ อยา่งรวดเร็ว) 

Cold ใชเ้พือ่ยอ้นกลบัไปหนึง่ขัน้ (กด 1 ครัง้) หรอืออกจากโหมดตัง้โปรแกรม 
(กดคา้ง 3 วนิาท)ี 

 
ฟังกช์ัน่สํารองนี้ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถไลร่ายการเมนูตวัเลอืกระหวา่งคา่โปรแกรมตา่ง ๆ ภาพดา้นลา่งแสดงเมนูลําดบั 
บนสดุ การเลอืกตวัเลอืกจากเมนูลําดบับนสดุจะเป็นการแสดงตวัเลอืกเมนูในลําดบัถัดไป (เมนูยอ่ย) 
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ตวัเลอืก Quick Test: 
หากเลอืก Quick Test เครือ่งซกัผา้จะเริม่การยอ่รอบการซกัโดยราคาใหบ้รกิารจะไมไ่ดรั้บการตอบสนองใด ๆ 
เป้าหมายของการยน่ยอ่รอบการทํางานก็เพือ่ทดสอบสว่นประกอบทีสํ่าคญัทัง้หมดเพือ่ใหก้ารทํางานเป็นไปอยา่ง 
เหมาะสม รหสัขอ้ผดิพลาดควรทํางานตามปกตทิัง้หมดระหวา่งการทดสอบ จะแสดงผลจะแจง้การทํางานใหแ้กผู่ใ้ช ้
ลกัษ ณะเดยีวกบัรอบการซกัตามปกต ิยกเวน้ขอ้ความ "ADD BLEACH" จะไมป่รากฏขึน้เนื่องจากรอบการทํางาน 
ทีย่อ่ลงมา ความเร็วในการป่ันหมาดรอบสดุทา้ยจะเป็นไปตามโปรแกรมของผูใ้ชท้ีต่ัง้ไว ้
 
ตวัเลอืก Rapid Advance: 
หากเลอืก Rapid Advance การทํางานจะคลา้ย ๆ กบั Quick Test โดยเครือ่งซกัผา้จะเริม่รอบการซกัโดยราค า 
ใหบ้รกิารจะไมไ่ดรั้บการตอบสนองใด ๆ ทัง้นี้รอบการทํางานจะเป็นรอบปกตพิรอ้มคณุสมบตักิารทํางานเพิม่เตมิ LED  
ปุ่ ม "Start" จะตดิกะพรบิและแจง้ผูใ้ชใ้หท้ราบวา่เมือ่กดปุ่ มนี้ เครือ่งจะเรง่เขา้สูข่ัน้ตอนตอ่ไปของรอบการทํางาน 
จอแสดงผลจะแจง้เป็น "ADVANCE" เมือ่มกีารเรง่รอบการทํางาน  ระดบัน้ําจะตอ้งถกูระบายออกกอ่นเรง่รอบการทํางาน 
ระหวา่งรอระบายน้ํา การแจง้ "ADVANCE" จะคา้งอยูท่ีจ่อแสดงผลและ LED ปุ่ มเริม่การทํางานจะหยดุกะพรบิ Rapid 
Advance จะยอมใหม้กีารระบายน้ําจากถังซกัและหยดุการทํางานของถังซกักอ่นเริม่รอบป่ันหมาดหรอืรอบเตมิน้ําถัดไป   
 
สามารถออกจากโหมด Rapid Advance ไดโ้ดยกดปุ่ มตัง้โปรแกรม รอบการทํางานจะสิน้สดุลง ขณะใชโ้หมด Rapid 
Advance เวลาของรอบการทํางานจะไมถ่กูตอ้งอกีตอ่ไป  ขา้มขัน้ตอนผา่น Rapid Advance โดยจะตอ้งไมร่บีเปิด 
ฝาเครื ่องเมือ่ส ิน้สดุรอบการทํางาน  
 
บนัทกึประวตัริหสัขอ้ผดิพลาด: 
รหสัขอ้ผดิพลาดหา้รายการลา่สดุจะถกูจัดเก็บไวท้ีส่ว่นควบคมุพรอ้มกํากบัวนัทีแ่ละเวลา เป้าหมายของตวัเลอื กนี้คอื 
เพือ่บนัทกึประวตักิารเกดิปัญหาเหลา่นี้ข ึน้ (ไมม่กีารเปลีย่นแปลงใด ๆ)  
 
เวลาจะอา้งองิจาก Real Time Clock แตอ่าจมกีารปรับเปลีย่นไปตามการตัง้โปรแกรมแมนวลของผูใ้ช ้(ตวัเลอืก Shift 
Hours) และ/หรอืคา่บอกลา้งเวลาจากเครอืขา่ย หากมรีหสัขอ้ผดิพลาดเกดิขึน้อกี รหสัทีบ่นัทกึไวห้า้รายการตวั ที ่
เกา่ทีส่ดุจะถกูลา้งจากหน่วยความจํา 
 
 
 



8514-224-004 REV A page 13 

 
 
ตวัเลอืก Prices: 
ตวัเลอืกนี้ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถกําหนดมลูคา่สําหรับหยอดเหรยีญหรอืราคาใหบ้รกิาร นอกจากนี้ผูใ้ชย้งัสามารถคนืค ่
าเป็นคา่จากโรงงาน หลงัจากปรับราคาผา่นปุ่ ม "ขึน้" หรอื "ลง" จะตอ้งกดปุ่ ม "Enter" อกีครัง้เพือ่ใหส้ว่นควบคมุ 
บ ันทกึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

1. “RIGHT COIN” และ “LEFT COIN” เป็นสว่นป้อนขอ้มลูสองแบบทีส่ามารถใชก้ารไดจ้ากทีห่ยอดเหรยีญ 
2. “SET VEND” จะเป็นราคาใหบ้รกิารพืน้ฐานจรงิ (หรอื Vend Price A) ซึง่จะแสดงทีจ่อแสดงผลของสว่น 

ควบคมุ  
รเีซต็สญัญาณของทีห่ยอดเหรยีญหรอืปรับราคาใหบ้รกิารเป็นคา่จากโรงงานโดยกด "Enter" เมือ่ปรากฏขอ้ความ 
"DEFAULT" กด "Enter" อกีครัง้เมือ่ขอ้ความ "RESET" ปรากฏขึน้เพือ่ยนืยนัการดําเนนิการ  
 
ภาพดา้นลา่งแสดงตวัเลอืกเมนูยอ่ยสําหรับ Prices: 
 

 
 
ตวัเลอืก Temp Pricing: 
ตวัเลอืก Temperature Pricing ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถแจง้ลกูคา้เกีย่วกบัราคาใหบ้รกิารทีจ่ะแตกตา่งกนัไปต าม 
อณุหภมูน้ํิาทีล่กูคา้เลอืก หากตัง้โปรแกรมอืน่ทีไ่มใ่ช ่0 สําหรับ "WARM ADDER" หรอื "HOT ADDER" 
คณุสมบตักิารทํางานดงักลา่วจะเริม่ทํางาน คา่ทีต่ัง้โปรแกรมไวจ้ะถกูเพิม่ไปยงัราคาใหบ้รกิารพืน้ฐานเมือ่เลอืก 
อ ุณหภมูน้ํิาทีกํ่าหนดไว ้ 
 
เมือ่ลกูคา้หยอดเหรยีญตามราคาใหม ่และเริม่การทํางานของเครือ่งซกัผา้ สว่นเลอืกอณุหภมูจิะเปิดใหล้กูคา้ 
เล ือกจํากดัตามราคาใหบ้รกิารทีเ่ทา่กบัหรอืตํา่กวา่ยอดทีป้่อน  
 
ภาพดา้นลา่งแสดงตวัเลอืกเมนูยอ่ยสําหรับ Temp Pricing: 
 

 
 
 
 
 
 
 

00.01-99.99 

(เพิม่ทลีะ 00.01) 

00.01-99.99 

(เพิม่ทลีะ 00.01) 

FREE 00.01-99.99 

(เพิม่ทลีะ 00.01) 

FREE 00.01-99.99

(เพิม่ทลีะ 00.01) 

FREE 00.01-99.99

(เพิม่ทลีะ 00.01) 
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ตวัเลอืก Cycles: 
ตวัเลอืกนี้ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถกําหนดเวลาซกัและเวลาป่ันหมาดสําหรับรอบ "Wash" นอกจากนี้ผูใ้ชย้งัสามารถ 
กําหนดเวลาซกั อณุหภมูน้ํิาและเวลาป่ันหมาดสําหรับรอบ "Rinse" และ "Final rinse" (อณุหภมูน้ํิาสําหรับรอบ "Wash" 
จะถกูเลอืกโดยลกูคา้ผา่นปุ่ ม "Hot" "Warm" และ "Cold" ทีด่า้นหนา้เครือ่ง)  สําหรับรอบ "Final Spin" ผูใ้ชส้ามารถ 
กําหนดความเร็วในการป่ันหมาด (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิดา้นลา่ง) 
 
นอกจากนี้ผูใ้ชย้งัสามารถคนืคา่เป็นคา่จากโรงงาน รเีซต็คา่ทัง้หมดใน Cycles เป็นคา่จากโรงงานโดยกด "Enter" 
เมือ่ปรากฏขอ้ความ "DEFAULT" กด "Enter" อกีครัง้เมือ่ขอ้ความ "RESET" ปรากฏขึน้เพือ่ยนืยนัการดําเนนิการ  

1. “Final Spin” เป็นการป่ันหมาดหลงัรอบการซกัและป่ันระหวา่งรอบการทํางานอืน่ ๆ ทัง้หมดสิน้สดุลง 
ความเร็วในการป่ันจะสงูกวา่รอบป่ันกอ่นหนา้นี้ ขอ้ดขีองรอบการป่ันทีส่งูขึน้คอืจะทําใหส้ามารถไลน้ํ่าจา กผา้ 
ไดม้ากขึน้ซึง่เป็นการลดเวลาในการแหง้ของผา้ ทัง้นี้หากไมป่ฏบิตัติามคําแนะนําในการตดิตัง้ของ Dexter 
อาจตอ้งลดความเร็วในการป่ันของรอบ "Final Spin"  

 
สามารถปรับรอบ "Final Spin" ไดโ้ดยเป็นชว่งละ 10 G สําหรับเครือ่งซกัผา้ทีม่คีวามเร็วในการป่ันสงูสดุ 100G 
และชว่งละ 20 G สําหรับเครือ่งซกัผา้ทีม่คีวามเร็วในการป่ันสงูสดุ 200G ความเร็วรอบ "Final spin" 
เริม่ตน้จากโรงงานจะเป็นคา่สงูสดุทีเ่ลอืกได ้

รุน่ ชว่งรอบ Final Spin ทีป่รับได ้
T-300 60G ถงึ 100G 
T-350 60G ถงึ 200G 
T-400 60G ถงึ 100G 
T-450 หรอื T-450 SWD 60G ถงึ 200G 
T-600 60G ถงึ 100G 
T-750 60G ถงึ 200G 
T-900 60G ถงึ 100G 
T-950 60G ถงึ 200G 
T-1200 60G ถงึ 100G 
T-1450 60G ถงึ 200G 

 
2. “Delay Fill” ใชใ้นกรณีทีม่ปัีญหาเรือ่งแรงดนัน้ํา ในกรณีนี้ เครือ่งซกัผา้อาจไมส่ามารถเตมิน้ําในถังไดภ้ายใน 

เว ลาทีกํ่าหนดทําใหป้ระสทิธภิาพในการซกัไมด่พีอ  
 
หากเลอืก "On" ไวสํ้าหรับ "Delay Fill" วาลว์น้ําจะตอ้งเปิดทํางาน เครือ่งซกัผา้จะเหวีย่งหมนุ แตเ่วลารอบ 
การทํางานจะหยดุชัว่คราว  เครือ่งซกัผา้จะอยูใ่นสถานะนี้ตอ่ไปจนกวา่จะถงึระดบัน้ําทีต่อ้งการ  หลงัจากถ ึ
งร ะดบัน้ําทีกํ่าหนด รอบการทํางานจะดําเนนิตอ่ไป การเลอืก "On" หรอื "Off" แตล่ะครัง้จะมผีลตอ่โปรแกรม 
ก ารซกัทัง้หมดในรอบการทํางานดงักลา่ว คา่เริม่ตน้จากโรงงานตัง้ไวเ้ป็น "Off"  
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3. “Delay Spin” ใชใ้นกรณีทีม่ขีอ้จํากดัในการระบายน้ํา ในกรณีนี้เครือ่งซกัผา้อาจไมส่ามารถระบายน้ํา 
ไดใ้นเวลาทีกํ่าหนดเพือ่เดนิรอบป่ันหมาด  

 
หากคา่เวลา (ไมใ่ช ่0) ถกูตัง้โปรแกรมไวสํ้าหรับ "Delay Spin" การสิน้สดุโปรแกรมการซกัจะถกูตอ่เวลาเพิม่ 
ตามเวลาทีเ่ลอืกไว ้เวลาจะถกูเพิม่เขา้มาใหก้บัวาลว์ระบายเพือ่เปิดระบายน้ําและชดเชยปัญหาการร ะบาย 
น้ําทีจํ่ากดั คา่เริม่ตน้จากโรงงานตัง้ไวเ้ป็น 0 วนิาท ี 
 

4. “Default Temp” ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถเลอืกอณุหภมูน้ํิา ("Hot" "Warm" หรอื "Cold") ระหวา่งโหมด Idle 
ลกูคา้สามารถเลอืกอณุหภมูอิืน่ ๆ สําหรับโปรแกรมการซกัพจิารณาตามตวัเลอืกตา่ง ๆ ทีแ่จง้ในคูม่อืฉบบันี้   

 
ภาพดา้นลา่งแสดงตวัเลอืกเมนูยอ่ยสําหรับ Cycles: 

 
 

0.00-2:30

(เพิม่ทลีะ 0:15)

3:00-15:00

(เพิม่ทลีะ 1:00)

0:00-10:00

(เพิม่ทลีะ 1:00)

NO CYCLE
3:00-15:00 

(เพิม่ทลีะ 1:00)

0:00-10:00

(เพิม่ทลีะ 1:00)

3:00-15:00

(เพิม่ทลีะ 1:00)

0:00-10:00

(เพิม่ทลีะ 1:00)

60G-100G

(เพิม่ทลีะ 10G) 

60G-200G

(เพิม่ทลีะ 20G) 
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ตวัเลอืก Plus Cycle: 
ตวัเลอืก "Plus Cycle" ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถแจง้ลกูคา้เกีย่วกบัราคาใหบ้รกิารทีจ่ะแตกตา่งกนัไปตามโปรแกรม 
ก ารซกัเพิม่เตมิทีเ่ลอืก โดยทั่วไปผูใ้ชส้ามารถตัง้โปรแกรมการซกัเพิม่เตมิในลกัษณะเดยีวกบั "Cycles"  
 
นอกจากนี้ผูใ้ชย้งัสามารถคนืคา่โปรแกรมเป็นคา่จากโรงงาน คา่จากโรงงานไมม่กีารใชต้วัเลอืก Plus Cycle ใด ๆ 
รเีซต็คา่ทัง้หมดใน Plus Cycles เป็นคา่จากโรงงานโดยกด "Enter" เมือ่ปรากฏขอ้ความ "DEFAULT" กด "Enter" 
อกีครัง้เมือ่ขอ้ความ "RESET" ปรากฏขึน้เพือ่ยนืยนัการดําเนนิการ 
 

1. “Pre-Wash”- หากผูใ้ชต้ัง้โปรแกรม "Cycle Time" สําหรับ "Pre-Wash" เป็นคา่ทีไ่มใ่ช ่0 ("ไมม่รีอบการ 
ทํา งาน") คณุสมบตักิารทํางานนี้จะถกูใชง้าน ทัง้นี้ลกูคา้จะไมไ่ดรั้บแจง้ใหจ้า่ยคา่บรกิารเพิม่เตมิสําหรับ  
"Pre-Wash" ยกเวน้ผูใ้ชต้ัง้โปรแกรม Price เป็นคา่อืน่ทีไ่มใ่ช ่0 ("ฟร"ี)   ขณะใช ้"Pre-Wash" 
โปรแกรมการซกัและการป่ันหมาดเพิม่เตมิจะเกดิขึน้กอ่นโปรแกรม Wash มาตรฐานในหวัขอ้ Cycles Options 

 
ขณะเปิดใช ้"Pre-Wash" และตัง้โปรแกรม "Price" ไว ้ลกูคา้จะไดรั้บแจง้ใหห้ยอดเหรยีญเพิม่หากต ้องการ 
ใชโ้ปรแกรม "Pre-Wash" การทํางานจะเริม่ขึน้เมือ่ลกูคา้หยอดเหรยีญครบตามราคาใหบ้รกิ าร 
พืน้ฐานทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมห่ยอดเหรยีญครบตามราคาใหบ้รกิารของโปรแกรม "Pre-Wash" 
สว่นแจง้เตอืนจะนับถอยหลงัและโปรแกรม "Pre-Wash" จะไมทํ่างาน    
 

2. “Extend Wash”- หากผูใ้ชต้ัง้โปรแกรม "Extend Time" สําหรับ "Extend Wash" เป็นคา่ทีไ่มใ่ช ่0 
คณุสมบตักิารทํางานนี้จะถกูใชง้าน ทัง้นี้ลกูคา้จะไมไ่ดรั้บแจง้ใหจ้า่ยคา่บรกิารเพิม่เตมิสําหรับ "Extend Wash" 
ยกเวน้ผูใ้ชต้ัง้โปรแกรม Price เป็นคา่อืน่ทีไ่มใ่ช ่0 ("ฟร"ี)    

 
ขณะใชโ้ปรแกรม "Extend Wash" โปรแกรม Wash มาตรฐานทีร่ะบใุนหวัขอ้ Cycles จะถกูตอ่เวลาต าม 
เวลาเพิม่เตมิทีเ่ลอืก ขณะเปิดใช ้"Extend Wash" และตัง้โปรแกรม "Price" ไว ้ลกูคา้จะไดรั้บแจง้ให ้
ห ยอดเหรยีญเพิม่หากตอ้งการใชโ้ปรแกรม "Extend Wash" การทํางานนี้จะเริม่ขึน้หลงัจากกดปุ่ ม "Start" 
เพือ่เริม่รอบ Wash ปกต ิหากลกูคา้ไมห่ยอดเหรยีญครบตามราคาใหบ้รกิารของโปรแกรม "Extend Wash" 
สว่นแจง้เตอืนจะนับถอยหลงัและเวลาเพิม่เตมิจะไมถ่กูเพิม่ไปยงัโปรแกรม Wash  
 

3. “Extra Rinse”- หากผูใ้ชต้ัง้โปรแกรม "Cycle Time" สําหรับ "Extra Rinse" เป็นคา่ทีไ่มใ่ช ่0 
("ไมม่รีอบการทํางาน") คณุสมบตักิารทํางานนี้จะถกูใชง้าน ทัง้นี้ลกูคา้จะไมไ่ดรั้บแจง้ใหจ้า่ยคา่บร ิการ 
เพิม่เตมิสําหรับ "Extra Rinse" ยกเวน้ผูใ้ชต้ัง้โปรแกรม Price เป็นคา่อืน่ทีไ่มใ่ช ่0 ("ฟร"ี)    

 
ขณะใช ้"Extra Rinse" โปรแกรมการซกัและการป่ันหมาดเพิม่เตมิจะเกดิขึน้หลงักอ่นโปรแกรม "Final Rinse" 
มาตรฐานในหวัขอ้ Cycles Options ขณะเปิดใช ้"Extra Rinse" และตัง้โปรแกรม "Price" ไว ้ลกูคา้จะไดรั้บ 
แจง้ใหห้ยอดเหรยีญเพิม่หากตอ้งการใชโ้ปรแกรม "Extra Rinse" การแจง้เตอืนนี้จะเกดิขึน้ระหวา่งรอบ  
"Final Rinse" มาตรฐาน หากลกูคา้ไมห่ยอดเหรยีญครบตามราคาใหบ้รกิารของโปรแกรม "Extra Rinse" 
สว่นแจ ้งเตอืนจะนับถอยหลงัและโปรแกรม "Extra Rinse" จะไมทํ่างาน    
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ภาพดา้นลา่งแสดงตวัเลอืกเมนูยอ่ยสําหรับ Plus Cycle: 
 

 
 

 

NO CYCLE 
0:00-15:00 

(เพิม่ทลีะ 1:00) 

0:00-10:00 

(เพิม่ทลีะ 1:00) 

FREE 00.01-99.99 

(เพิม่ทลีะ 00.01) 

0:00-10:00 

(เพิม่ทลีะ 1:00) 

FREE 00.01-99.99 

(เพิม่ทลีะ 00.01)

NO CYCLE 
0:00-15:00 

(เพิม่ทลีะ 1:00) 

0:00-10:00 

(เพิม่ทลีะ 1:00) 

FREE 00.01-99.99 

(เพิม่ทลีะ 00.01) 
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คา่ปรับตัง้: 
ตวัเลอืก “Settings” ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถปรับเปลีย่นโปรแกรมตา่ง ๆ เพือ่แกไ้ขรปูแบบการควบคมุการทํางานของลกูคา้ 
ดรูายละเอยีดตวัเลอืกระดบัตา่ง ๆ จากดา้นลา่ง 

1. “Decimal Point”- หากผูใ้ชต้ัง้โปรแกรม Decimal Point เป็น "OFF" จอแสดงผลจะไมแ่สด งจดุทศนยิม 
ในราคาใหบ้รกิาร คา่เริม่ตน้จากโรงงานตัง้ไวเ้ป็น "ON"  

2. “Sounds”- หากผูใ้ชต้ัง้โปรแกรม Sounds เป็น "OFF" สว่นควบคมุจะไมม่เีสยีงเตอืนเมือ่ส ิน้สดุรอบการซกั 
คา่เริม่ตน้จากโรงงานตัง้ไวเ้ป็น "ON"  

3. “Password”- หากผูใ้ชต้ัง้โปรแกรมรหสัผา่นเป็นคา่ทีไ่มใ่ช ่0000 สว่นควบคมุจะแจง้ผูใ้ชใ้หก้รอกรหสัผา่น 
(คา่ทีต่ัง้โปรแกรมไว)้ กอ่นสามารถเขา้ไปยงัการตัง้โปรแกรมแบบแมนวล คา่เริม่ตน้จากโรงงานคอื "0000" 
(ไมม่รีหสัผา่น)  

a. ทัง้นี้หากผูใ้ชล้มืรหสัผา่น สามารถรเีซต็เป็นคา่จากโรงงาน (ไมม่รีหสัผา่น) โดยทําการฮา รด์ 
รเีซต็ทีส่ว่นควบคมุ ดวูธิกีารฮารด์รเีซต็ไดจ้ากหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งในคูม่อืชดุนี้  

b. กําหนดรหสัผา่นแตล่ะตวัโดยใชปุ้่ ม "ขึน้" หรอื "ลง" เพือ่ปรับตวัเลขทีต่ดิกะพรบิอยู ่หลงัจากเลอืก 
ตวัเลขทีต่อ้งการไดแ้ลว้สําหรับตวัเลขหลกัใด ๆ ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพือ่ไปสูห่ลกัถัดไป หลงัจาก 
ไ ดต้วัเลขสีห่ลกัตามตอ้งการ จะตอ้งกดปุ่ ม "Enter" คา้งไว ้3 วนิาทเีพือ่ยนืยนัการกําหนดรหสัผา่น 
วา่ เสร็จสิน้แลว้ 

4. “Language”- สว่นควบคมุนี้ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาเริม่ตน้ในการแจง้เตอืนลกูคา้ หรอืผูใ้ชส้ามารถเล ือก 
ภาษาสเปนหรอืฝร่ังเศสเป็นสว่นแสดงผลแจง้เตอืนลกูคา้ไดห้ากตอ้งการ ทัง้นี้การแจง้เตอืนอืน่ ๆ ทัง้หมด  
เชน่ การตัง้โปรแกรมแมนวล การตัง้โปรแกรม USB และรหสัขอ้ผดิพลาดจะยงัคงแสดงผลเป็นภาษาองัก ฤษ 
เชน่เดมิ  

5. “Shift Hours”- คณุสมบตันิี้ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถปรับเวลาทีใ่ชจ้ากสว่นควบคมุจากเวลาทีเ่ก็บบนัทกึไว ้
ภายในโดยสว่นควบคมุ สว่นควบคมุจะใช ้Real Time Clock (RTC) เพือ่ตรวจสอบเวลาและวนัทีจ่ากภายใน 
RTC จะทํางานตอ่ไปแวา่สว่นควบคมุจะไมไ่ดรั้บไฟเลีย้งจากภายนอก RTC กําหนดไวสํ้าหรับ Central 
Standard Time โดยไมม่กีารใชเ้วลาถนอมแดด เนื่องจากเครือ่งอาจอยูใ่นเขตเวลาอืน่ ผูใ้ชจ้งึสามารถเลอืก 
ว ันทีแ่ละเวลาเผือ่เลอืกเพือ่ใหม้กีารตดิตามเวลาคูข่นานไปกบั RTC หากเลอืกเวลาเผือ่เลอืกนี้ไว ้หรอืปรับ 
จาก RTC เวลาเผือ่เลอืกจะถกูใช ้เชน่ สําหรับกรณีการเกดิรหสัขอ้ผดิพลาด และเวลาทีป่รับเปลีย่นราคา 
ระหวา่งวนั  

a. ชัว่โมงใน "SHIFT HOURS" สามารถกําหนดไดโ้ดยใชปุ้่ ม "ขึน้" หรอื "ลง" เพือ่ปรับตวัเลขทีต่ดิ 
กะพรบิอยู ่หลงัจากเลอืกชัว่โมงทีต่อ้งการไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพือ่เขา้สูส่ว่นนาท ีหลงัจาก 
เล ือกชัว่โมงและนาทแีลว้ ตอ้งกดปุ่ ม "Enter" คา้งไว ้3 วนิาทเีพือ่ยนืยนัวา่กําหนดเวลาปรับเปลีย่ น 
เสร็จสิน้แลว้ 

6. "TIME" - สว่นควบคมุจะใช ้Real Time Clock (RTC) เพือ่ตรวจสอบเวลาและวนัทีจ่ากภายใน RTC 
จะทํางานตอ่ไปแวา่สว่นควบคมุจะไมไ่ดรั้บไฟเลีย้งจากภายนอก RTC กําหนดไวสํ้าหรับ Central Standard 
Time โดยไมม่กีารใชเ้วลาถนอมแดด ทัง้นี้หากเกดิปัญหาขึน้และเวลา RTC ไมถ่กูตอ้ง สามารถรเีซต็เป็นเวลา 
ปัจจบุนัไดผ้า่นตวัเลอืกนี้  

a. ชัว่โมงใน "TIME" สามารถกําหนดไดโ้ดยใชปุ้่ ม "ขึน้" หรอื "ลง" เพือ่ปรับตวัเลขทีต่ดิกะพรบิอยู ่
หลงัจากเลอืกชัว่โมงทีต่อ้งการไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพือ่เขา้สูส่ว่นนาท ีหลงัจากเลอืก 
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ชั ่วโมงและนาทแีลว้ ตอ้งกดปุ่ ม "Enter" คา้งไว ้3 วนิาทเีพือ่ยนืยนัวา่ตอ้งการรเีซต็ RTC เป็น 
รายก ารทีทํ่าเสร็จสิน้ 

7. "DATE" - จะคลา้ยกบั "TIME" คอืหากเกดิปัญหาขึน้และวนัที ่RTC ไมถ่กูตอ้ง สามารถรเีซต็เป็นวนัที ่
ปั จจบุนัไดผ้า่นตวัเลอืกนี้  

a. สามารถกําหนดวนัของเดอืนใน "DATE" โดยใชปุ้่ ม "ขึน้" หรอื "ลง" เพือ่ปรับตวัเลขทีต่ดิกะพรบิอยู ่
หลงัจากเลอืกวนัในเดอืนทีต่อ้งการไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพือ่เขา้สูส่ว่นเดอืน หลงัจากเลอื ก 
เดอืนทีต่อ้งการในปีไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพือ่เขา้สูส่ว่นปี หลงัจากเลอืกวนั เดอืนและปี 
ทั ้งหมดแลว้ ตอ้งกดปุ่ ม "Enter" คา้งไว ้3 วนิาทเีพือ่ยนืยนัวา่ตอ้งการรเีซต็ RTC เป็นรายก าร 
ทีทํ่าเสร็จสิน้ 

8. “Drive Table”- สว่นควบคมุจะทราบรุน่ของเครือ่งซกัผา้โดยพจิารณาจากขอ้มลูทีไ่ดรั้บจาก Variable 
Frequency Drive (VFD) ทัง้นี้เนื่องจากสามารถใช ้VFD ไดห้ลายตวัในผลติภณัฑร์ุน่เดยีวกนัโดย 
ขึน้อยูก่บัเวลาทีผ่ลติ ตวัเลอืก "DRIVE TABLE" จงึมไีวใ้หเ้ลอืกใช ้เครือ่งซกัผา้รุน่ใหม ่ๆ ควรตัง้โปรแกรม 
"DRIVE TABLE" เป็น "CURRENT" ทัง้นี้สําหรับเครือ่งซกัผา้รุน่เกา่ทีต่ดิตัง้ชดุควบคมุใหม ่ควรเลอืกตวัเลอืก 
"CLASSIC" สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากตวัแทนจําหน่ายของ Dexter ในพืน้ที ่

 
รเีซต็คา่ทัง้หมดใน Settings เป็นคา่จากโรงงานโดยกด "Enter" เมือ่ปรากฏขอ้ความ "DEFAULT" กด "Enter" 
อกีครัง้เมือ่ขอ้ความ "RESET" ปรากฏขึน้เพือ่ยนืยนัการดําเนนิการ  
 
ภาพดา้นลา่งแสดงตวัเลอืกเมนูยอ่ยสําหรับ Settings: 
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เมนู Usage: 
เมนู Usage ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถตดิตามขอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านเครือ่ง ดรูายละเอยีดตวัเลอืกเมนูยอ่ยแตล่ ะสว่น 
จากดา้นลา่ง 

1. “Coin Audit”: ฟิลด ์Coin Audit จะแสดงจํานวนเหรยีญสะสมทีถ่กูสง่ไปยงัชดุควบคมุผา่นสว่นแจง้ขอ้มลู 
เ หรยีญดา้นซา้ยและดา้นขวา ขอ้มลูนี้เป็นการแสดงจํานวนเหรยีญ ไมใ่ชข่อ้มลูมลูคา่เหรยีญสะสมแตอ่ยา่งใด  

a. นอกจากนี้ผูใ้ชย้งัสามารถปรับคนืยอดการตรวจสอบเหรยีญกลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน (ศนูย)์ 
รเีซต็คา่ตรวจสอบเหรยีญทัง้หมดโดยกด "Enter" เมือ่ขอ้ความ "DEFAULT" ปรากฏขึน้ กด "Enter" 
อกีครัง้เมือ่ขอ้ความ "RESET" ปรากฏขึน้เพือ่ยนืยนัการดําเนนิการ  

2. “Cycle Count”: ฟิลด ์Cycle Count จะแสดงจํานวนรอบการซกัสะสมทีเ่กดิขึน้ นี่เป็นจํานวนรอบการทํางาน 
ไมใ่ชจํ่านวนชัว่โมงสะสม นอกจากนี้ผูใ้ชย้งัสามารถกําหนดคา่จํานวนตามทีต่อ้งการได ้เชน่ หากตอ้งเปลีย่ น 
ชดุควบคมุของเครือ่ง ใหต้ัง้โปรแกรมสว่นควบคมุใหมเ่พือ่แสดงจํานวนคา่รอบทีบ่นัทกึไวโ้ดยสว่ นควบคมุ 
ทีต่ดิตัง้ไวเ้ดมิ กําหนดจํานวนแตล่ะหลกัโดยใชปุ้่ ม "ขึน้" หรอื "ลง" เพือ่ปรับตวัเลขทีต่ดิกะพรบิอยู ่
หลงัจากเลอืกตวัเลขหลกัทีต่อ้งการไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพือ่เขา้สูห่ลกัตอ่ไป หลงัจากเลอืกจํา นวน 
เสร็จสิน้ จะตอ้งกดปุ่ ม "Enter" คา้งไว ้3 วนิาทเีพือ่ยนืยนัการดําเนนิการ 

a. นอกจากนี้ผูใ้ชย้งัสามารถปรับคนืจํานวนรอบการทํางานเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน (ศนูย)์ 
รเีซต็จํานวนรอบการทํางานโดยกด "Enter" เมือ่ขอ้ความ "DEFAULT" ปรากฏขึน้ กด "Enter" 
อกีครัง้เมือ่ขอ้ความ "RESET" ปรากฏขึน้เพือ่ยนืยนัการดําเนนิการ  

3. “Motor Hours”: ฟิลด ์Motor Hours ใชเ้พือ่แสดงชัว่โมงการทํางานทัง้หมดของมอเตอร ์สว่นใหญข่อ้มลูนี้ 
จ ะตรงกบัชัว่โมงสําหรับรอบการทํางานของเครือ่ง ทัง้นี้จะมฟิีลดแ์ยกไวสํ้าหรับในกรณีทีม่กีารเปลีย่นม อเตอร ์
ของเครือ่ง ผูใ้ชส้ามารถกําหนดชัว่โมงการทํางานมอเตอรเ์ป็นคา่ทีต่อ้งการได ้เชน่ หากตอ้งเป ลีย่น 
ชดุควบคมุของเครือ่ง ใหต้ัง้โปรแกรมสว่นควบคมุใหมเ่พือ่แสดงชัว่โมงการทํางานของมอเตอรท์ีบ่นัท ึกไว ้
โดยสว่นควบคมุทีต่ดิตัง้ไวเ้ดมิ กําหนดจํานวนชัว่โมงแตล่ะหลกัโดยใชปุ้่ ม "ขึน้" หรอื "ลง" เพือ่ปรับ 
ตวัเลขทีต่ดิกะพรบิอยู ่หลงัจากเลอืกตวัเลขชัว่โมงทีต่อ้งการไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพือ่เขา้สูห่ลกัตอ่ไป 
หลงัจากเลอืกจํานวนชัว่โมงเสร็จสิน้ จะตอ้งกดปุ่ ม "Enter" คา้งไว ้3 วนิาทเีพือ่ยนืยนัการดําเนนิการ 

a. นอกจากนี้ผูใ้ชย้งัสามารถปรับคนืชัว่โมงการทํางานมอเตอรเ์ป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน (ศนูย)์ 
รเีซต็ชัว่โมงการทํางานมอเตอรโ์ดยกด "Enter" เมือ่ขอ้ความ "DEFAULT" ปรากฏขึน้ กด "Enter" 
อกีครัง้เมือ่ขอ้ความ "RESET" ปรากฏขึน้เพือ่ยนืยนัการดําเนนิการ 

4. “Cycle Hours”: ฟิลด ์Cycle Hours ใชเ้พือ่แสดงชัว่โมงการทํางานทัง้หมดสําหรับเครือ่งซกัผา้ สว่นใหญ ่
ขอ้มลูนี้จะตรงกบัชัว่โมงการทํางานมอเตอรข์องเครือ่ง ทัง้นี้จะมฟิีลดแ์ยกไวสํ้าหรับในกรณีทีม่กีารเปลี ่ยน 
มอเตอรข์องเครือ่ง ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหวัขอ้ Motor Hours 
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ภาพดา้นลา่งแสดงตวัเลอืกเมนูยอ่ยสําหรับ Usage: 
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เมนู Control: 
เมนู Control ใชเ้พือ่ตรวจสอบขอ้มลูทีสํ่าคญัทางเทคนคิโดยผูใ้ชสํ้าหรับสว่นควบคมุ เมนูนี้ไมส่ามารถแกไ้ขได ้
ดรูายละเอยีดเมนูยอ่ยแตล่ะสว่นไดจ้ากดา้นลา่ง 

1. “Serial Number”: แสดงซเีรยีลนัมเบอรข์องชดุควบคมุ 
2. “MAC Address”: MAC Address เป็นรหสัเฉพาะทีกํ่าหนดใหก้บัชดุควบคมุโดยผูผ้ลติ โดยชว่ยให ้

เร าเตอรเ์ครอืขา่ยสามารถตรวจหาชดุควบคมุ 
3. “IP Address”: IP Address เป็นรหสัประจําตวัทีกํ่าหนดใหก้บัชดุควบคมุโดยระบบเครอืขา่ย  
4. “M Firmware”: M Firmware คอืเฟิรม์แวรห์ลกัทีโ่หลดไปยงัชดุควบคมุในปัจจบุนั 
5. “S Firmware”: S Firmware คอืเฟิรม์แวรสํ์ารองทีโ่หลดไปยงัชดุควบคมุในปัจจบุนั 
6. “C Firmware”: C Firmware คอืเฟิรม์แวรก์ารสือ่สารทีโ่หลดไปยงัชดุควบคมุในปัจจบุนั 

 
ภาพดา้นลา่งแสดงตวัเลอืกเมนูยอ่ยสําหรับ Control: 
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รอบการทํางานเริม่ตน้ของเครือ่งซกัผา้หยอดเหรยีญ 
 
ตารางตอ่ไปนี้แสดงรายละเอยีดทัง้หมดของรอบการทํางานเริม่ตน้ของเครือ่งซกัผา้แบบหยอดเหรยีญ 
 

การซกั เวลาของรอบ 
การซกั (นาท)ี 

อณุหภมูน้ํิา หน่วงการเตมิ เวลาป่ันหมาด 
(นาท)ี 

เตรยีมการซกั 0 เย็น ปิด 0 
ซกั 9 อุน่ ปิด 0 

เพิม่เวลาซกั 0 ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
ลา้งน้ํา  4 เย็น ปิด 1 

ลา้งน้ําขัน้สดุทา้ย 5 เย็น ปิด ไมม่ ี
ป่ันหมาดรอบลา้งน้ําพเิศษ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี 0 
ซกัรอบลา้งน้ําพเิศษ 0 เย็น ปิด ไมม่ ี
ป่ันหมาดรอบสดุทา้ย ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี 6 

 
 
 
เครือ่งซกัผา้แบบทีไ่มม่ทีีห่ยอดเหรยีญ 
 
หากคณุจัดซือ้เครือ่งซกัผา้ทีไ่มม่ทีีห่ยอดเหรยีญและกําลงัตดิตัง้อปุกรณ์หยอดเหรยีญแบบทีต่อ้งการ 
ใหด้วูธิกีารเชือ่มตอ่ทีถ่กูตอ้งจากแผนผังการเดนิสายของเครือ่งซกัผา้  คณุอาจตอ้งตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายเครือ่ง 
หย อดเหรยีญเพือ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 
 
โหมด RAPID ADVANCE 
 
โหมด Rapid Advance สามารถเขา้ใชง้านดว้ยตวัเองโดยกดคา้งทีปุ่่ มปรับอณุหภมูน้ํิา Cold จากนัน้กดปุ่ มตัง้ 
โ ปรแกรมคา้งไวท้ีช่ดุควบคมุเป็นเวลาสามวนิาท ี จะไมม่กีารเปลีย่นแปลงใด ๆ ทีส่งัเกตไดก้บัเครือ่งซกัผา้ 
หรอืจอแสดงผล  สามารถเขา้ไปยงัโหมด Rapid Advance ไดท้ัง้จากโหมด Idle หรอืระหวา่งรอบการทํางาน  
ใหก้ดปุ่ มเริม่การทํางานเพือ่เขา้ไปยงัขัน้ตอนตอ่ไปในรอบการซกัอยา่งรวดเร็ว  จอแสดงผลจะแจง้เป็น "ADVANCE"  
เครือ่งซกัผา้จะลดัไปยงัขัน้ตอนการซกัตอ่ไป  น้ําจะระบายออกกอ่นเขา้สูข่ัน้ตอนตอ่ไป 
 
โหมด Rapid Advance จะไมส่ ิน้สดุจนกวา่ขัน้ตอนการซกัสว่นสดุทา้ยจะเสร็จสิน้   ทัง้นี้ไมส่ามารถขา้มขั ้นตอน 
สดุทา้ยไดใ้นโหมด Rapid Advance 
 
หมายเหต:ุ 1.  ขณะใชโ้หมด Rapid Advance เวลาของรอบการทํางานจะไมถ่กูตอ้งอกีตอ่ไป   

2.  ขา้มขัน้ตอนผา่น Rapid Advance โดยจะตอ้งไมร่บีเปิดฝาเครือ่งเมือ่ส ิน้สดุรอบการทํางาน 
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ขอ้บกพรอ่งของเครือ่งซกัผา้ทีม่แีจง้ 
 
 
 

รหสั 
ขอ้ผดิพลาด 
ทีแ่จง้ รายละเอยีด   

DOOR 
LOCK 

ERROR 
ขอ้ผดิพลาดล็อคฝาปิด สถานการณ์ 

ขอ้ผดิพลาดนี้เกดิขึน้เมือ่ไมไ่ดรั้บสญัญาณล็อคฝาปิดภายในหนึง่ 
วนิาทหีลงัจากเริม่รอบการทํางาน หลงัพยายามเริม่การทํางาน 
เครื ่องซกัผา้สามครัง้ 

    หน่วงเวลา ทันท ี

    การดําเนนิการ เมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดขึน้ มอเตอรล็์อคฝาปิดจะปิดการทํางาน 
และสญัญาณขาออกอืน่ ๆ ทัง้หมดจะถกูปิดการทํางาน 

    แนวทางแกไ้ข 

ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD ตรวจสอบเสยีงของมอเตอรฝ์าปิด 
ปิดระบบไฟเลีย้งไปยงัเครือ่งซกัผา้ ตรวจสอบการตอ่สายไป 
ยงัฝาปิด/สวติชล็์อค ตรวจสอบการตอ่สายจากสวติชไ์ปยงัช ุด 
ควบคมุ ตรวจสอบการตอ่สาย P-4Door/Lock ทีช่ดุควบคมุ PCB 
ปรับกลไกล็อคฝาปิด  (คูม่อืการซอ่มบํารงุออนไลนห์รอืวดิโีอ)  

SLOW FILL 
ERROR ขอ้ผดิพลาดการเตมิน้ําชา้ สถานการณ์ ขอ้ผดิพลาดนี้จะเกดิขึน้เมือ่ระดบัน้ําไมถ่งึเกณฑตํ์า่สดุภายใน  

7 นาท ี
    หน่วงเวลา ทันท ี
    การดําเนนิการ รอบการทํางานของเครือ่งซกัผา้จะดําเนนิตอ่ไป 

    แนวทางแกไ้ข 

ปิดระบบไฟเลีย้งไปยงัเครือ่งซกัผา้ ตรวจสอบการทํางานข อง 
วาลว์น้ํา ตรวจสอบแรงดนัน้ําขาเขา้ ตรวจสอบกระแส น้ําวา่ 
อดุตนัหรอืมกีารตดิขดัหรอืไม ่ตรวจสอบวา่วาลว์ระ บาย 
ทํางานไดต้ามปกตหิรอืไม ่

MEMORY 
ERROR 

ขอ้ผดิพลาดเชค็ซมัหรอื 
ไมอ่ยูใ่นระยะ  สถานการณ์ 

ขอ้ผดิพลาดหน่วยความจําในชดุควบคมุ  
เชค็ซมัหน่วยความจําไมถ่กูตอ้งหรอืคา่พารามเิตอรไ์มอ่ยูใ่นชว่งที่
กําหนด 

  ขอ้ผดิพลาด หน่วงเวลา ทันท ี
  การดําเนนิการ หยดุเครือ่งซกัผา้และปิดสญัญาณขาออกทัง้หมด 

   แนวทางแกไ้ข 
ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ ลองทําการ 
ซอ ฟตร์เีซต็ชดุควบคมุผา่นปุ่ มสขีาว หากยงัเกดิปัญหา  
ใหเ้ปลีย่นช ุดควบคมุ PCB  

COMM 
ERROR1 ขอ้ผดิพลาดบสั I2C สถานการณ์ 

ขอ้ผดิพลาดการสือ่สารชดุควบคมุทีบ่สั I2C ทัง้เมนสเลฟไม โคร 
และมาสเตอรไ์มโครอาจอยูใ่นสถานะขอ้ผดิพลาดนี้ ขอ้ผดิพล าด 
ของสเลฟไมโครสามารถกูค้นืไดท้กุเมือ่ หากการสือ่สาร I2C 
กลบัเป็นปกต ิขอ้ผดิพลาดมาสเตอรไ์มโครเป็นขอ้ผดิพลาดถาวร 

   หน่วงเวลา 

เมนสเลฟจะเริม่แสดงขอ้ผดิพลาดนี้หลงัผา่นไป 6 นาทเีมือ่ไม ่ม ี
การทํางานใด ๆ (ทีถ่กูตอ้ง) ของ I2C มาสเตอรไ์ม โคร 
จะเขา้สูโ่หมดขอ้ผดิพลาดถาวรนี้หลงัผา่นไป 8 นาทเีมือ่ไ มม่ ี
การทํางานใด ๆ (ทีถ่กูตอ้ง) ของ I2C 

  การดําเนนิการ หยดุเครือ่งซกัผา้และปิดสญัญาณขาออกทัง้หมด 

    แนวทางแกไ้ข 

ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ 
ลองตรวจสอบสายขอ้มลูกอ่น ขยบัสายและแกไ้ขปัญหาสาย 
สว่นทีต่งึจากปลายหวัเสยีบสายขอ้มลู ตรวจสอบการเชือ่มต ่อ 
สําหรับ P23 กบั P15 เปิดเครือ่งซกัผา้อกีครัง้  หากปัญหาเกดิขึน้ 
อกี ใหเ้ปลีย่นชดุควบคมุ PCB ของเครือ่งซกัผา้ 
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    สถานการณ์ การปรับจัมเปอรกํ์าหนดขนาดไมถ่กูตอ้งสําหรับเครือ่งซกัผา้ 
(ชดุสายไฟ)  

COMM 
ERROR2 

การปรับจัมเปอรกํ์าหนด 
ขนาดเครือ่งซกัผา้ 

ไมถ่กู 
ตอ้ง 

หน่วงเวลา 

ทันท ี(หลงัจากอา่นพบคา่การปรับจัมเปอรข์นาดเครื ่องซกัผา้ 
ไมถ่กูตอ้ง) สญัญาณแจง้ขนาด/ประเภทเครือ่งซกัผา้จะถ ูกอา่น 
ขณะเริม่การทํางาน กอ่นเริม่รอบการทํางาน ทกุ 24 ชัว่โมงแ ละ 
ในโหมดทดสอบจากโรงงาน   

    การดําเนนิการ ปิดเครือ่งซกัผา้ 

    แนวทางแกไ้ข 

ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ หากชดุควบ 
คมุตดิตัง้ในเครือ่งขนาดอืน่กอ่นตดิตัง้ในเครือ่งปัจจบุนั ปัญห า 
อาจเกดิขึน้ได ้หากมกีารซอ่มเครือ่งซกัผา้ ใหต้รวจสอบขน าด 
ชดุขบัใหถ้กูตอ้ง สาเหตอุาจเกดิขึน้จากชดุสายไฟสวติชแ์รงดนั 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตดิตัง้ชดุสายไฟไดถ้กูตอ้ง สามารถ รเีซต็ 
สว่นควบคมุไดโ้ดยกดปุ่ มตัง้โปรแกรมทีช่ดุควบคมุคา้งไวร้ะหวา่ง 
เริม่การทํางาน (ซอฟตร์เีซต็) ตรวจสอบสายสสีม้ทีห่วัตอ่ Molex 
ทีช่ดุควบคมุจากสวติชแ์รงดนัหรอืเปลีย่นชดุสายไฟสวติชแ์รงดนั 

    สถานการณ์ การปรับขนาดและประเภทเครือ่งซกัผา้มกีารเปลีย่นแปลง  

COMM 
ERROR3 

มกีารเปลีย่นขนาดและ 
ประเภทเครือ่งซกัผา้ หน่วงเวลา 

ทันท ี(หลงัจากอา่นคา่การปรับจัมเปอรร์ะบขุนาด) สญัญาณ 
แ จง้ขนาด/ประเภทเครือ่งซกัผา้จะถกูอา่นขณะเริม่การทํางาน 
กอ่นเริม่รอบการทํางาน ทกุ 24 ชัว่โมงและในโหมดทดสอบ 
จากโรงงาน   

    การดําเนนิการ ปิดเครือ่งซกัผา้ 

    แนวทางแกไ้ข 

ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ ตรวจสอบเพือ่ 
ใหแ้น่ใจวา่ชดุสายไฟตอ่เขา้กบัชดุควบคมุไดถ้กูตอ้ง  ตรวจสอบ 
ใหแ้น่ใจวา่กําลงัชดุขบั VFD เหมาะสําหรับสําหรับเค รือ่งซกัผา้ 
ขนาดทีใ่ช ้สามารถรเีซต็สว่นควบคมุไดโ้ดยกดปุ่ มตัง้ โปรแกรม 
ทีช่ดุควบคมุคา้งไวร้ะหวา่งเริม่การทํางาน (ซอฟตร์เีซต็) 
ตรวจสอบสายสสีม้ทีห่วัตอ่ Molex ทีช่ดุควบคมุจากสวติชแ์รงดนั  

COMM 
ERROR4 

ไมม่ ีVFD 
หรอืเกดิขอ้บกพรอ่ง 
ในการสือ่สาร 

สถานการณ์ ขอ้ผดิพลาดนี้อาจเกดิขึน้เมือ่ชดุควบคมุของเครือ่งซกัผา้ไมส่ามารถ
สือ่สารกบัชดุขบั 

    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 2 วนิาท ี

    การดําเนนิการ ปิดเครือ่งและลา้งรอบการทํางาน ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่เค รือ่ง 
จะหยดุทํางาน จากนัน้ปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทางแกไ้ข 

ตรวจสอบสายขอ้มลูระหวา่งคอมพวิเตอรข์องเครือ่งซกัผา้และ 
variable frequency drive (VFD) 
ขัน้ตอนที ่1: อยา่ถอดสายระหวา่งการทํางาน                           
ขัน้ตอนที ่2: อยา่ดงึสายจากดา้นขา้งทีช่ดุควบคมุหรอื VFD 
ใหด้งึทีป่ลั๊ก หากปลายสายขอ้มลูทัง้สองดา้นเสยีบอยูก่บั 
คอม พวิเตอรข์องเครือ่งซกัผา้และ VFD และสายขอ้มลูไมต่งึ 
ใหเ้ปลีย่นสายใหม ่      
ขัน้ตอนที ่3: ตรวจสอบจดุตอ่ตวัเมยีทีช่ดุควบคมุ PCB และ VFD 
อาจตอ้งเปลีย่นใหมห่ากไมส่ามารถรเีซต็ได ้
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COMM 
ERROR5 

ขอ้ผดิพลาดการสือ่สาร 
VFD สถานการณ์ ขอ้ผดิพลาดนี้เป็นขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัขอ้มลูระหวา่งชดุควบคมุและ

ชดุขบั VF 

    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 12 วนิาท ี

    การดําเนนิการ ปิดเครือ่งและลา้งรอบการทํางาน  ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่ 
เ ครือ่งจะหยดุทํางาน จากนัน้ปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทางแกไ้ข 

ขอ้ผดิพลาด CE เป็นขอ้ผดิพลาดดา้นการสือ่สาร สญัญาณ 
รบกวนทีส่ายขอ้มลูมกัเป็นสาเหตขุองขอ้ผดิพลาดนี้ ตรวจส อบ 
ไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ ตรวจสอบสายขอ้ มลู 
ระหวา่งชดุควบคมุและชดุขบั เปลีย่นสายขอ้มลูหาก พบวา่ 
เสยีหายและขอ้ผดิพลาดเกดิขึน้อกีครัง้ ขอ้ผดิพลาดนี้จะ 
เกดิขึน้หากปิดระบบจา่ยไฟหลกัและเปิดใหมเ่ร็วเกนิไป 
(ดหูมายเหตดุา้นลา่ง) 

SLOW 
DRAIN 
ERROR 

ขอ้ผดิพลาดการระบายน้ํา สถานการณ์ ขอ้ผดิพลาดนี้จะเกดิขึน้เมือ่ระดบัน้ําไมถ่งึเกณฑน้ํ์าระบายหมด 
ภายใน 7 นาท ี

    หน่วงเวลา ทันท ี

    การดําเนนิการ
รอบการทํางานของเครือ่งซกัผา้จะดําเนนิตอ่ไป อยา่ป่ันห มาด 
ขณะน้ําไมไ่ดร้ะบายจนหมด หากระดบัน้ําระบายไมห่มด  
ใหข้ย ับไปมาระหวา่งรอบการป่ันหมาดปกต ิ

    แนวทางแกไ้ข 

ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ  ตรวจสอบ 
ใหแ้น่ใจวา่วาลว์ระบายทํางานไดต้ามปกต ิ(ปัญหาการระบ าย 
ชา้อาจทําใหเ้กดิรหสัขอ้ผดิพลาดนี้)  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว ่า 
สายสวติชแ์รงดนัไมม่สี ิง่อดุตนั และสวติชแ์รงดนัทํา งานได ้
ตามปกต ิ ตรวจสอบชดุสายไฟสวติชแ์รงดนั  

SPIN STOP 
ERROR 

ขอ้ผดิพลาดในการหยดุก
ารทํางาน สถานการณ์ ขอ้ผดิพลาดนี้จะเกดิขึน้เมือ่เครือ่งซกัผา้ไมย่อมหยดุหมนุภายใน 

150 วนิาทหีลงัไดรั้บคําสัง่ใหห้ยดุทํางาน 
    หน่วงเวลา ทันท ี

    การดําเนนิการ ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่เครือ่งจะหยดุทํางาน 
จากนัน้ปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทางแกไ้ข 

ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ ตรวจสอบตวั 
ต ้านทานการเบรกและวดัคา่ความตา้นทาน ตรวจสอบสายตอ่ 
จา กตวัตา้นทานการเบรกกบัชดุขบัทีย่ดึทีด่า้นบนของเครือ่งซกัผา้ 
รเีซต็ชดุขบัและลองใหมอ่กีครัง้ ชดุขบัอาจตัง้โปรแกรมไมถ่กูตอ้ง 
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   สถานการณ์ ขอ้ผดิพลาดนี้จะเกดิขึน้เมือ่ขนาดชดุขบัไมต่รงกบัขนาดเครือ่ง 
ซกัผา้ 

DRIVE 
ERROR1 

ขนาดเครือ่งซกัผา้/VFD 
ไมต่รงกนั หน่วงเวลา 

ทันท ี(หลงัจากอา่นคา่การปรับจัมเปอรร์ะบขุนาด) สญัญาณ 
แจ ้งขนาด/ประเภทเครือ่งซกัผา้จะถกูอา่นขณะเริม่การทํางาน 
กอ่นเ ริม่รอบการทํางาน ทกุ 24 ชัว่โมงและในโหมดทดสอบจาก 
โรงงาน 

    การดําเนนิการ ปิดเครือ่งและลา้งรอบการทํางาน ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่เครือ่งจะ 
หยดุทํางาน จากนัน้ปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทางแกไ้ข 

ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ หากชดุควบค ุม 
ตดิตัง้ในเครือ่งขนาดอืน่กอ่นตดิตัง้ในเครือ่งปัจจบุนั ปัญหา 
อาจเกดิขึน้ได ้หากมกีารซอ่มเครือ่งซกัผา้ ใหต้รวจสอบ ขนาด 
ชดุขบัใหถ้กูตอ้ง สาเหตอุาจเกดิขึน้จากชดุสายไฟส วติช ์
แรงดนั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตดิตัง้ชดุสายไฟไดถ้กูตอ้ง สามารถ 
รเีซต็สว่นควบคมุไดโ้ดยกดปุ่ มตัง้โปรแกรมทีช่ดุควบคมุคา้งไว ้
ระหวา่งเริม่การทํางาน (ซอฟตร์เีซต็) ตรวจสอบสา ยสสีม้ที ่
หวัตอ่ Molex ทีช่ดุควบคมุจากสวติชแ์รงดนัหรอืเปลีย่ น 
ชดุสายไฟสวติชแ์รงดนั 

PCB 
ERROR1 

ขอ้ผดิพลาดภายใน 
ชดุควบคมุ สถานการณ์ ขอ้ผดิพลาดนี้เป็นขอ้ผดิพลาดภายในของระบบอเิล็กทรอนกิส ์

ชดุควบคมุของเครือ่งซกัผา้ 
    หน่วงเวลา ทันท ี

    การดําเนนิการ ปิดเครือ่งและลา้งรอบการทํางาน ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้น กวา่ 
เครือ่งจะหยดุทํางาน จากนัน้ปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทางแกไ้ข 
ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ ลองทําการ 
ซอฟ ตร์เีซต็ชดุควบคมุผา่นปุ่ มสขีาว หากเกดิปัญหา ใหเ้ปลีย่น 
ชดุ ควบคมุ PCB  

DRIVE OC ขอ้ผดิพลาด VFD 
กระแสเกนิ สถานการณ์ นี่เป็นขอ้ผดิพลาดกระแสเกนิทีช่ดุขบั VF 

    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 35 วนิาท ี

    การดําเนนิการ ปิดเครือ่งและลา้งรอบการทํางาน  ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่เครื ่อง 
จะหยดุทํางาน จากนัน้ปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทางแกไ้ข 

ขัน้ตอนที ่1: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ถังเครือ่งซกัผา้สามารถหมนุ 
ไดอ้ ิสระดว้ยมอื หากหมนุไดอ้สิระ ใหเ้ขา้สูข่ัน้ตอนที ่2 หากไม ่
สามาร ถหมนุไดอ้สิระ ใหถ้อดสายพานและตรวจดวูา่มอเตอร ์
หมนุไดอ้ ิสระดว้ยมอืหรอืไม ่หากมอเตอรห์มนุไดอ้สิระ 
ใหต้รวจสอบสิง่ กดีขวางทีถั่งซกัหรอืตรวจสอบแบริง่ 
หากมอเตอรไ์มส่ามารถห มนุอสิระ ใหเ้ปลีย่นมอเตอร ์    
ขัน้ตอนที ่2: ตรวจสอบสายมอเตอรว์า่มกีารลดัวงจรระหวา่งสาย 
ห รอืไม ่หากมสีายมอเตอรท์ีต่วันําสมัผัสกนั ใหแ้ยกสายออ ก 
และกัน้ฉนวนไว ้หากสายเสยีหาย ใหต้อ่สายหรอืเปลีย่นมอเตอร ์
ขัน้ตอนที ่3: ตรวจสอบตวัตา้นทานการเบรกเพือ่ดวูา่วดัคา่ค วาม 
ตา้นทานไดถ้กูตอ้งหรอืไม ่หากตวัตา้นทานไมไ่ดค้า่ทีเ่หมาะสม 
ใหเ้ปลีย่นใหม ่
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DRIVE OV ขอ้ผดิพลาด VFD 
แรงดนัไฟเกนิ สถานการณ์ นี่เป็นขอ้ผดิพลาดแรงดนัไฟเกนิทีช่ดุขบั VF 

    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 35 วนิาท ี

    การดําเนนิการ ปิดเครือ่งและลา้งรอบการทํางาน  ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่เครือ่ง 
จะหยดุทํางาน จากนัน้ปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทางแกไ้ข 

ขัน้ตอนที ่1: วดัแรงดนัไฟเลีย้งไปยงั VFD ที ่L1  แรงดนัไฟ 
เลีย้งควรอยูร่ะหวา่ง 187 - 264 VAC  ตรวจสอบสายไฟเลีย้งที ่L1 
และ N วา่ตอ่ไดแ้น่นหนาด ี
ขัน้ตอนที ่2: ตรวจสอบการตอ่ตวัตา้นทานเบรกที ่VFD สกร ู
ขัว้ต ่อจะตอ้งแน่นหนาด ีสายตวัตา้นทานเบรกหนึง่สายจะตอ้งต ่
ออยูก่บัขัว้ B2 
ขัน้ตอนที ่3: วดัคา่ตวัตา้นทานเบรกแยกกนัเพือ่ใหแ้น่ใ จวา่ 
คา่ความตา้นทานถกูตอ้ง (200 สําหรับ 1, 2 และ 3 Hp VFD และ 
160 สําหรับ 5 และ 5.5 Hp VFD) 
ขัน้ตอนที ่4: ตอ่ตวักนัไฟกระชาก (พรอ้มระบบกรองกระแส) 
ทีแ่ผงจา่ยไฟหรอืตดิตัง้ตวักรอง VFD 

DRIVE OH ขอ้ผดิพลาด VFD 
ความรอ้นเกนิ สถานการณ์ นี่เป็นขอ้ผดิพลาดความรอ้นเกนิทีช่ดุขบั VF 

    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 12 วนิาท ี

    การดําเนนิการ ปิดเครือ่งและลา้งรอบการทํางาน  ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่ 
เ ครือ่งจะหยดุทํางาน จากนัน้ปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทางแกไ้ข 

ขัน้ตอนที ่1: ครบีระบายความรอ้นทีฮ่ทีซงิค ์VFD 
และชอ่งระบายอากาศทีช่อ่งดา้นหลงัจะตอ้งสะอาดด ี 
ขัน้ตอนที ่2: เริม่รอบการทํางานและตรวจสอบวา่พัดลมระบาย 
ความรอ้น VFD ทํางานหลงัจากถังซกัเริม่หมนุ  

DRIVE OL ขอ้ผดิพลาด VFD 
โหลดเกนิ สถานการณ์ นี่เป็นขอ้ผดิพลาดโหลดเกนิทีช่ดุขบั VF 

    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 12 วนิาท ี

    การดําเนนิการ ปิดเครือ่งและลา้งรอบการทํางาน  ล็อคฝาปิดคา้งไว ้
จนกวา่เครือ่งจะหยดุทํางาน จากนัน้ปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทางแกไ้ข 

(ตรวจสอบรหสัขอ้ผดิพลาดชดุขบักอ่นปิดการทํางาน) 
ตรวจสอบมอเตอรเ์ครือ่งซกัผา้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่หมนุไดอ้สิระ 
ตรวจสอบสายไฟทีห่ลดุหลวมในสว่นทีต่อ่กบัชดุขบัและมอเตอร ์
วดัคา่ตวัตา้นทานเบรก ตรวจสอบสายมอเตอรว์า่เสยีหายหรอืไม ่
ตรวจสอบความตงึสายพานตวั V และปรับอตัราการเบนเป็น  
1 นิว้ทีต่รงกลาง ตรวจสอบตวัตา้นทานเบรก  
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DRIVE 

GFI 
ขอ้ผดิพลาดกราวด ์

VFD สถานการณ์ นี่เป็นขอ้ผดิพลาดกระแสกราวดไ์มต่อ่เนื่องทีช่ดุขบั VF 

    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 12 วนิาท ี

    การดําเนนิการ ปิดเครือ่งและลา้งรอบการทํางาน  ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่เ 
ครือ่ง จะหยดุทํางาน จากนัน้ปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทางแกไ้ข 

ตรวจสอบรหสัไฟ VFD กอ่นปิดระบบไฟ ตรวจสอบการตอ่ 
สายไฟ กบัชดุขบัและมอเตอร ์ ตรวจสอบสายกราวดข์องชดุขบั 
มอเตอร ์
และสว่นการเชือ่มตอ่ขาเขา้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารตอ่กราวดถ์กูตอ้ง 
ตรวจสอบสายมอเตอรว์า่เสยีหายหรอืไม ่

DRIVE 
LV VFD แรงดนัตํา่ สถานการณ์ นี่เป็นขอ้ผดิพลาดแรงดนัไฟตํา่ทีช่ดุขบั VF 

    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 12 วนิาท ี

    การดําเนนิการ ปิดเครือ่งและลา้งรอบการทํางาน  ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่เครือ่ง 
จะหยดุทํางาน จากนัน้ปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทางแกไ้ข 

ตรวจสอบรหสัไฟ VFD กอ่นปิดระบบไฟ ปิดเครือ่งซกัผา้ 
ตรวจสอบ  
การตอ่สายไฟกบัชดุขบัและมอเตอร ์หากไมพ่บปัญหา ใหเ้ปิด 
เค รือ่งซกัผา้และทําการทดสอบ (ดใูนหมายเหต)ุ วดัคา่แรง 
ดนัไฟขาเขา้ 

DRIVE 
IF 

ขอ้ผดิพลาดภายใน 
VFD สถานการณ์ นี่เป็นขอ้ผดิพลาดชดุขบั VF ภายใน 

    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 12 วนิาท ี

    การดําเนนิการ ปิดเครือ่งและลา้งรอบการทํางาน ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่เครื ่อง 
จะหยดุทํางาน จากนัน้ปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทางแกไ้ข 
ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ ปิดเครือ่งซกัผา้ 
รอหนึง่นาท ีเปิดเครือ่งซกัผา้ หากปัญหาเกดิขึน้อกี ใหต้ดิตอ่ 
เจา้หน ้าทีข่อง Dexter 

INVALID 
DRIVE 

ชดุขบัไมใ่ชเ่วอรช์ัน่ 
Dexter 

ทีถ่กูตอ้งของ 
Delta E-drive 

สถานการณ์ ขอ้ผดิพลาดนี้ระบวุา่ชดุขบั VF ไมใ่ชเ่วอรช์ัน่ Dexter ของ Delta 
E-drive 

    หน่วงเวลา 
ทันท ี(หลงัคา่แจง้ของ Dexter ถกูอา่นจากชดุขบั) คา่แจง้ชดุขบั 
จะอา่นไดร้ะหวา่งเริม่การทํางาน กอ่นเริม่รอบการทํางาน ทกุ  
24 ชัว่โมงและในโหมดทดสอบจากโรงงาน 

    การดําเนนิการ
ปิดเครือ่งและลา้งรอบการทํางาน 
ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่เครือ่งจ ะ 
หยดุทํางาน จากนัน้ปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทางแกไ้ข 
มกีารเปลีย่น VFD ตดัการเชือ่มตอ่หรอืนําออก 
ชดุขบัไมใ่ชเ่วอรช์ัน่ Dexter ทีถ่กูตอ้งของ Delta E-drive 
เปลีย่นชดุขบัเป็น Dexter Delta E-drive 

 
 
หมายเหต:ุ ทกุครัง้ทีปิ่ดเครือ่งซกัผา้เครือ่งจะตอ้งปิดคา้งอยูเ่ป็นเวลาอยา่งนอ้ยหนึง่นาท ี 
เครือ่งซกัผา้จะทํางานไมถ่กูตอ้งหากไมดํ่าเนนิการตามนี ้
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การซอ่มบํารุงและแกไ้ขปัญหา 
ขอ้ควรระวงั: ตดิฉลากสายทัง้หมดกอ่นปลดการเชือ่มตอ่เพือ่ซอ่มบํารงุสว่นควบคมุ  ขอ้ผดิพลาดในการตอ่ส ายไฟ 
อาจทําใหก้ารทํางานผดิพลาดหรอืเป็นอนัตรายได ้ ตรวจสอบการทํางานหลงัซอ่มบํารงุวา่ทํางานไดถ้กูตอ้ง 

หากเกดิอาการตอ่ไปนี้ข ึน้กบัเครือ่งซกัผา้นี้ ใหต้รวจสอบแนวทางแกไ้ขทีแ่นะนําดา้นลา่ง หากแกไ้ขสาเหตทุีเ่ป็น 
ไปไดท้ัง้หมดแลว้และยงัมปัีญหาอยู ่ใหต้ดิตอ่เจา้หนา้ทีข่อง Dexter ในพืน้ทีเ่พือ่ขอความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ  
ดขูอ้ มลูตดิตอ่ไดท้า้ยคูม่อืชดุนี้ สามารถขอรับคูม่อืแนะนําขอ้มลูชิน้สว่นและการซอ่มบํารงุจาก Dexter เพือ่ชว่ยในการ 
แกไ้ ขปัญหา 
 
อาการ สาเหตทุีเ่ป็นไปได ้ แนวทางทีแ่นะนํา 

เครือ่งไมเ่ริม่ทํางาน แหลง่จา่ยไฟ 
ตรวจสอบกรณีเหลา่นี้: ตวัตดัวงจร แรงดนัไฟฟ้า สายไฟ 
และการตอ่ไฟ LED จอแสดงผลดา้นหนา้แสดงยอดเป็น 
ดอลลารห์รอืไม ่

  สวติชฝ์าปิด ตรวจสอบความตอ่เนื่องของกระแสผา่นสวติชฝ์าปิดขณะปิดฝาถัง 
หากกระแสไมต่อ่เนื่อง ใหป้รับหรอืเปลีย่นสวติช ์ฝาปิด  

  ตวัตดัวงจรควบคมุ ตรวจสอบตวัตดัวงจรวา่กระแสตอ่เนื่องหรอืไม ่หากกระแส ไมต่อ่เนื่อง 
ใหเ้ปลีย่นตวัตดัวงจร 

  หมอ้แปลงชดุควบคมุ ตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้าขาออกจากหมอ้แปลงชดุควบคมุ 24VAC 
หากแรงดนัไฟฟ้าไมถ่กูตอ้ง ใหเ้ปลีย่นหมอ้แปลง 

  ทีห่ยอดเหรยีญ 
ตรวจสอบสวติชท์ีห่ยอดเหรยีญวา่อดุตนัหรอืมคีวาม 
เสยีหายหรอืไม ่ทําความสะอาด ปรับแตง่หรอืเปลีย่นที ่
หยอดเห รยีญ   

  ตรวจสอบแผง PCB ตรวจสอบการตอ่สายทัง้หมดวา่มจีดุทีห่ลดุหลวมหรอืไม ่

  ตรวจสอบสายไฟระหวา่ง PCB 

ตรวจสอบสายขอ้มลู นี่เป็นสายทีม่หีวัตอ่แบบโทรศ ัพท ์ทีส่ว่นควบคมุ 
PCB หลกัและ VFD  ขณะไมม่ไีฟเลีย้ง 
ใหถ้อดปลั๊กและตรวจสอบความเสยีหาย จากนัน้ 
เสยีบกล ับและลองเครือ่งซกัผา้ใหมอ่กีครัง้ 

  ตรวจสอบ PCB รเีลย ์ ตรวจสอบการตอ่สายทัง้หมดวา่จดุสมัผัสแน่นหนาดหีรอืไม ่
  ตรวจสอบมอเตอรล็์อคฝาปิด ตรวจสอบไฟ AC 24 โวลทท์ีม่อเตอรห์ลงักดปุ่ มเริม่กา ร ทํางาน 

เครือ่งไมรั่บหรอืนับเหรยีญ ทีห่ยอดเหรยีญ 
ตรวจสอบสวติชท์ีห่ยอดเหรยีญวา่อดุตนัหรอืมคีวาม 
เสยีหายหรอืไม ่ทําความสะอาด ปรับแตง่หรอืเปลีย่นที ่
หยอดเ หรยีญ   

  แหลง่จา่ยไฟ ตรวจสอบกรณีเหลา่นี้: ตวัตดัวงจร แรงดนัไฟฟ้า สายไฟ 
และการตอ่ไฟ 

  สวติชน์ริภยัตรวจสอบการปิดฝาถัง ตรวจสอบสวติชต์รวจสอบการปิดฝาถังทีบ่านพับฝาปิดวา่ทํางานไดต้าม
ปกตหิรอืไม ่

  
สวติชต์รวจสอบการปิดมอืจับ 

ทีฝ่าปิด 
ตรวจสอบสวติชต์รวจสอบการปิดฝาปิดทีด่า้นซา้ยของ 
มอืจับฝาปิดวา่ปิดขณะมอืจับอยูใ่นตําแหน่งแนวตัง้ 

  ตวัตดัวงจรควบคมุ ตรวจสอบตวัตดัวงจรวา่กระแสตอ่เนื่องหรอืไม ่หากกระแส ไมต่อ่เนื่อง 
ใหเ้ปลีย่นตวัตดัวงจร 

  PCB หลกั เปลีย่นใหม ่

ฝาปิดไมย่อมล็อค ตรวจสอบรหสัขอ้ผดิพลาด 
จากจอแสดงผล 

ขอ้ความ "DOOR LOCK ERROR" ปรากฏขึน้ทีจ่อแส 
ดงผลดา้นหนา้หรอืไม ่ หากปรากฏขึน้ ใหทํ้าตามสว่ 
นก ารทดสอบทีแ่จง้ในหวัขอ้รหสัขอ้ผดิพลาด 

  มอเตอรล็์อคฝาปิด ตรวจสอบวา่มอเตอรไ์ดรั้บไฟ 24 VAC จาก PCB รเีลย ์
ห ลกัหรอืไม ่หากไดรั้บกระแสไฟ ใหเ้ปลีย่นมอเตอร ์ 

  สวติชฝ์าปิด ตรวจสอบความตอ่เนื่องของกระแสผา่นสวติชฝ์าปิดขณะ 
ปิดฝาถัง หากกระแสไมต่อ่เนื่อง ใหป้รับหรอืเปลีย่นสวติ ช ์ฝาปิด  
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ฝาปิดไมย่อมเปิดออกมา เทอรโ์มแอคชเูอเตอร ์

ตรวจสอบวา่เทอรโ์มแอคชเูอเตอรแ์ละกลไกการทํางานตดิคา้งทําใหม้
อเตอรล็์อคฝาปิดไมส่ามารถเปิดไดห้รอืไม ่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เทอรโ์มแอคชเูอเตอรสํ์าหรับล็อค 
ไมไ่ดรั้บกระแส 24 VAC ระหวา่งชว่ง 1 1/2 นาทสีดุทา้ย 
ข องรอบการทํางาน และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ 
เทอรโ์มแอคชเู อเตอรสํ์าหรับปลดล็อคไดรั้บกระแส  
24 VAC ระหวา่งช ่วงนาทสีดุทา้ยของรอบการทํางาน 
หากเทอรโ์มแอคชเูอเ ตอรไ์มไ่ดรั้บกระแสไฟในชว่งเวลา 
ทีเ่หมาะสม ใหเ้ปลี ่ยนแผงรเีลย ์PCB หากเวลาและ 
แรงดนัไฟฟ้าถกูตอ้ง ใหเ้ปลีย่นเทอรโ์มแอคชเูอเตอร ์

  มอเตอรล็์อคฝาปิด  ตรวจสอบมอเตอรล็์อคฝาปิด มอเตอรจ์ะตอ้งไมต่ดิคา้ง 
หากมอเตอรไ์มส่ามารถหมนุอสิระ ใหเ้ปลีย่นมอเตอรล็์อค 

  แกนฝาปิด 
ตรวจนสอบวา่แกนฝาปิดจากมอเตอรล็์อคกบัชดุล็อคยาว 
เพยีงพอเพือ่ใหช้ดุล็อคคลายออกหรอืไม ่หากยาวไมพ่อ 
ใหป้รับชดุแกน 

ไมม่น้ํีารอ้นจากตวัจา่ย 
น้ํายาซกัผา้ 

คอยลว์าลว์น้ํา 
ตรวจสอบความตอ่เนื่องของกระแสทีค่อยลบ์รเิวณขัว้ตอ่ 
และเปลีย่นใหมห่ากไมพ่บความตอ่เนื่องของกระแส  
เฉพาะ 24V เป็นเวลา 20 วนิาทใีนโปรแกรมการซกั  

  ชอ่งน้ําเขา้ ตรวจสอบกรองน้ําขาเขา้วา่มกีารอดุตนัหรอืไมแ่ละทําความสะอาดตาม
ความเหมาะสม 

  น้ํา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดน้ําและใชง้านไดต้ามปกต ิ
  ชดุสายไฟ P-20 ตรวจสอบสายไฟสดํีาและขาว 

น้ํารอ้นไมเ่ขา้มาในถังซกั 
ระหวา่งการซกั คอยลว์าลว์น้ํา 

ตรวจสอบความตอ่เนื่องของกระแสทีค่อยลบ์รเิวณขัว้ตอ่ 
และเปลีย่นใหมห่ากไมพ่บความตอ่เนื่องของกระแส ตรวจสอ บกระแส 
24V จาก PCB รเีลยห์ลกั 

  ชอ่งน้ําเขา้ ตรวจสอบกรองน้ําขาเขา้วา่มกีารอดุตนัหรอืไมแ่ละทําความสะอาดตาม
ความเหมาะสม 

  น้ํา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดน้ําและใชง้านไดต้ามปกต ิ

  สายสดํีาหรอืขาวทีช่ดุควบคมุและ 
PCB รเีลยห์ลกั  

ตรวจสอบสายสขีาวและสดํีาทีป่ลั๊ก Molex ทีช่ดุควบคมุ PCB 
หลกัจดุตอ่ P21 และทีแ่ผงรเีลย ์PCB จดุตอ่ P20 

  สวติชแ์รงดนั 

ตรวจสอบสวติชแ์รงดนัระหวา่งหนา้สมัผัสขัว้ตอ่วา่กระแส 
ตอ่เนื่องหรอืไม ่หากไมพ่บความตอ่เนื่องของกระแส  
ใหต้ร วจสอบสายสวติชแ์รงดนัวา่มสี ิง่กดีขวางหรอือดุตนั 
หรอืไม ่หากสายเป็นปกต ิใหเ้ปลีย่นสวติชแ์รงดนัใหม ่

ไมม่น้ํีาเย็นไปยงัถังผา้ขณะซกั คอยลว์าลว์น้ํา 
ตรวจสอบความตอ่เนื่องของกระแสทีค่อยลบ์รเิวณขัว้ตอ่ 
และเปลีย่นใหมห่ากไมพ่บความตอ่เนื่องของกระแส  
ตรวจ สอบกระแส 24V จาก PCB รเีลยห์ลกั  

  กรองชอ่งน้ําเขา้ ตรวจสอบกรองน้ําขาเขา้วา่มกีารอดุตนัหรอืไมแ่ละทําความสะอาดตาม
ความเหมาะสม 

  น้ํา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดน้ําและใชง้านไดต้ามปกต ิ

  สายสดํีาหรอืขาวทีช่ดุควบคมุและ 
PCB รเีลยห์ลกั  

ตรวจสอบสายสขีาวและสดํีาทีป่ลั๊ก Molex ทีช่ดุควบคมุ PCB 
หลกัจดุตอ่ P21 และทีแ่ผงรเีลย ์PCB จดุตอ่ P20 

  สวติชแ์รงดนั 

ตรวจสอบสวติชแ์รงดนัระหวา่งหนา้สมัผัสขัว้ตอ่วา่กระแส 
ตอ่เนื่องหรอืไม ่หากไมพ่บความตอ่เนื่องของกระแส 
ใหต้รวจสอบสายสวติชแ์รงดนัวา่มสี ิง่กดีขวางหรอือดุตนั 
หรอืไม ่หากสายเป็นปกต ิใหเ้ปลีย่นสวติชแ์รงดนัใหม ่

มน้ํีาเขา้มาแตร่ะดบัน้ําไมเ่พิม่ วาลว์ระบาย (เปิด) 

ตรวจสอบกรณีเหลา่นี้: 
• การอดุตนัของวาลว์ระบาย 
• มอเตอรว์าลว์ระบายและชดุเฟืองเกยีร ์หากมกีระแสไฟ 
ไ ปยงัวาลว์แตว่าลว์ระบายไมย่อมปิด ใหเ้ปลีย่นวาลว์ 
ร ะบายและมอเตอร ์
• กระแสไฟไปยงัวาลว์ระบาย หากไมม่กีระแสไฟไปย ัง วาลว์ระบาย 
ใหต้รวจสอบสาย (น้ําตาล/เหลอืง) ทีแ่ผงรเีลย ์PCB 
หากไมม่กีระแสไฟทีส่าย (น้ําตาล/ เหลอืง) 
ขณะเครือ่งอยูใ่นรอบการซกั ใหเ้ปลีย่นแผงรเีลย ์

  สายสดํีาหรอืขาวทีช่ดุควบคมุและ 
PCB รเีลยห์ลกั  

ตรวจสอบสายสขีาวและสดํีาทีป่ลั๊ก Molex ทีช่ดุควบคมุ PCB 
หลกัจดุตอ่ P21 และทีแ่ผงรเีลย ์PCB จดุตอ่ P20 
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น้ําไมย่อมไหลผา่น 
ชอ่งน้ํายาปรับผา้นุ่ม คอยลว์าลว์น้ํา ตรวจสอบความตอ่เนื่องของกระแสทีค่อยลบ์รเิวณขัว้ตอ่ 

และเปลีย่นใหมห่ากไมพ่บความตอ่เนื่องของกระแส 

  กรองชอ่งน้ําเขา้ ตรวจสอบกรองน้ําขาเขา้วา่มกีารอดุตนัหรอืไมแ่ละทําความสะอาดตาม
ความเหมาะสม 

  น้ํา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดน้ําและใชง้านไดต้ามปกต ิ

  สวติชแ์รงดนั 

ตรวจสอบสวติชแ์รงดนัระหวา่งหนา้สมัผัสขัว้ตอ่วา่กระแส 
ตอ่เนื่องหรอืไม ่หากไมพ่บความตอ่เนื่องของกระแส 
ใหต้รวจสอบสายสวติชแ์รงดนัวา่มสี ิง่กดีขวางหรอือดุตนั 
หรอืไม ่หากสายเป็นปกต ิใหเ้ปลีย่นสวติชแ์รงดนัใหม ่

ระดบัน้ําสงูเกนิไป สวติชแ์รงดนั 
ตรวจสอบการอดุตนัของสายสวติชแ์รงดนั ตรวจ สอบ 
วงจรขาดทีข่ัว้ตอ่ตา่ง ๆ ของสวติชแ์รงดนั เปลีย่น 
สวติชค์วบคมุหากหนา้สมัผัสไมย่อมแยกจากกนั 

น้ําระบายชา้ ระบบระบาย 

ตรวจสอบสายและวาลว์ระบายวา่มกีารอดุตนัหรอืไม ่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทางระบายของอาคารมขีนาด 
เหมาะสม ตรวจสอบทางระบายของอาคารวา่มกีารอดุตนั 
หรอืไม ่

เครือ่งไมห่มนุทํางาน VFD 

ตรวจสอบ VFD โดยถอดแผงดา้นบนออก  หากไม ่ม ีการแสดงผลใด 
ๆ ใหปิ้ดเครื่อ่งทีต่วัตดัวงจรเป็นเวลา  
2 นาทจีากนัน้เปิดเครือ่งเพือ่ทําการรเีซต็ หากยงัไมม่ ี
การแ สดงผล ใหเ้ปลีย่น VFD 

เครือ่งหมนุเพยีงทศิทางเดยีว VFD ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากหวัขอ้ ขอ้บกพรอ่งของเครือ่ง 
ซ ักผา้ทีม่แีจง้ 

  VFD ตรวจสอบสายสเีหลอืงจาก PCB รเีลยห์ลกัและ VFD 

มกีารสัน่สะเทอืนมาก ระบบจับยดึ 
ตรวจสอบกรณีเหลา่นี้: 
• ความแข็งแรงของโครงสรา้งการจับยดึ คอนกรตีหรอื ฐานรองรับ 
• สลกัเกลยีวยดึอาจหลวมและตอ้งขนัใหม ่

  สายพานชดุขบั สายพานชดุขบัเสยีหายทําใหเ้กดิการสัน่และเสยีงดงั 

  การใสผ่า้ ผา้จํานวนนอ้ยอาจทําใหเ้สยีสมดลุและทําใหก้ารสัน่ 
สะเทอืนเพิม่มากขึน้ 

เครือ่งไมป่ั่นหมาด  สวติชแ์รงดนั 

ตรวจสอบสวติชแ์รงดนัวา่กระแสทีข่ัว้ตอ่ #21 & #22 ตอ่เนื่องหรอืไม ่
เนื่องจากสามารถใชร้ะบวุา่สวติชแ์ร งดนั 
มกีารรเีซต็เป็นตําแหน่งวา่งอยู ่หากกระแสไมต่อ่เนื่อง 
ใหป้รับสวติชแ์รงดนั 

เครือ่งเริม่การทํางาน 
แตไ่มย่อมทํางานตอ่ VFD ตรวจสอบสายสเีหลอืงจากจดุตอ่แผงรเีลย ์PCB ตําแหน่ง P13 & P14 

ไปยงั VFD  ตรวจสอบการตอ่สายสสีม้ที ่P15 จากสวติชฝ์าปิด 

เครือ่งไมห่ยดุทํางาน  PCB หลกั PCB หลกัทําหนา้ทีค่วบคมุรอบการทํางานและการสิน้สดุ 
ร อบการทํางาน 

  ตวัตา้นทานเบรก 
ตรวจสอบตวัตา้นทานเบรกวา่กระแสตอ่เนื่องหรอืไม ่
ตรวจสอบคา่โอหม์ความตา้นทานทีต่วัตา้นทานเบรก 
ขณะนําสายออก 

มน้ํีาร่ัวรอบ ๆ ฝาปิดถังซกั การปรับฝาปิด 

อาจตอ้งปรับฝาถังเนื่องจากการใชง้านไมถ่กูตอ้งหรอืการ 
สกึหรอ  ตรวจสอบความแน่นบรเิวณรอบ ๆ โดยใชธ้นบตัร 
ปรับความแน่นดา้นซา้ยและขวาทีแ่ผน่ชมิบรเิวณล็อคฝาปิดและดา้นพา
นพับ ขอบฝาปิดจะตอ้งไดแ้นวตรงกลางก ับ 
ชอ่งเปิดถังซกักอ่นขนัแน่นสลกัเกลยีวบานพับฝาปิด 
สามารถใชช้อลค์ทีด่า้นหนา้ถังซกัเพือ่แสดงตําแหน่งทีม่ ี
การสมัผัสกบัถังซกั หากขอบฝาปิดผดิรปูหรอืเสยีหาย ใหเ้ปลีย่นใหม ่
ดชูดุขยายขอบฝาถังไดจ้ากหวัขอ้สําหรั บ ชิน้สว่นอะไหล ่ 

พบสญัญาณของความเสยีหา
ยทีปุ่่ ม E-Stop ปุ่ มหยดุการทํางาน 

เครือ่งรับเหรยีญไดต้ามปกต ิเมือ่เครือ่งเริม่ทํางาน เสยีง 
เ ตอืนดงัขึน้และเครือ่งหยดุทํางานไปเฉย ๆ  จากนัน้ จอแสด 
งผลแจง้เป็น "OPEN DOOR"  ใหเ้ปลีย่นปุ่ มหยดุ การทํางา นใหม ่
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ขอ้สําคญั 
 

ตวักนัไฟกระชาก 
 
เครือ่งใชข้องคณุก็ไมแ่ตกตา่งจากเครือ่งใชไ้ฟฟ้าของคณุทีอ่าจไดรั้บความเสยีหายหรอือายกุารใชง้านสัน้ลงเนื่องจาก 
กระแสไฟกระชากจากฟ้าผา่ทีไ่มอ่ยูใ่นประกนัคุม้ครองจากโรงงาน ปัญหาการจา่ยไฟฟ้าในพืน้ทีย่งัอาจสง่ผลตอ่ 
สว่นประ กอบทางไฟฟ้า ขอแนะนําใหต้ดิตัง้เครือ่งกนัไฟกระชากสําหรับเครือ่งใชใ้หมข่องคณุ อปุกรณ์นี้สามารถตดิตัง้ 
ไวท้ีแ่ ผงจา่ยไฟกบัสว่นการตดิตัง้อืน่ ๆ โดยไมต่อ้งจัดอปุกรณ์แยกเฉพาะสําหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้าแตล่ะตวั 
 
ระบบป้องกนัไฟกระชากนี้ชว่ยปกป้องอปุกรณ์จากกระแสไฟกระชากทัง้รนุแรงและเล็กนอ้ยทีเ่กดิขึน้ไดเ้ป็นปกต ิ 
กระแสไฟกระชากเล็กนอ้ยอาจทําใหส้ว่นประกอบทางไฟฟ้ามอีายกุารใชง้านสัน้ลงและทําใหเ้กดิปัญหาในการทํางาน 
ในภายหลงั  แมว้า่อปุกรณ์จะไมส่ามารถป้องกนันี้ไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ แตก่็ไดรั้บการยอมรับวา่สามารถชว่ยยดือาย ุ
การใชง้านของสว่นประกอบอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้  สว่นประกอบอเิล็กทรอนกิสจ์ะมอีายกุารใชง้านยาวนานขึน้เมือ่ไ ดรั้บ 
กระแสไฟทีต่อ่เนื่องและเหมาะสมกบัการทํางาน 
 
 
บรษัิทไดจั้ดทําบญัชรีายชือ่และหมายเลขโทรศพัทต์อ่ไปนี้สําหรับตดิตอ่กบัผูจํ้าหน่ายอปุกรณ์เหลา่นี้ในกรณีทีค่ณุ 
ไมท่ราบวา่จะจัดซือ้จากทีใ่ด 
 
 
ผูผ้ลติ ขอ้มลูตดิตอ่ โทรศพัท ์
 
Innovative Technology, Inc ตวัแทนจําหน่าย 1-800-809-2772 หรอื 
(สว่นหนึง่ของ Eaton Corporation)  www.itvss.com 
 
 
EFI Electronics Corporation โรงงาน 1-800-877-1174 
(สว่นหนึง่ของ Schneider Electric)       
      
MCG Surge Protection โรงงาน 1-800-851-1508 หรอื 
  www.mcgsurge.com 
 
Advanced Protection โรงงาน 1-800-237-4567 หรอื 
Technologies Inc.  www.aptsurge.com 
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อปุกรณ์เสรมิ 

 
การตดิตัง้: (จัดมาให)้                          จํานวน 

9990-027-015   สายยาง, สว่นจา่ยน้ํา, แดง   1 
9990-027-016   สายยาง, สว่นจา่ยน้ํา, สน้ํีาเงนิ  1 
8641-242-000  เครือ่งซกัผา้ ทอ่ขาเขา้   2 
9565-003-001  ตวักรอง ทอ่ขาเขา้   4  

 
ตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายหรอื Dexter Laundry, Inc. หากตอ้งใชฐ้านยดึเหล็กกลา้ 
 
 
ขอรับบรกิารซอ่มบํารงุและขอ้มลูชิน้สว่นไดโ้ดยตดิตอ่ตวัแทนของ Dexter ในพืน้ที ่คน้หาตวัแทนของ Dexter 
ในพืน้ทีโ่ดยใช ้Distributor Locator จากเว็บไซตด์า้นลา่งนี้  หากไมม่ตีวัแทนใหบ้รกิารจาก Dexter กรณุาตดิตอ่ 
Dexter Laundry, Inc. โดยตรงตามรายละเอยีดดา้นลา่ง: 
 
ทีอ่ยูท่างไปรษณีย:์ 2211 West Grimes Avenue  โทรศพัท:์  1-800-524-2954 

Fairfield, IA 52556   
USA     

 
เว็บไซต:์ www.dexter.com 
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