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เครื�องซกัผา้รุ่น T-450 SWD EXPRESS VENDED 

WCS450XB-39AC3X-SSBCS-THX 
WCS450XB-39AC3X-SSKCS-THX 
C-SERIES CONTROL – 50Hz 

 

คูม่อืผูใ้ช ้
การตดิตั (งและใชง้าน 

คําแนะนําในการใชง้าน 
 

กรุณาอา่นขอ้มลูชดุนี(และเก็บไวเ้พื�อใชอ้า้งองิในอนาคต 
 
คําเตอืน - เครื�องซกัผา้นี(ตดิตั (งอปุกรณ์และมคีณุสมบตักิารทํางานที�สมัพันธก์ับระบบนริภัยที�มอียูภ่ายใน  เพื�อป้องกนั  
การบาดเจ็บหรอืไฟฟ้าช็อต อย่าซอ่มแซมสว่นประกอบโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 

เจา้ของเครื�องมหีนา้ที�ดแูลตรวจสอบเครื�องเป็นประจําเพื�อใหแ้น่ใจวา่สามารถทํางานไดอ้ย่างปลอดภัย 
 
อยา่ใหเ้ครื�องทํางานในกรณีตอ่ไปนี( 

- ระดบันํ(าสงูเกนิไป 
- หากเครื�องไม่ไดต้อ่กราวดอ์ย่างเหมาะสม 
- หากฝาเครื�องล็อคไม่สนทิระหวา่งรอบการทํางาน 
- มกีารสั�นสะเทอืนเนื�องจากการยดึหรอืฐานไมม่ั�นคง 

 
คําเตอืน - เพื�อความปลอดภัย 

 
1. ปิดเครื�องและนํ(ากอ่นการซอ่มบํารุง 
2.  อยา่ใสผ่า้มากเกนิไป 
3.  อยา่เปิดฝาขณะถังเคลื�อนที�หรอืมนํี(า 
4.  อยา่บายพาสอปุกรณ์นริภัยของเครื�องซักผา้ 
5.  อยา่ใชส้ารระเหยหรอืสารไวไฟกบัหรอืใกลก้บัเครื�องซักผา้ 
6.  แผงชิ(นสว่นตา่ง ๆ จะตอ้งตดิตั (งอยูเ่ขา้ที�  สว่นประกอบเหลา่นี(มไีวเ้พื�อป้องกนัการกระแทกและการบาดเจ็บ 

และทําใหเ้ครื�องซักผา้แข็งแรงมากขึ(น 
 
 

เงื�อนไขในการดแูลรักษาเชงิป้องกนั 
 
รายวนั 
- ตรวจสอบวา่ฝาใสผ่า้ล็อคแน่นหนาและไมส่ามารถเปิดไดร้ะหวา่งรอบการทํางานทั (งหมด  
- ตรวจสอบการตอ่สายนํ(าวา่มนํี(ารั�วหรอืไม่ 
- ทําความสะอาดดา้นขา้งของตูเ้พื�อขจัดสิ�งสกปรกออก 
- ทําความสะอาดตวัจา่ยนํ(ายาซกัผา้และฝา และตรวจสอบวา่สกรูยดึตวัจา่ยทั (งหมดเขา้ที�และแน่นหนาด ี
- ตรวจสอบวาลว์ระบายวา่มกีารรั�วและเปิดไดต้ามปกตหิรอืไม่ 
- ตรวจสอบฝาใสผ่า้วา่มกีารรั�วหรอืไม ่ ทําความสะอาดซลีฝาปิดจากสิ�งแปลกปลอมตา่ง ๆ 
- เปิดฝาชอ่งใสผ่า้คา้งไวเ้พื�อใหอ้ากาศไหลผา่นเครื�องซกัผา้เมื�อไม่ไดใ้ชง้าน 
 
ทกุสามเดอืน 
- เครื�องซักผา้จะตอ้งไมทํ่างาน โดยอย่าใหม้ไีฟเลี(ยงระบบ 
- ตรวจสอบสายพานตวั V วา่มกีารสกึหรอหรอืปรับตงึไดพ้อดหีรอืไม่ 
- เชด็ขยุหรอืสิ�งแปลกปลอมตา่ง ๆ บรเิวณมอเตอร ์
- ตรวจสอบการตอ่สายนํ(าทั (งหมดวา่มนํี(ารั�วหรอืไม่ 
- เชด็ทําความสะอาดดา้นในของเครื�องซักผา้และตรวจสอบวา่สว่นประกอบทางไฟฟ้าทั (งหมดไมม่คีวามชื( น 
หรอืฝุ่ นละออง 
- นํากรองทอ่นํ(าขาเขา้ออกเพื�อทําความสะอาด  เปลี�ยนใหมต่ามความเหมาะสม 
- ตรวจสอบสลักยดึ - ขนัแน่นตามความเหมาะสม 
 
ขอ้สําคญั:  ตดิตั (งแผงวัสดทุี�นําออกทั (งหมดกลบัเขา้ที�หลงัทําการตรวจสอบรายวนัและ/หรอืรายไตรมาส 
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สารบัญ 
 

 เลขหนา้ 
รายละเอยีดทางเทคนคิเครื�องซกัผา้ 2 
ขนาดในการตดิตั (ง 3 
คําแนะนําในการตดิตั (ง 4 
คําแนะนําในการใช ้ 8 
การตั (งโปรแกรมควบคมุเครื�องซกัผา้ 10 
ขอ้ผดิพลาดของเครื�องซักผา้ที�มแีสดงใหท้ราบ 24 
การซอ่มบํารุงและแกไ้ขปัญหา 30 
อปุกรณ์เสรมิและขอ้มูลตดิตอ่ 34 

 
รายละเอยีดทางเทคนคิเครื�องซกัผา้ 

 
รุ่น เครื�องซกัผา้/อบแหง้แบบวางซอ้นขนาด 13.6 กก. (30 ปอนด)์ EXPRESS WASHER 

 

ความจุ 

ขนาดถัง 

ขอ้มลูทางไฟฟ้า 

 

ระบบขับเคลื�อน 

ความเร็วในการซกั 

ปั�นหมาดระหวา่งรอบการทํางาน 

ปั�นหมาดรอบสดุทา้ย 

สว่นควบคมุเครื�อง 

ชอ่งนํ(าเขา้ 

 

 

วาลว์ระบาย 

 

13.6 กก./113 ล. (30 ปอนด/์4 ลบ.ฟตุ) 

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 63.5 ซม. X หนา 36 ซม. (เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 25 นิ(ว x ลกึ  

14 1/8 นิ(ว) 

240 VAC, 50HZ, 1 เฟส, 6.5 A, 650 W 

ชดุขบัอนิเวอรเ์ตอรแ์บบซอฟตส์ตารท์, มอเตอร ์1 แรงมา้, มอเตอร ์2 แรงมา้ 

50 RPM 

411 RPM (60 G’S) 

750 RPM (200 G’S) 

ตั (งโปรแกรมจากคอมพวิเตอรไ์ด ้

วาลว์โซลนิอยด ์2 ตวั 

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

(30-120 PSI) 

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 76 มม. (3 นิ(ว) 
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ดา้นขา้ง 
ขนาดเป็น มม. 

ดา้นหนา้ 
ดา้นหลงั 

เครื�องซกัผา้/อบแหง้แบบวางซอ้น (WASHER HALF) 
ขนาดในการตดิตั (ง 

กําลัง 
ชดุขับ VF SUDS  

ระบบนํ(าลน้ 

วาลว์นํ(านํ(า 

ชอ่ง  
ระบาย 
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คําแนะนําในการตดิตั (ง 
 
เครื�องซกัผา้นี(อาจจัดซื(อรวมกันเป็นชดุแบบเครื�องซกัผา้/เครื�องอบผา้วางซอ้น  นอกเหนอืจากคําแนะนําในการใชง้านนี( 
กรุณาดคํูาแนะนําในการตดิตั (งสาํหรับเครื�องอบแหง้ร่วมดว้ยขณะตดิตั (งผลติภัณฑน์ี( 
 
ตอ้งตดิตั (งเครื�องซักผา้ตามขอ้บงัคบัทอ้งถิ�น ของรัฐและขอ้บังคบัดา้นอาคารของประเทศ หลกัเกณฑท์างไฟฟ้า 
ระบบประปาและขอ้บงัคับอื�น ๆ ที�มผีลในพื(นที� 
 

 
 
 

คําเตอืน - คําแนะนําในการตดิตั (งและซอ่มบํารุงนี(จัดทําขึ(นสําหรับชา่งผูเ้ชี�ยวชาญเทา่นั(น   
เพื�อป้องกั นการบาดเจ็บและไฟฟ้าช็อต อยา่ทําการซอ่มบํารุงใด ๆ นอกเหนอืไปจากที�ระบใุนคําแนะนํา 
ในการใช ้ยกเวน้สําหรับชา่งผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

 
 
เงื�อนไขเบื(องตน้ 
 
เครื�องออกแบบมาสําหรับใชบ้นหรอืเหนอืพื(นคอนกรตีเปลอืยเปลา่ อยา่ใชบ้นฐานที�ตดิไฟได ้ เครื�องจะตอ้งยดึสลกั 
เกล ียวและยาปนูใหแ้น่นหนากับพื(นคอนกรตีที�มั�นคงหรอืยดึกับฐานยาปนูที�เหมาะสมที�ยดึสลักเกลยีวตอ่กับพื(นคอนกรตี 
ยาปนูที�มั�นคง  ใชค้วามระมัดระวงัในการตดิตั (งเครื��องบนฐานวางเพื�อใหแ้น่ใจวา่การตดิตั (งมคีวามมั�นคง และไมม่โีอกาส 
ที� จะเกดิการสั�นสะเทอืนมากจนเกนิไป การตดิตั (งทั (งหมดจะตอ้งทําขึ(นบนพื(นคอนกรตีที�แข็งแรงหนา 152 มม. (6 นิ(ว) 
ขึ(นไป  สลักเกลยีวยดึหรอืพุกยดึจะตอ้งมคีณุภาพดแีละมเีสน้ผ่านศนูยก์ลางอย่างนอ้ย 16 มม. (5/8 นิ(ว) 
 
การยดึ 
 
แนะนําใหใ้ชฐ้านคอนกรตีหรอืฐานยดึเหล็กกลา้ที�สามารถยกลอยเครื�องประมาณ 152 มม. (6 นิ(ว) เหนอืพื(นเพื�อให ้
สามารถใชง้านฝาปิดชอ่งใสผ่า้ไดส้ะดวก  เวน้ระยะอยา่งนอ้ย 610 มม. (24 นิ(ว) ดา้นหลงัเครื�อง เพื�อใหส้าม ารถ 
ถอดมอเตอรอ์อกไดโ้ดยสะดวก  ดขูนาดการยดึสลักเกลยีวตัวเครื�องไดจ้ากภาพ 1-1 และ 1-2 
 
หากตอ้งใชฐ้านคอนกรตียกสงู แนะนําใหเ้ป็นพื(นคอนกรตีเทชิ(นเดยีวกนักบัพื(นดา้นลา่ง  สลกัเกลยีวยดึควรมขีนาด  
16 x 200 มม. (5/8 x 8 นิ(ว) เกรด 8 หรอืดกีวา่ พรอ้มยดึดว้ยหัวประกับทรงฉากขนาด 10 มม. (4 นิ(ว) และยื�นออกมา 
48 มม. (1 7/8 นิ(ว) เหนอืฐานรอง ไมแ่นะนําใหใ้ชพุ้กยดึกบัฐานรองแบบคอนกรตีเนื�องจากจะอยูต่ดิขอบมากเกนิไป 
ทําใ หค้อนกรตีแตกออกมาได ้ (ดใูนภาพ 1-1 และ 1-3) 
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หมายเหต:ุ ตอ้งยาปนูระหวา่งฐาน 
แล ะพื(นคอนกรตี 

สลักยดึ: 5/8 x 8 นิ(ว [16 x 200 มม.] 
สลักเกลยีวเกรด 8 
ตดิตั (งกบัฝาประกับ 4 นิ(ว [10 ซม.] SQ 
หรอืเทยีบเทา่ 
(สลักเกลยีวยื�น 1 7/8 นิ(ว [48 มม.]) การยดึแทน่รองคอนกรตี 

ภาพที� 1-1 

3 3/4 นิ(ว 
[95 มม.] 

3 1/2 นิ(ว 
[89 มม.] 

26 นิ(ว 
[660 มม.] 

3 1/2 นิ(ว 
[89 มม.] 

32 13/64 นิ(ว 
[818 มม.] 

36 1/2 นิ(ว 
[927 มม.] 

3 3/4 นิ(ว 
[95 มม.] 

6 นิ(ว [152 มม.] 

4 นิ(ว [102 มม.] 

33 นิ(ว [838 มม.] 

38 นิ(ว [965 มม.] 

44 นิ(ว [1118 มม.] 

49 นิ(ว [1245 มม.] 

ไดร้ะนาบกับผนัง 
หา่งจากเครื�อง 
3/4 นิ(ว [19 มม.] 

ดา้นหนา้ ดา้นขา้ง 

24 นิ(ว 
[610 มม.] 

ขั (นตํ�า 

}ผนังดา้นหลงั 

31 1/2 นิ(ว [800 มม.] 
ความกวา้งเครื�อง 

24 น
ิ(ว [610 มม.] 
ข
ั(นตํ

�า
 

ระยะห
า่ง เค

รื�อง 

40 3/4 น
ิ(ว [1035 มม.] 

ข
ั(นตํ

�า
 

ค
วามห

น
า เค

รื�อง 

แผนผังพื(น 
ภาพที� 1-2 

31 11/32 นิ(ว 
[796 มม.] 

17 1/2 นิ(ว 
[445 มม.] 

แทน่รองควรเสรมิ 
แรงดว้ยตะแกรงหรอื
เหล็กเสน้ 
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ระบบประปา 
 
ทอ่จา่ยนํ(าจัดมาใหพ้รอ้มกับเครื�อง  จดุตอ่เกลยีวที�ทอ่เป็นแบบ 3/4-14 BSP 
 
จัดเตรยีมสายนํ(ารอ้นและนํ(าเย็นแยกกนั ความดนันํ(าใหค้งอยู่ที� 207 kPa - 827 kPa (30 psi - 120 psi)  แนะนําใหจ้่าย 
นํ(า รอ้นที� 60C (140F) เพื�อใหไ้ดป้ระสทิธภิาพในการซักดทีี�สดุ  อย่าใหอ้ณุหภมูนํิ(าเกนิกวา่ 82C (180F) 
 
การระบายนํ(า 
 
สายระบายนํ(าที�ดา้นหลงัของเครื�องมขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 76 มม. (3 นิ(ว)  สายระบายที�ใชจ้ะตอ้งอยูตํ่�ากวา่วาลว์ 
ระบ ายเพื�อใหก้ารระบายเป็นไปอย่างเหมาะสม   
 
ขอ้มลูทางไฟฟ้า 
 
 

คําเตอืน 
ตดัระบบไฟและระบบนํ(ากอ่นเปิดแผงวสัดเุพื�อซอ่มบํารุง 

 
เครื�องซกัผา้ Dexter T-450 SWD เฟสเดยีว 240VAC 50 Hz ผลติขึ(นสาํหรับตดิตั (งแบบถาวร  ไมม่สีายไฟจัดมาให ้ 
ใหต้อ่เครื�องกับวงจรสาขาแยกเฉพาะที�ไมไ่ดแ้ชรก์ับไฟสอ่งสวา่งหรอือปุกรณ์อื�น ๆ  จะตอ้งมรีะบบตดัการเชื�อมตอ่ 
แบบแยกหนา้สมัผัสระยะอย่างนอ้ย 3 มม.  จดุตอ่จะตอ้งมวีัสดหุุม้ป้องกนัในรางเดนิสายแบบออ่นกนันํ(าหรอืเทยีบเทา่ 
โดยมขีนาดตัวนําและฉนวนที�เหมาะสม  วสัดหุุม้ป้องกนัของสายไฟอย่างนอ้ยจะตอ้งเทยีบเทา่สายไฟมาตรฐาน IEC 227 
หรอื IEC 245  ชา่งผูเ้ชี�ยวชาญจะตอ้งเป็นผูเ้ชื�อมตอ่ตามแผนผังสายไฟที�กําหนด (แนะนําขนาดสายที� 3.5 ตร.มม.) 
 
การตอ่ระบบไฟฟ้า: ตดัไฟเลี(ยงทั (งหมดที�ไปยังเครื�องซักผา้ ถอดแผงวัสดดุา้นบนของเครื�องซกัผา้และคน้ห าบล็อค 
ตอ่ไฟใกลก้ับดา้นหลงัของชดุควบคมุ  
 
� คน้หาบล็อคตอ่ไฟและตอ่ขั (ว L1, N และดนิตามที�กํากบัไว ้
� สกรูนํากระแสลงดนิตดิกบับล็อคตอ่ไฟ TB-1 จะตอ้งตอ่ลงดนิภายนอกในสภาพด ี

 
เงื�อนไขในการตอ่ฟิวส ์
 

ฟิวสห์น่วงเวลา 15 แอมป์ (ดอูัลเอเลเมนต)์ (หรอืตวัตดัวงจรเทยีบเทา่) 
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หมอ้แปลงชดุควบคมุ 
 

หมอ้แปลงชดุควบคมุอยู่ดา้นในรางควบคมุและปรับเป็นขั (นที� 200 - 230 โวลทล์งเป็นกระแส 24 โวลท ์ จะมขีั (วสองขั (ว 
ที�หมอ้แปลงชดุควบคมุสาํหรับเป็นกระแสจา่ยไฟหลัก (ขาเขา้)  ใชข้ั (ว "L1 200V" สาํหรับจ่ายไฟระหวา่ง 180 - 229 
โวลท ์ ใชข้ั (ว "L1 230V" สาํหรับจา่ยไฟระหวา่ง 230 - 255 โวลท ์

 
 
ตรวจสอบ 

 
หลงัจากสิ(นสดุการตดิตั (ง ตอ่ระบบประปาและเดนิสายไฟ ใหเ้ดนิเครื�องซักผา้หนึ�งรอบและตรวจสอบวา่ม ี
นํ(ารั�วหรอืทํางานไดต้ามปกตหิรอืไม่ 
 
ถังซกัควรหมนุทวนเข็มนาฬกิา (ดจูากดา้นหนา้เครื�อง) ในชว่งการปั�นหมาดระหวา่งรอบการทํางานและการ 
ปั� นหมาดรอบสดุทา้ย  หากรอบปั�นเป็นไปตามเข็มนาฬกิา แสดงวา่สายมอเตอร ์T1 และ T2 ตอ่กับ T1 และ  
T2 ที�ชดุขับเคลื�อนความถี�แปรผันสลบักนัอยู ่ ตดักระแสไฟกอ่นสลบัสายไฟ 
 

การตอ่หมอ้แปลงชดุควบคมุ 

สายดํา/แดง 
เลอืกขั (วตํ�านี(สาํหรับไฟ 180V - 229V 

สายดํา/แดง 
เลอืกขั (วตํ�านี(สาํหรับไฟ 230V - 255V 

สายดํา/นํ(าเงนิ
อยา่เคลื�อนยา้ยหรอืนําสายนี(ออก

อยา่เคลื�อนยา้ยหรอืนําสายนี(ออก 
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คําแนะนําในการใชง้าน - การเริ�มการทํางานของเครื�องซักผา้ 
 

ก.  ใสผ่า้ที�ถังซักและล็อคประตใูหแ้น่น  ผา้จะตอ้งไมต่ดิคา้งที�แหวนตามขอบฝาปิดและดา้นหนา้ของถัง 
ขณ ะปิดฝา  นํ(าหนักผา้สงูสดุคอื 13.6 กก. (30 ปอนด)์ ขณะแหง้ อยา่ใสผ่า้เกนิกวา่ 13.6 กก. (30 ปอนด)์ 

 
ข.  เลอืกอณุหภมูกิารทํางานที�เหมาะสมสําหรับผา้ที�จะซกั 

 
ค.  เตมิผงซกัฟอกในชอ่ง "detergent" ของชอ่งจา่ยอตัโนมัตดิา้นหนา้ของเครื�องซักผา้  เตมินํ(ายา 
ปรับผา้นุ่มในชอ่ง "fabric softener" ตามความตอ้งการ  ใชนํ้(ายาปรับผา้นุ่มในปรมิาณที�ผูผ้ลติแนะนํา 
 
หากใชนํ้(ายาซักผา้เตมิในชอ่ง "detergent" ใหเ้ตมินํ(ายาในชว่งเริ�มตน้ของรอบการซกั 

 
หากเครื�องตั (งรอบกอ่นซกัจรงิ สามารถเตมิผลติภัณฑซ์กัผา้ที�ตวัจา่ยนํ(ายาหรอืใสล่งบนผา้ขณะใสผ่า้ใน 
เครื� องซกัผา้ 

 
ง.  ใสเ่หรยีญหรอืบัตรเดบติตามราคาที�กําหนดในการซัก จอแสดงผลจะหักลบยอดเงนิคงเหลอืที�ตอ้งจา่ย  
หลงัจากหยอดเหรยีญหรอืหักเงนิตามที�กําหนดแลว้ จอแสดงผลจะแจง้เป็น "PRESS START" และ LED 
ปุ่ มเริ�มการทํางานจะตดิกะพรบิ หากฝาไมไ่ดปิ้ดหรอืล็อคอยู ่จอแสดงผลจะแจง้เป็น "CLOSE DOOR" 
และสว่นควบคมุจะรอจนกวา่ฝาจะปิดล็อคกอ่นดําเนนิการตอ่ การกดปุ่ มเริ�มการทํางานเป็นการเริ�มรอบการ 
ทํา งานและเปิดไฟ ON จอแสดงผลจะแสดงเวลาที�เหลอืของรอบการทํางานเป็นนาท ี ฝาปิดชอ่งใสผ่า้จะ 
ล็อคค ้างอยูจ่นกวา่จะสิ(นสดุรอบการทํางาน 
 

สิ(นสดุรอบการทํางาน 
 
เมื�อรอบการทํางานสิ(นสดุลง จะมเีสยีงสญัญาณดงั 3 ครั(งและจอแสดงผลจะแจง้เป็น "CYCLE DONE THANK YOU" 
จนกวา่ฝาจะเปิดออก  สามารถเปิดฝาเครื�องไดใ้นตอนนี(  เปิดฝาชอ่งใสผ่า้คา้งไวเ้มื�อไม่ไดใ้ชง้าน 
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ระบบตัดการทํางานฉุกเฉนิ/ล็อคนริภัยฝาปิด 

 
เครื�องม ีSafety Door Lock ที�ทําหนา้ที�ล็อคฝาปิดเมื�อเริ�มรอบการทํางานจนกวา่จะสิ(นสดุรอบ ล็อคฝาปิดจะทําให ้
ไ มส่ามารถเปิดฝาเครื�องเป็นเวลาไมเ่กนิ 3 นาทหีากกระแสไฟไมต่อ่เนื�องระหวา่งรอบการทํางาน 
   
ปุ่ ม Emergency Stop จะหยดุการทํางานของเครื�องชั�วคราวและชว่ยใหส้ามารถเปิดฝาเครื�องหลงัล็อคฝา 
ปิดนริภัยปลดการทํางาน  หากกดปุ่ ม Emergency Stop เสยีงเตอืนจะดงัขึ(นและจอแส 
ดงผลจะเริ�มนับถอยหลงัพรอ้มแจง้เป็น "STOP 3" "STOP 2" "STOP 1"  หากปลอ่ยมอืจากปุ่ มกอ่นครบ 3 วนิาท ี
สญัญาณเตอืนจะหยดุลงและรอบการทํา งานจะเดนิตอ่ตามปกต ิ หากกดปุ่ ม Emergency Stop คา้งไว ้3 วนิาท ี
จอแสดงผลจะนับถอยหลงัและเครื�องซกั ผา้จะเริ�มหยดุการเคลื�อนไหว การจา่ยนํ(าและเริ�มระบายนํ(าออกจากด ้
านในเครื�อง แมว้า่เครื�องจะสามารถหย ุด เคลื�อนที�ไดอ้ยา่งรวดเร็ว แตอ่าจตอ้งใชเ้วลาถงึ 3 กอ่นฝาเครื�องจะปลดล็อค  
ระหวา่งนี(สญัญาณเตอืนจะดงัตอ่เนื�องและจอแสดงผลจะแ จง้เป็น "STOPPING"  เมื�อสญัญาณสิ(นสดุลง 
จะสามารถเปิดฝาเครื�องได ้ สามารถเริ�มการ ทํา งาของเครื�องซกัผา้ใหมไ่ดโ้ดยการปิดล็อคฝาปิด และกดปุ่ ม Start  
หากเครื�องซกัผา้ถูกหยดุการทํางานมากกวา่ หนึ�งครั (งกอ่นปั�นหมาดรอบสดุทา้ย รอบการทํางานดงักลา่วจะถูกยกเลกิ  
หากเครื�องซกัผา้หยุดทํางานระหวา่งรอบปั�นห มาดรอบสดุทา้ย รอบการทํางานดงักลา่วจะสิ(นสดุลง  
หากเครื�องซกัผา้หยุดการทํางานมากกวา่ 1 ชั�วโมง รอบการ ทํางา นจะถกูยกเลกิ 
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การตั (งโปรแกรมควบคมุเครื�องซกัผา้ 
 

สว่นควบคมุเครื�องซักผา้สามารถตั (งโปรแกรมเพื�อแจง้ผูใ้ชใ้หท้ราบราคาใหบ้รกิาร การปรับเปลี�ยนเวลารอบการทํางาน 
อณุหภมูแิละตวัเลอืกในการทํางานอื�น ๆ สามารถดําเนนิการไดส้องวธิดีงันี( 

1. ตั (งโปรแกรมแบบแมนวลผ่านปุ่ ม "Start" "Hot" "Warm" และ "Cold" 
2. ดาวนโ์หลดไฟลผ์ูใ้ชแ้บบปรับแตง่ไดผ้า่น USB ดคํูาแนะนําในการดาวนโ์หลดสาํหรับ USB ไดโ้ดยตดิตอ่ 

ตวัแทนจําหน่ายของ Dexter ใกลบ้า้นหรอืเขา้ไปที� dexterlive.com 
 
การตั (งโปรแกรมแบบแมนวล: 
เครื�องซกัผา้จะตอ้งอยูใ่นโหมดไอเดลิกอ่นสามารถเขา้ไปยังเมนูตั (งโปรแกรมแมนวลได ้โหมดไอเดลิคอืโหมด 
ในกรณีที�เครื�องซกัผา้ไมไ่ดเ้ดนิรอบซักและมรีาคาใหบ้รกิารปรากฏขึ(นที�หนา้จอ 
 
เขา้สูโ่หมดตั (งโปรแกรมแมนวลโดยกดปุ่ มตั (งโปรแกรมไว ้1 วนิาท ีสว่นควบคมุควรแสดงผลเป็น "PROGRAMMING"  
เครื�องซกัผา้รุ่นนี(มปีุ่ มตั (งโปรแกรมอยูส่องปุ่ ม  ปุ่ มแรกจะอยู่ที�แผงควบคมุดา้นหลงัแผงดา้นหนา้ และปุ่ มสาํรองจะ 
อ ยูด่า้นในที�เก็บเหรยีญ 
 
ภาพดา้นลา่งแสดงตําแหน่งปุ่ มตั (งโปรแกรมและพอรต์ USB ดา้นในที�เก็บเหรยีญ 
 

 
 

AUXILLARY
PROGRAMMING

BUTTON

USB PORT

ปุ่ ม
ตั (งโปรแกรม

สาํรอง

พอรต์ USB



8514-284-004 REV PR page 11 

เมื�อเขา้สูโ่หมดตั (งโปรแกรมแมนวล ปุ่ ม "Start" "Hot" "Warm" และ "Cold" จะรองรับฟังกช์ั�นสาํรอง  
 

ชื�อปุ่ ม ฟังกช์ั�นสาํรองในโหมดตั (งโปรแกรม 

Start ใชเ้พื�อตอบรับตัวเลอืกที�ปรากฏขึ(นหรอืเป็นปุ่ ม "Enter" 

Hot ใชเ้พื�อเลื�อนตัวเลอืกขึ(น (กดคา้งเพื�อเลื�อนไปเรื�อย ๆ อย่างรวดเร็ว) 

Warm ใชเ้พื�อเลื�อนตัวเลอืกลง (กดคา้งเพื�อเลื�อนไปเรื�อย ๆ อยา่งรวดเร็ว) 

Cold 
ใชเ้พื�อยอ้นกลับไปหนึ�งขั (น (กด 1 ครั(ง) หรอืออกจากโหมดตั (งโปรแกรม 
(กดคา้ง 3 วนิาท)ี 

 
ฟังกช์ั�นสาํรองนี(ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถไลร่ายการเมนูตวัเลอืกระหวา่งคา่โปรแกรมตา่ง ๆ ภาพดา้นลา่งแสดงเมนู 
ลําดับบนสดุ การเลอืกตัวเลอืกจากเมนูลําดบับนสดุจะเป็นการแสดงตวัเลอืกเมนูในลําดบัถัดไป (เมนูยอ่ย) 
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ตวัเลอืก Quick Test: 
หากเลอืก Quick Test เครื�องซกัผา้จะเริ�มการย่อรอบการซกัโดยราคาใหบ้รกิารจะไม่ไดรั้บการตอบสนองใด ๆ 
เป้าหมายของการยน่ย่อรอบการทํางานก็เพื�อทดสอบสว่นประกอบที�สาํคญัทั (งหมดเพื�อใหก้ารทํางานเป็นไปอย่าง 
เหมาะสม รหัสขอ้ผดิพลาดควรทํางานตามปกตทิั (งหมดระหวา่งการทดสอบ จะแสดงผลจะแจง้การทํางานใหแ้กผู่ใ้ช ้
ลกัษณ ะเดยีวกบัรอบการซักตามปกต ิยกเวน้ขอ้ความ "ADD BLEACH" จะไม่ปรากฏขึ(นเนื�องจากรอบการทํางานที� 
ยอ่ลงมา ความเร็วในการปั�นหมาดรอบสดุทา้ยจะเป็นไปตามโปรแกรมของผูใ้ชท้ี�ตั (งไว ้
 
ตวัเลอืก Rapid Advance: 
หากเลอืก Rapid Advance การทํางานจะคลา้ย ๆ กบั Quick Test โดยเครื�องซกัผา้จะเริ�มรอบการซกัโดยราคา 
ใ หบ้รกิารจะไม่ไดรั้บการตอบสนองใด ๆ ทั (งนี(รอบการทํางานจะเป็นรอบปกตพิรอ้มคณุสมบตักิารทํางานเพิ�มเตมิ  
LED ปุ่ ม "Start" จะตดิกะพรบิและแจง้ผูใ้ชใ้หท้ราบวา่เมื�อกดปุ่ มนี( เครื�องจะเร่งเขา้สูข่ั (นตอนตอ่ไปของรอบการทํางาน 
จอแสดงผลจะแจง้เป็น "ADVANCE" เมื�อมกีารเร่งรอบการทํางาน  ระดบันํ(าจะตอ้งถูกระบายออกกอ่นเร่งรอบการทํางาน  
ระหวา่งรอระบายนํ(า การแจง้ "ADVANCE" จะคา้งอยู่ที�จอแสดงผลและ LED ปุ่ มเริ�มการทํางานจะหยดุกะพรบิ Rapid 
Advance จะยอมใหม้กีารระบายนํ(าจากถังซักและหยดุการทํางานของถังซักกอ่นเริ�มรอบปั�นหมาดหรอืรอบเตมินํ(าถัดไป   
 
สามารถออกจากโหมด Rapid Advance ไดโ้ดยกดปุ่ มตั (งโปรแกรม รอบการทํางานจะสิ(นสดุลง ขณะใชโ้หมด Rapid 
Advance เวลาของรอบการทํางานจะไมถ่กูตอ้งอกีตอ่ไป  ขา้มขั (นตอนผา่น Rapid Advance โดยจะตอ้งไมร่บี 
เปิด ฝาเครื�องเมื�อสิ(นสดุรอบการทํางาน  
 
บนัทกึประวตัริหัสขอ้ผดิพลาด: 
รหัสขอ้ผดิพลาดหา้รายการลา่สดุจะถกูจัดเก็บไวท้ี�สว่นควบคมุพรอ้มกํากบัวนัที�และเวลา เป้าหมายของตวัเลอืกนี(คอื 
เพื� อบนัทกึประวตักิารเกดิปัญหาเหลา่นี(ข ึ(น (ไมม่กีารเปลี�ยนแปลงใด ๆ)  
 
เวลาจะอา้งองิจาก Real Time Clock แตอ่าจมกีารปรับเปลี�ยนไปตามการตั (งโปรแกรมแมนวลของผูใ้ช ้(ตวัเลอืก Shift 
Hours) และ/หรอืคา่บอกลา้งเวลาจากเครอืขา่ย หากมรีหัสขอ้ผดิพลาดเกดิขึ(นอกี รหัสที�บนัทกึไวห้า้รายการตวัที�เกา่ 
ที�สดุจะถูกลา้งจากหน่วยความจํา 
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ตวัเลอืก Prices: 
ตวัเลอืกนี(ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถกําหนดมลูคา่สําหรับหยอดเหรยีญหรอืราคาใหบ้รกิาร นอกจากนี(ผูใ้ชยั้งสามารถคนืคา่ 
เป็น คา่จากโรงงาน หลงัจากปรับราคาผา่นปุ่ ม "ขึ(น" หรอื "ลง" จะตอ้งกดปุ่ ม "Enter" อกีครั(งเพื�อใหส้ว่นควบคมุบนั ทกึ 
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ(น 

1. “RIGHT COIN” และ “LEFT COIN” เป็นสว่นป้อนขอ้มลูสองแบบที�สามารถใชก้ารไดจ้ากที�หยอดเหรยีญ 
2. “SET VEND” จะเป็นราคาใหบ้รกิารพื(นฐานจรงิ (หรอื Vend Price A) ซึ�งจะแสดงที�จอแสดงผลของ 

สว่นควบคมุ  
รเีซ็ตสญัญาณของที�หยอดเหรยีญหรอืปรับราคาใหบ้รกิารเป็นคา่จากโรงงานโดยกด "Enter" เมื�อปรากฏขอ้ความ 
"DEFAULT" กด "Enter" อกีครั(งเมื�อขอ้ความ "RESET" ปรากฏขึ(นเพื�อยนืยันการดําเนนิการ  
 
ภาพดา้นลา่งแสดงตัวเลอืกเมนูยอ่ยสาํหรับ Prices: 
 

 
 
ตวัเลอืก Temp Pricing: 

ตวัเลอืก Temperature Pricing ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถแจง้ลกูคา้เกี�ยวกบัราคาใหบ้รกิารที�จะแตกตา่งกนัไปตาม 
อ ุณหภมูนํิ(าที�ลกูคา้เลอืก หากตั (งโปรแกรมอื�นที�ไมใ่ช ่0 สาํหรับ "WARM ADDER" หรอื "HOT ADDER" 
คณุสมบัตกิารทํางานดงักลา่วจะเริ�มทํางาน คา่ที�ตั (งโปรแกรมไวจ้ะถกูเพิ�มไปยังราคาใหบ้รกิารพื(นฐานเมื� อ 
เลอืกอณุหภมูนํิ(าที�กําหนดไว ้ 
 
เมื�อลกูคา้หยอดเหรยีญตามราคาใหม ่และเริ�มการทํางานของเครื�องซกัผา้ สว่นเลอืกอณุหภูมจิะเปิดใหล้ ูกคา้ 
เลอืกจํากดัตามราคาใหบ้รกิารที�เทา่กบัหรอืตํ�ากวา่ยอดที�ป้อน  
 
ภาพดา้นลา่งแสดงตัวเลอืกเมนูยอ่ยสาํหรับ Temp Pricing: 
 

 
 

 

 
 

 
  

00.01-99.99 

(เพิ�มทลีะ 00.01) 

00.01-99.99 

(เพิ�มทลีะ 00.01) 

FREE 00.01-99.99 

(เพิ�มทลีะ 00.01) 

FREE 00.01-99.99 

(เพิ�มทลีะ 00.01) 

FREE 00.01-99.99 

(เพิ�มทลีะ 00.01) 
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ตวัเลอืก Cycles: 
ตวัเลอืกนี(ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถกําหนดเวลาซกัและเวลาปั�นหมาดสาํหรับรอบ "Wash" นอกจากนี(ผูใ้ชยั้งสามารถ 
กําหนดเวลาซัก อณุหภมูนํิ(าและเวลาปั�นหมาดสาํหรับรอบ "Rinse" และ "Final rinse" (อณุหภมูนํิ(าสาํหรับรอบ 
"Wash" จะถกูเลอืกโดยลกูคา้ผา่นปุ่ ม "Hot" "Warm" และ "Cold" ที�ดา้นหนา้เครื�อง)  สาํหรับรอบ "Final Spin" 
ผูใ้ชส้ามารถกําหนดความเร็วในการปั�นหมาด (ดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิดา้นลา่ง) 
 
นอกจากนี(ผูใ้ชยั้งสามารถคนืคา่เป็นคา่จากโรงงาน รเีซ็ตคา่ทั (งหมดใน Cycles เป็นคา่จากโรงงานโดยกด "Enter" 
เมื�อปรากฏขอ้ความ "DEFAULT" กด "Enter" อกีครั(งเมื�อขอ้ความ "RESET" ปรากฏขึ(นเพื�อยนืยันการดําเนนิการ  

1. “Final Spin” เป็นการปั�นหมาดหลงัรอบการซักและปั�นระหวา่งรอบการทํางานอื�น ๆ ทั (งหมดสิ(นสดุลง 
ความเร็วในการปั�นจะสงูกวา่รอบปั�นกอ่นหนา้นี( ขอ้ดขีองรอบการปั�นที�สงูขึ(นคอืจะทําใหส้ามารถไลนํ่(า 
จ ากผา้ไดม้ากขึ(นซึ�งเป็นการลดเวลาในการแหง้ของผา้ ทั (งนี(หากไม่ปฏบิตัติามคําแนะนําในการตดิตั (ง 
ของ Dexter อาจตอ้งลดความเร็วในการปั�นของรอบ "Final Spin"  

 
สามารถปรับรอบ "Final Spin" ไดโ้ดยเป็นชว่งละ 10 G สาํหรับเครื�องซักผา้ที�มคีวามเร็วในการปั�นสงูสดุ  
100G และชว่งละ 20 G สาํหรับเครื�องซักผา้ที�มคีวามเร็วในการปั�นสงูสดุ 200G ความเร็วรอบ "Final spin" 
เริ�มตน้จากโรงงานจะเป็นคา่สงูสดุที�เลอืกได ้

รุ่น ชว่งรอบ Final Spin ที�ปรับได ้
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” ใชใ้นกรณีที�มปัีญหาเรื�องแรงดนันํ(า ในกรณีนี( เครื�องซกัผา้อาจไม่สามารถเตมินํ(าในถังได ้

ภาย ในเวลาที�กําหนดทําใหป้ระสทิธภิาพในการซกัไมด่พีอ  
 
หากเลอืก "On" ไวส้ําหรับ "Delay Fill" วาลว์นํ(าจะตอ้งเปิดทํางาน เครื�องซกัผา้จะเหวี�ยงหมุน แตเ่วลารอบ 
ก ารทํางานจะหยดุชั�วคราว  เครื�องซกัผา้จะอยูใ่นสถานะนี(ตอ่ไปจนกวา่จะถงึระดับนํ(าที�ตอ้งการ  หลงัจากถงึ 
ร ะดบันํ(าที�กําหนด รอบการทํางานจะดําเนนิตอ่ไป การเลอืก "On" หรอื "Off" แตล่ะครั(งจะมผีลตอ่ 
โปรแกรม การซักทั (งหมดในรอบการทํางานดงักลา่ว คา่เริ�มตน้จากโรงงานตั (งไวเ้ป็น "Off"  
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3. “Delay Spin” ใชใ้นกรณีที�มขีอ้จํากดัในการระบายนํ(า ในกรณีนี(เครื�องซกัผา้อาจไม่สามารถระบายนํ(า 
ไดใ้นเวลาที�กําหนดเพื�อเดนิรอบปั�นหมาด  

 
หากคา่เวลา (ไมใ่ช ่0) ถกูตั (งโปรแกรมไวส้าํหรับ "Delay Spin" การสิ(นสดุโปรแกรมการซักจะถกูตอ่ 
เ วลาเพิ�มตามเวลาที�เลอืกไว ้เวลาจะถกูเพิ�มเขา้มาใหก้บัวาลว์ระบายเพื�อเปิดระบายนํ(าและชด เชย 
ปัญหาการระบายนํ(าที�จํากดั คา่เริ�มตน้จากโรงงานตั (งไวเ้ป็น 0 วนิาท ี 
 

4. “Default Temp” ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถเลอืกอณุหภมูนํิ(า ("Hot" "Warm" หรอื "Cold") ระหวา่งโหมด Idle 
ลกูคา้สามารถเลอืกอณุหภมูอิื�น ๆ สําหรับโปรแกรมการซกัพจิารณาตามตัวเลอืกตา่ง ๆ ที�แจง้ในคูม่อืฉบบันี(   

 
ภาพดา้นลา่งแสดงตัวเลอืกเมนูยอ่ยสาํหรับ Cycles: 

 

0.00-2:30 

(เพิ�มทลีะ 0:15) 

3:00-15:00 

(เพิ�มทลีะ 1:00) 

0:00-10:00 

(เพิ�มทลีะ 1:00) 

NO CYCLE 
3:00-15:00 

(เพิ�มทลีะ 1:00) 

0:00-10:00 

(เพิ�มทลีะ 1:00) 

3:00-15:00 

(เพิ�มทลีะ 1:00) 

0:00-10:00 

(เพิ�มทลีะ 1:00) 

60G-100G 

(เพิ�มทลีะ 10G) 

60G-200G 

(เพิ�มทลีะ 20G) 
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ตวัเลอืก Plus Cycle: 
ตวัเลอืก "Plus Cycle" ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถแจง้ลกูคา้เกี�ยวกบัราคาใหบ้รกิารที�จะแตกตา่งกนัไปตามโปรแกร ม 
การซักเพิ�มเตมิที�เลอืก โดยทั�วไปผูใ้ชส้ามารถตั (งโปรแกรมการซกัเพิ�มเตมิในลกัษณะเดยีวกับ "Cycles"  
 
นอกจากนี(ผูใ้ชยั้งสามารถคนืคา่โปรแกรมเป็นคา่จากโรงงาน คา่จากโรงงานไมม่กีารใชต้วัเลอืก Plus Cycle ใด ๆ 
รเีซ็ตคา่ทั (งหมดใน Plus Cycles เป็นคา่จากโรงงานโดยกด "Enter" เมื�อปรากฏขอ้ความ "DEFAULT" กด "Enter" 
อกีครั(งเมื�อขอ้ความ "RESET" ปรากฏขึ(นเพื�อยนืยันการดําเนนิการ 
 

1. “Pre-Wash”- หากผูใ้ชต้ั (งโปรแกรม "Cycle Time" สาํหรับ "Pre-Wash" เป็นคา่ที�ไมใ่ช ่0 ("ไมม่รีอบ 
การทํางาน") คณุสมบตักิารทํางานนี(จะถกูใชง้าน ทั (งนี(ลกูคา้จะไมไ่ดรั้บแจง้ใหจ้า่ยคา่บรกิารเพิ�มเตมิสาํหรับ 
"Pre-Wash" ยกเวน้ผูใ้ชต้ั (งโปรแกรม Price เป็นคา่อื�นที�ไมใ่ช ่0 ("ฟร"ี)   ขณะใช ้"Pre-Wash" 
โปรแกรมการซักและการปั�นหมาดเพิ�มเตมิจะเกดิขึ(นกอ่นโปรแกรม Wash มาตรฐานในหัวขอ้ Cycles Options 

 
ขณะเปิดใช ้"Pre-Wash" และตั (งโปรแกรม "Price" ไว ้ลกูคา้จะไดรั้บแจง้ใหห้ยอดเหรยีญเพิ�มหาก 
ตอ้งการใชโ้ปรแกรม "Pre-Wash" การทํางานจะเริ�มขึ(นเมื�อลกูคา้หยอดเหรยีญครบตามราคาใ หบ้รกิาร 
พื(นฐานที�กําหนด หากลกูคา้ไม่หยอดเหรยีญครบตามราคาใหบ้รกิารของโปรแกรม "Pre-Wash" 
สว่นแจง้เตอืนจะนับถอยหลงัและโปรแกรม "Pre-Wash" จะไมทํ่างาน    
 

2. “Extend Wash”- หากผูใ้ชต้ั (งโปรแกรม "Extend Time" สาํหรับ "Extend Wash" เป็นคา่ที�ไมใ่ช ่0 
คณุสมบัตกิารทํางานนี(จะถกูใชง้าน ทั (งนี(ลกูคา้จะไม่ไดรั้บแจง้ใหจ้า่ยคา่บรกิารเพิ�มเตมิสาํหรับ "Extend 
Wash" ยกเวน้ผูใ้ชต้ั (งโปรแกรม Price เป็นคา่อื�นที�ไมใ่ช ่0 ("ฟร"ี)    

 
ขณะใชโ้ปรแกรม "Extend Wash" โปรแกรม Wash มาตรฐานที�ระบใุนหัวขอ้ Cycles จะถกูตอ่เวลาตามเวลา 
เ พิ�มเตมิที�เลอืก ขณะเปิดใช ้"Extend Wash" และตั (งโปรแกรม "Price" ไว ้ลกูคา้จะไดรั้บแจง้ใหห้ ยอด 
เหรยีญเพิ�มหากตอ้งการใชโ้ปรแกรม "Extend Wash" การทํางานนี(จะเริ�มขึ(นหลงัจากกดปุ่ ม "Start" 
เพื�อเริ�มรอบ Wash ปกต ิหากลกูคา้ไมห่ยอดเหรยีญครบตามราคาใหบ้รกิารของโปรแกรม "Extend Wash" 
สว่นแจง้เตอืนจะนับถอยหลงัและเวลาเพิ�มเตมิจะไมถู่กเพิ�มไปยังโปรแกรม Wash  
 

3. “Extra Rinse”- หากผูใ้ชต้ั (งโปรแกรม "Cycle Time" สาํหรับ "Extra Rinse" เป็นคา่ที�ไมใ่ช ่0 
("ไมม่รีอบการทํางาน") คณุสมบตักิารทํางานนี(จะถกูใชง้าน ทั (งนี(ลกูคา้จะไมไ่ดรั้บแจง้ใหจ้า่ยคา่บรกิาร 
เพิ�มเต ิมสาํหรับ "Extra Rinse" ยกเวน้ผูใ้ชต้ั (งโปรแกรม Price เป็นคา่อื�นที�ไมใ่ช ่0 ("ฟร"ี)    

 
ขณะใช ้"Extra Rinse" โปรแกรมการซกัและการปั�นหมาดเพิ�มเตมิจะเกดิขึ(นหลงักอ่นโปรแกรม "Final Rinse" 
มาตรฐานในหัวขอ้ Cycles Options ขณะเปิดใช ้"Extra Rinse" และตั (งโปรแกรม "Price" ไว ้ลกูคา้จะ 
ไ ดรั้บแจง้ใหห้ยอดเหรยีญเพิ�มหากตอ้งการใชโ้ปรแกรม "Extra Rinse" การแจง้เตอืนนี(จะเกดิขึ(นระหวา่ง 
รอบ "Final Rinse" มาตรฐาน หากลกูคา้ไมห่ยอดเหรยีญครบตามราคาใหบ้รกิารของโปรแกรม "Extra Rinse" 
สว่นแจง้เตอืนจะนับถอยหลงัและโปรแกรม "Extra Rinse" จะไมทํ่างาน    
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ภาพดา้นลา่งแสดงตัวเลอืกเมนูยอ่ยสาํหรับ Plus Cycle: 
 

 
 
  

NO CYCLE 
0:00-15:00 

(เพิ�มทลีะ 1:00) 

0:00-10:00 

(เพิ�มทลีะ 1:00) 

FREE 00.01-99.99 

(เพิ�มทลีะ 00.01) 

0:00-10:00 

(เพิ�มทลีะ 1:00) 

FREE 00.01-99.99 

(เพิ�มทลีะ 00.01) 

NO CYCLE 
0:00-15:00 

(เพิ�มทลีะ 1:00) 

0:00-10:00 

(เพิ�มทลีะ 1:00) 

FREE 00.01-99.99 

(เพิ�มทลีะ 00.01) 
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คา่ปรับตั (ง: 
ตวัเลอืก “Settings” ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถปรับเปลี�ยนโปรแกรมตา่ง ๆ เพื�อแกไ้ขรูปแบบการควบคมุการทํางานของลกูคา้ 
ดรูายละเอยีดตวัเลอืกระดบัตา่ง ๆ จากดา้นลา่ง 

1. “Decimal Point”- หากผูใ้ชต้ั (งโปรแกรม Decimal Point เป็น "OFF" จอแสดงผลจะไม่แสดงจดุทศนยิมใน 
ราคาใหบ้รกิาร คา่เริ�มตน้จากโรงงานตั (งไวเ้ป็น "ON"  

2.  “Sounds”- หากผูใ้ชต้ั (งโปรแกรม Sounds เป็น "OFF" สว่นควบคมุจะไมม่เีสยีงเตอืนเมื�อสิ(นสดุรอบการซัก 
คา่เริ�มตน้จากโรงงานตั (งไวเ้ป็น "ON"  

3. “Password”- หากผูใ้ชต้ั (งโปรแกรมรหัสผา่นเป็นคา่ที�ไมใ่ช ่0000 สว่นควบคมุจะแจง้ผูใ้ชใ้หก้รอกรหัสผา่น 
(คา่ที�ตั (งโปรแกรมไว)้ กอ่นสามารถเขา้ไปยังการตั (งโปรแกรมแบบแมนวล คา่เริ�มตน้จากโรงงานคอื "0000" 
(ไมม่รีหัสผ่าน)  

a. ทั (งนี(หากผูใ้ชล้มืรหัสผ่าน สามารถรเีซ็ตเป็นคา่จากโรงงาน (ไมม่รีหัสผา่น) 
โดยทําการฮารด์รเีซ็ตที�สว่นควบคมุ ดวูธิกีารฮารด์รเีซ็ตไดจ้ากหัวขอ้ที�เกี�ยวขอ้งในคูม่อืชดุนี(  

b. กําหนดรหัสผา่นแตล่ะตวัโดยใชปุ้่ ม "ขึ(น" หรอื "ลง" เพื�อปรับตวัเลขที�ตดิกะพรบิอยู ่
หลงัจากเลอืกตวัเลขที�ตอ้งการไดแ้ลว้สาํหรับตัวเลขหลักใด ๆ ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพื�อไปสูห่ลกัถัดไป 
หลงัจากไดต้วัเลขสี�หลักตามตอ้งการ จะตอ้งกดปุ่ ม "Enter" คา้งไว ้3 วนิาทเีพื�อยนืยันการกําหนด 
รหัสผา่นวา่เสร็จสิ(นแลว้ 

4. “Language”- สว่นควบคมุนี(ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาเริ�มตน้ในการแจง้เตอืนลกูคา้ หรอืผูใ้ชส้ามารถเลอืก 
ภ าษาสเปนหรอืฝรั�งเศสเป็นสว่นแสดงผลแจง้เตอืนลกูคา้ไดห้ากตอ้งการ ทั (งนี(การแจง้เตอืนอื�น ๆ ทั (งหมด 
เชน่ การตั (งโปรแกรมแมนวล การตั (งโปรแกรม USB ละรหัสขอ้ผดิพลาดจะยังคงแสดงผลเป็นภาษาองักฤษ 
เชน่เดมิ  

5. “Shift Hours”- คณุสมบัตนิี(ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถปรับเวลาที�ใชจ้ากสว่นควบคมุจากเวลาที�เก็บบนัทกึไว ้
ภาย ในโดยสว่นควบคมุ สว่นควบคมุจะใช ้Real Time Clock (RTC) เพื�อตรวจสอบเวลาและวนัที�จาก 
ภายใน RTC จะทํางานตอ่ไปแวา่สว่นควบคมุจะไมไ่ดรั้บไฟเลี(ยงจากภายนอก RTC กําหนดไวส้าํหรับ Central 
Standard Time โดยไมม่กีารใชเ้วลาถนอมแดด เนื�องจากเครื�องอาจอยูใ่นเขตเวลาอื�น ผูใ้ชจ้งึสามารถ 
เลอืกวนัที� และเวลาเผื�อเลอืกเพื�อใหม้กีารตดิตามเวลาคูข่นานไปกบั RTC หากเลอืกเวลาเผื�อเลอืกนี(ไว ้
หรอืปรับจาก RTC เวลาเผื�อเลอืกจะถกูใช ้เชน่ สาํหรับกรณีการเกดิรหัสขอ้ผดิพลาด และเวลาที� 
ปรับเปลี�ยนราคาระหวา่งวนั  

a. ชั�วโมงใน "SHIFT HOURS" สามารถกําหนดไดโ้ดยใชปุ้่ ม "ขึ(น" หรอื  
"ลง" เพื�อปรับตวัเลขที�ต ิดกะพรบิอยู ่หลงัจากเลอืกชั�วโมงที�ตอ้งการไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม "Enter" 
เพื�อเขา้สูส่ว่นนาท ีหลงัจากเลอืกชั�วโมงและนาทแีลว้ ตอ้งกดปุ่ ม "Enter" คา้งไว ้3 วนิาท ี
เพื�อยนืยันวา่กําหนดเวลาปรั บเปลี�ยนเสร็จสิ(นแลว้ 

6. "TIME" - สว่นควบคมุจะใช ้Real Time Clock (RTC) เพื�อตรวจสอบเวลาและวนัที�จากภายใน RTC จะทํางาน 
ตอ่ไปแวา่สว่นควบคมุจะไมไ่ดรั้บไฟเลี(ยงจากภายนอก RTC กําหนดไวส้ําหรับ Central Standard Time 
โดยไมม่กีารใชเ้วลาถนอมแดด ทั (งนี(หากเกดิปัญหาขึ(นและเวลา RTC ไมถ่กูตอ้ง สามารถรเีซ็ตเป็นเวล า 
ปัจจุบนัไดผ้่านตวัเลอืกนี(  

a. ชั�วโมงใน "TIME" สามารถกําหนดไดโ้ดยใชปุ้่ ม "ขึ(น" หรอื "ลง" เพื�อปรับตัวเลขที�ตดิกะพรบิอยู ่
หลงัจากเลอืกชั�วโมงที�ตอ้งการไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพื�อเขา้สูส่ว่นนาท ีหลงัจากเลอืก  
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ชั�วโมงและนาทแีลว้ ตอ้งกดปุ่ ม "Enter" คา้งไว ้3 วนิาทเีพื�อยนืยันวา่ตอ้งการรเีซ็ต RTC 
เป็นรายการที�ทําเสร็จสิ(น 

7. "DATE" - จะคลา้ยกบั "TIME" คอืหากเกดิปัญหาขึ(นและวนัที� RTC ไมถ่กูตอ้ง สามารถรเีซ็ตเป็นวนัที� 
ปัจจุบนัไดผ้่านตวัเลอืกนี(  

a. สามารถกําหนดวนัของเดอืนใน "DATE" โดยใชปุ้่ ม "ขึ(น" หรอื "ลง" เพื�อปรับตวัเลขที�ตดิกะพรบิอยู ่
หลงัจากเลอืกวนัในเดอืนที�ตอ้งการไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพื�อเขา้สูส่ว่นเดอืน หลงัจากเล ือก 
เดอืนที�ตอ้งการในปีไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพื�อเขา้สูส่ว่นปี หลงัจากเลอืกวนั เดอืนและปี 
ทั (งหมดแลว้ ตอ้งกดปุ่ ม "Enter" คา้งไว ้3 วนิาทเีพื�อยนืยันวา่ตอ้งการรเีซ็ต RTC เป็นรายกา ร 
ที�ทําเสร็จสิ(น 

8. “Drive Table”- สว่นควบคมุจะทราบรุ่นของเครื�องซักผา้โดยพจิารณาจากขอ้มลูที�ไดรั้บจาก Variable 
Frequency Drive (VFD) ทั (งนี(เนื�องจากสามารถใช ้VFD ไดห้ลายตัวในผลติภัณฑร์ุ่นเดยีวกนัโดยขึ(นอยู่กับ 
เวลาที�ผลติ ตัวเลอืก "DRIVE TABLE" จงึมไีวใ้หเ้ลอืกใช ้เครื�องซักผา้รุ่นใหม ่ๆ ควรตั (งโปรแกรม "DRIVE 
TABLE" เป็น "CURRENT" ทั (งนี(สาํหรับเครื�องซกัผา้รุ่นเกา่ที�ตดิตั (งชดุควบคมุใหม ่ควรเลอืกตัวเลอืก 
"CLASSIC" สอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิไดจ้ากตัวแทนจําหน่ายของ Dexter ในพื(นที� 

 
รเีซ็ตคา่ทั (งหมดใน Settings เป็นคา่จากโรงงานโดยกด "Enter" เมื�อปรากฏขอ้ความ "DEFAULT" กด "Enter" 
อกีครั(งเมื�อขอ้ความ "RESET" ปรากฏขึ(นเพื�อยนืยันการดําเนนิการ  
 
ภาพดา้นลา่งแสดงตัวเลอืกเมนูยอ่ยสาํหรับ Settings: 
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เมนู Usage: 
เมนู Usage ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถตดิตามขอ้มลูเกี�ยวกับการใชง้านเครื�อง ดรูายละเอยีดตัวเลอืกเมนูยอ่ยแตล่ะสว่น 
จา กดา้นลา่ง 

1. “Coin Audit”: ฟิลด ์Coin Audit จะแสดงจํานวนเหรยีญสะสมที�ถกูสง่ไปยังชดุควบคมุผา่นสว่นแจง้ขอ้มูล 
เหรยีญดา้นซา้ยและดา้นขวา ขอ้มลูนี(เป็นการแสดงจํานวนเหรยีญ ไมใ่ชข่อ้มลูมูลคา่เหรยีญสะสมแตอ่ย่างใด  

a. นอกจากนี(ผูใ้ชยั้งสามารถปรับคนืยอดการตรวจสอบเหรยีญกลบัเป็นคา่เริ�มตน้จากโรงงาน (ศนูย)์ 
รเีซ็ตคา่ตรวจสอบเหรยีญทั (งหมดโดยกด "Enter" เมื�อขอ้ความ "DEFAULT" ปรากฏขึ(น กด "Enter" 
อกีครั(งเมื�อขอ้ความ "RESET" ปรากฏขึ(นเพื�อยนืยันการดําเนนิการ  

2. “Cycle Count”: ฟิลด ์Cycle Count จะแสดงจํานวนรอบการซักสะสมที�เกดิขึ(น นี�เป็นจํานวนรอบการทํางาน 
ไมใ่ชจํ่านวนชั�วโมงสะสม นอกจากนี(ผูใ้ชยั้งสามารถกําหนดคา่จํานวนตามที�ตอ้งการได ้เชน่ หากตอ้งเปลี�ยน 
ชดุควบคมุของเครื�อง ใหต้ั (งโปรแกรมสว่นควบคมุใหมเ่พื�อแสดงจํานวนคา่รอบที�บนัทกึไวโ้ดยสว่นควบคมุที� 
ตดิ ตั (งไวเ้ดมิ กําหนดจํานวนแตล่ะหลักโดยใชปุ้่ ม "ขึ(น" หรอื "ลง" เพื�อปรับตวัเลขที�ตดิกะพรบิอยู ่หลงัจาก 
เล ือกตวัเลขหลักที�ตอ้งการไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพื�อเขา้สูห่ลักตอ่ไป หลงัจากเลอืกจํานวนเสร็จสิ(น 
จะตอ้งกดปุ่ ม "Enter" คา้งไว ้3 วนิาทเีพื�อยนืยันการดําเนนิการ 

a. นอกจากนี(ผูใ้ชยั้งสามารถปรับคนืจํานวนรอบการทํางานเป็นคา่เริ�มตน้จากโรงงาน (ศนูย)์ รเีซ็ต 
จํา นวนรอบการทํางานโดยกด "Enter" เมื�อขอ้ความ "DEFAULT" ปรากฏขึ(น กด "Enter"  
อกีครั(งเมื� อขอ้ความ "RESET" ปรากฏขึ(นเพื�อยนืยันการดําเนนิการ  

3. “Motor Hours”: ฟิลด ์Motor Hours ใชเ้พื�อแสดงชั�วโมงการทํางานทั (งหมดของมอเตอร ์สว่นใหญข่อ้มลูนี( 
จะตรงกับชั�วโมงสําหรับรอบการทํางานของเครื�อง ทั (งนี(จะมฟิีลดแ์ยกไวส้ําหรับในกรณีที�ม ีการเปลี�ยน 
มอเตอรข์องเครื�อง ผูใ้ชส้ามารถกําหนดชั�วโมงการทํางานมอเตอรเ์ป็นคา่ที�ตอ้งการได ้เชน่ หากตอ้ง 
เปลี�ยนชดุควบคมุของเครื�อง ใหต้ั (งโปรแกรมสว่นควบคมุใหมเ่พื�อแสดงชั�วโมงการทํางานของมอเต อรท์ี� 
บนัทกึไวโ้ดยสว่นควบคมุที�ตดิตั (งไวเ้ดมิ กําหนดจํานวนชั�วโมงแตล่ะหลกัโดยใชปุ้่ ม "ขึ(น" หรอื "ลง" 
เพื�อปรับตัวเลขที�ตดิกะพรบิอยู ่หลงัจากเลอืกตวัเลขชั�วโมงที�ตอ้งการไดแ้ลว้ ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพื�อเขา้สู ่
ห ลกัตอ่ไป หลงัจากเลอืกจํานวนชั�วโมงเสร็จสิ(น จะตอ้งกดปุ่ ม "Enter" คา้งไว ้3 วนิาทเีพื�อยนืยันการ 
ดําเนนิการ 

a. นอกจากนี(ผูใ้ชยั้งสามารถปรับคนืชั�วโมงการทํางานมอเตอรเ์ป็นคา่เริ�มตน้จากโรงงาน (ศนูย)์ 
รเีซ็ตชั�วโมงการทํางานมอเตอรโ์ดยกด "Enter" เมื�อขอ้ความ "DEFAULT" ปรากฏขึ(น กด "Enter" 
อกีครั(งเมื�อขอ้ความ "RESET" ปรากฏขึ(นเพื�อยนืยันการดําเนนิการ 

4. “Cycle Hours”: ฟิลด ์Cycle Hours ใชเ้พื�อแสดงชั�วโมงการทํางานทั (งหมดสําหรับเครื�องซักผา้ สว่นใหญ่ 
ขอ้มลูนี(จะตรงกับชั�วโมงการทํางานมอเตอรข์องเครื�อง ทั (งนี(จะมฟิีลดแ์ยกไวส้าํหรับในกรณีที�มกีารเปลี�ยน 
มอ เตอรข์องเครื�อง ดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิไดจ้ากหัวขอ้ Motor Hours 
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ภาพดา้นลา่งแสดงตัวเลอืกเมนูยอ่ยสาํหรับ Usage: 
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เมนู Control: 
เมนู Control ใชเ้พื�อตรวจสอบขอ้มลูที�สําคญัทางเทคนคิโดยผูใ้ชส้ําหรับสว่นควบคมุ เมนูนี(ไมส่ามารถแกไ้ขได ้
ดรูายละเอยีดเมนูย่อยแตล่ะสว่นไดจ้ากดา้นลา่ง 

1. “Serial Number”: แสดงซเีรยีลนัมเบอรข์องชดุควบคมุ 
2. “MAC Address”: MAC Address เป็นรหัสเฉพาะที�กําหนดใหก้บัชดุควบคมุโดยผูผ้ลติ โดยชว่ยให ้

เรา เตอรเ์ครอืขา่ยสามารถตรวจหาชดุควบคมุ 
3. “IP Address”: IP Address เป็นรหัสประจําตวัที�กําหนดใหก้ับชดุควบคมุโดยระบบเครอืขา่ย  
4. “M Firmware”: M Firmware คอืเฟิรม์แวรห์ลักที�โหลดไปยังชดุควบคมุในปัจจบุนั 
5. “S Firmware”: S Firmware คอืเฟิรม์แวรส์าํรองที�โหลดไปยังชดุควบคมุในปัจจบุนั 
6. “C Firmware”: C Firmware คอืเฟิรม์แวรก์ารสื�อสารที�โหลดไปยังชดุควบคมุในปัจจุบนั 

 
ภาพดา้นลา่งแสดงตัวเลอืกเมนูยอ่ยสาํหรับ Control: 
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รอบการทํางานเริ�มตน้ของเครื�องซกัผา้หยอดเหรยีญ 
 
ตารางตอ่ไปนี(แสดงรายละเอยีดทั (งหมดของรอบการทํางานเริ�มตน้ของเครื�องซกัผา้แบบหยอดเหรยีญ 
 

การซัก เวลาของรอบการ
ซกั (นาท)ี 

อณุหภมูนํิ(า หน่วงกา
รเตมิ 

เวลาปั�นหมาด 
(นาท)ี 

เตรยีมการซัก 0 เย็น ปิด 0 
ซกั 9 อุน่ ปิด 0 

เพิ�มเวลาซกั 0 ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
ลา้งนํ(า  4 เย็น ปิด 1 

ลา้งนํ(าขั (นสดุทา้ย 5 เย็น ปิด ไมม่ ี
ปั�นหมาดรอบลา้งนํ(าพเิศษ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี 0 

ซกัรอบลา้งนํ(าพเิศษ 0 เย็น ปิด ไมม่ ี
ปั�นหมาดรอบสดุทา้ย ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี 6 

 
 
 
เครื�องซกัผา้แบบที�ไมม่ทีี�หยอดเหรยีญ 
 
หากคณุจัดซื(อเครื�องซักผา้ที�ไมม่ทีี�หยอดเหรยีญและกําลงัตดิตั (งอปุกรณ์หยอดเหรยีญแบบที�ตอ้งการ ใหด้วูธิกีาร 
เชื�อม ตอ่ที�ถกูตอ้งจากแผนผังการเดนิสายของเครื�องซักผา้  คณุอาจตอ้งตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายเครื�องหยอดเหรยีญเพื�อ 
ส อบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิ 
 
โหมด RAPID ADVANCE 
 
โหมด Rapid Advance สามารถเขา้ใชง้านดว้ยตวัเองโดยกดคา้งที�ปุ่ มปรับอณุหภมูนํิ(า Cold จากนั(นกดปุ่ มตั ( ง 
โปรแกรมคา้งไวท้ี�ชดุควบคมุเป็นเวลาสามวนิาท ี จะไมม่กีารเปลี�ยนแปลงใด ๆ ที�สงัเกตไดก้ับเครื�องซักผา้หร ือ 
จอแสดงผล  สามารถเขา้ไปยังโหมด Rapid Advance ไดท้ั (งจากโหมด Idle หรอืระหวา่งรอบการทํางาน  
ใหก้ดปุ่ มเริ�มการทํางานเพื�อเขา้ไปยังขั (นตอนตอ่ไปในรอบการซกัอยา่งรวดเร็ว  จอแสดงผลจะแจง้เป็น "ADVANCE"  
เครื�องซกัผา้จะลัดไปยังขั (นตอนการซักตอ่ไป  นํ(าจะระบายออกกอ่นเขา้สูข่ั (นตอนตอ่ไป 
 
โหมด Rapid Advance จะไม่สิ(นสดุจนกวา่ขั (นตอนการซกัสว่นสดุทา้ยจะเสร็จสิ(น   ทั (งนี(ไม่สามารถขา้มขั (นตอ น 
สดุทา้ยไดใ้นโหมด Rapid Advance 
 
หมายเหต:ุ 1.  ขณะใชโ้หมด Rapid Advance เวลาของรอบการทํางานจะไมถ่กูตอ้งอกีตอ่ไป   
 2.  ขา้มขั (นตอนผา่น Rapid Advance โดยจะตอ้งไมร่บีเปิดฝาเครื�องเมื�อสิ(นสดุรอบการทํางาน 
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ขอ้บกพร่องของเครื�องซกัผา้ที�มแีจง้ 
 
 
 

รหัส 
ขอ้ผดิพลาด

ที�แจง้ รายละเอยีด   

DOOR 

LOCK 
ERROR 

ขอ้ผดิพลาดล็อคฝาปิด สถานการณ์ 
ขอ้ผดิพลาดนี(เกดิขึ(นเมื�อไม่ไดรั้บสญัญาณล็อคฝาปิดภายใน 
หนึ�งวนิาทหีลังจากเริ�มรอบการทํางาน หลงัพยายามเริ�มการ 
ทํางานเครื�องซักผา้สามครั(ง 

    หน่วงเวลา ทนัท ี

    การดําเนนิการ เมื�อเกดิขอ้ผดิพลาดขึ(น มอเตอรล็์อคฝาปิดจะปิดการทํางาน 
และสญัญาณขาออกอื�น ๆ ทั (งหมดจะถกูปิดการทํางาน 

    แนวทางแกไ้ข  

ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD ตรวจสอบเสยีงของ มอเตอร ์
ฝาปิด ปิดระบบไฟเลี(ยงไปยังเครื�องซักผา้ ตรวจสอ บการ 
ตอ่สายไปยังฝาปิด/สวติชล็์อค ตรวจสอบการต ่อสาย 
จากสวติชไ์ปยังชดุควบคมุ ตรวจสอบการตอ่สาย P-4Door 
/Lock ที�ชดุควบคมุ PCB ปรับกลไกล็อคฝาปิด  
(คูม่อืการซอ่มบํารุงออนไลนห์รอืวดิโีอ)  

SLOW 

FILL 
ERROR 

ขอ้ผดิพลาดการเตมินํ(าชา้ สถานการณ์ 
ขอ้ผดิพลาดนี(จะเกดิขึ(นเมื�อระดบันํ(าไมถ่งึเกณฑตํ์�าสดุภายใน  
7 นาท ี

    หน่วงเวลา ทนัท ี
    การดําเนนิการ รอบการทํางานของเครื�องซกัผา้จะดําเนนิตอ่ไป 

    แนวทางแกไ้ข  

ปิดระบบไฟเลี(ยงไปยังเครื�องซักผา้ ตรวจสอบการทํางานขอ ง 
วาลว์นํ(า ตรวจสอบแรงดนันํ(าขาเขา้ ตรวจสอบกระแสนํ(าวา่ 
อดุตนัหรอืมกีารตดิขดัหรอืไม ่ตรวจสอบวา่วาลว์ระบาย 
ทํา งานไดต้ามปกตหิรอืไม่ 

MEMORY 

ERROR 

ขอ้ผดิพลาดเชค็ซมัหรอืไม่
อยูใ่นระยะ  สถานการณ์ 

ขอ้ผดิพลาดหน่วยความจําในชดุควบคมุ  เชค็ซมัหน่วย 
ควา มจําไมถู่กตอ้งหรอืคา่พารามเิตอรไ์ม่อยูใ่นชว่งที�กําหนด 

  ขอ้ผดิพลาด หน่วงเวลา ทนัท ี
  

 
การดําเนนิการ หยดุเครื�องซักผา้และปิดสญัญาณขาออกทั (งหมด 

   แนวทางแกไ้ข  
ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ ลองทําการ 
ซ อฟตร์เีซ็ตชดุควบคมุผา่นปุ่ มสขีาว หากยังเกดิปัญหา 
ใหเ้ปลี�ยน ชดุควบคมุ PCB  

COMM 
ERROR1 

ขอ้ผดิพลาดบัส I2C สถานการณ์ 

ขอ้ผดิพลาดการสื�อสารชดุควบคมุที�บัส I2C ทั (งเมนสเลฟ 
ไมโครและมาสเตอรไ์มโครอาจอยูใ่นสถานะขอ้ผดิพลาดนี( 
ขอ้ผดิพลาดของสเลฟไมโครสามารถกูค้นืไดท้กุเมื�อ หากการ 
สื� อสาร I2C กลบัเป็นปกต ิขอ้ผดิพลาดมาสเตอรไ์มโครเป็น 
ข ้อผดิพลาดถาวร 

  
 

หน่วงเวลา 

เมนสเลฟจะเริ�มแสดงขอ้ผดิพลาดนี(หลงัผา่นไป 6 นาท ี
เมื�อ ไมม่กีารทํางานใด ๆ (ที�ถกูตอ้ง) ของ I2C มาสเตอร ์
ไม โครจะเขา้สูโ่หมดขอ้ผดิพลาดถาวรนี(หลงัผา่นไป 8 นาท ี
เมื� อไมม่กีารทํางานใด ๆ (ที�ถกูตอ้ง) ของ I2C 

   การดําเนนิการ หยดุเครื�องซักผา้และปิดสญัญาณขาออกทั (งหมด 

    แนวทางแกไ้ข  

ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ ลอง 
ต รวจสอบสายขอ้มลูกอ่น ขยับสายและแกไ้ขปัญหาสาย 
ส ่วนที�ตงึจากปลายหัวเสยีบสายขอ้มลู ตรวจสอบการ 
เชื� อมตอ่สาํหรับ P23 กบั P15 เปิดเครื�องซักผา้อกีครั(ง  
หากปัญ หาเกดิขึ(นอกี ใหเ้ปลี�ยนชดุควบคมุ PCB ของเครื�อง 
ซกัผา้ 
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    สถานการณ์ การปรับจัมเปอรกํ์าหนดขนาดไมถ่กูตอ้งสาํหรับเครื�องซักผา้ 
(ชดุสายไฟ)  

COMM 
ERROR2 

การปรับจัมเปอรกํ์าหนด 
ขนาดเครื�องซักผา้ 

ไมถ่กูตอ้ง 
หน่วงเวลา 

ทนัท ี(หลงัจากอา่นพบคา่การปรับจัมเปอรข์นาดเครื�องซักผา้ 
ไม่ ถกูตอ้ง) สญัญาณแจง้ขนาด/ประเภทเครื�องซกัผา้จะถกูอา่น 
ขณ ะเริ�มการทํางาน กอ่นเริ�มรอบการทํางาน ทกุ 24 ชั�วโมง 
และ ในโหมดทดสอบจากโรงงาน   

    การดําเนนิการ ปิดเครื�องซักผา้ 

    แนวทางแกไ้ข  

ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ หากชดุ 
คว บคมุตดิตั (งในเครื�องขนาดอื�นกอ่นตดิตั (งในเครื�องปัจจุบนั 
ปัญห าอาจเกดิขึ(นได ้หากมกีารซอ่มเครื�องซักผา้ ใหต้รวจสอบ 
ขนาด ชดุขบัใหถ้กูตอ้ง สาเหตอุาจเกดิขึ(นจากชดุสายไฟ 
สวติชแ์รงดนั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตดิตั (งชดุสายไฟไดถ้กูตอ้ง 
สามารถรเี ซ็ตสว่นควบคมุไดโ้ดยกดปุ่ มตั (งโปรแกรมที�ชดุ 
ควบคมุคา้งไวร้ะหวา่งเริ�มการทํางาน (ซอฟตร์เีซ็ต) ตรวจสอบ 
สายสสีม้ที�หัวตอ่ Molex ที�ชดุควบคมุจากสวติชแ์รงดนัหรอื 
เปลี�ยนชดุสายไฟสวติ ชแ์รงดนั 

    สถานการณ์ การปรับขนาดและประเภทเครื�องซักผา้มกีารเปลี�ยนแปลง  

COMM 

ERROR3 

มกีารเปลี�ยนขนาดและ 
ประเภทเครื�องซักผา้ 

หน่วงเวลา 

ทนัท ี(หลงัจากอา่นคา่การปรับจัมเปอรร์ะบขุนาด) สญัญาณ 
แจง้ขนาด/ประเภทเครื�องซกัผา้จะถกูอา่นขณะเริ�มการทํางาน 
กอ่นเริ�มรอบการทํางาน ทกุ 24 ชั�วโมงและในโหมดทดสอ บ 
จากโรงงาน   

    การดําเนนิการ ปิดเครื�องซักผา้ 

    แนวทางแกไ้ข  

ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ ตรวจสอบ 
เพื� อใหแ้น่ใจวา่ชดุสายไฟตอ่เขา้กับชดุควบคมุไดถู้กตอ้ง  
ตรวจสอ บใหแ้น่ใจวา่กําลงัชดุขบั VFD เหมาะสําหรับสําหรับ 
เครื�องซกัผา้ขนาดที�ใช ้สามารถรเีซ็ตสว่นควบคมุไดโ้ดย 
กดปุ่  มตั (งโปรแกรมที�ชดุควบคมุคา้งไวร้ะหวา่งเริ�มการทํางาน 
(ซอฟตร์เีซ็ต) ตรวจสอบสายสสีม้ที�หัวตอ่ Molex ที�ชดุ 
ควบคมุจ ากสวติชแ์รงดนั  

COMM 

ERROR4 

ไมม่ ีVFD 
หรอืเกดิขอ้บกพร่อง 

ในการสื�อสาร 
สถานการณ์ ขอ้ผดิพลาดนี(อาจเกดิขึ(นเมื�อชดุควบคมุของเครื�องซักผา้ 

ไมส่ามารถสื�อสารกับชดุขับ 

    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 2 วนิาท ี

    การดําเนนิการ ปิดเครื�องและลา้งรอบการทํางาน ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่ 
เค รื�องจะหยดุทํางาน จากนั(นปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทางแกไ้ข  

ตรวจสอบสายขอ้มลูระหวา่งคอมพวิเตอรข์องเครื�องซักผา้และ 
variable frequency drive (VFD) 
ขั (นตอนที� 1: อยา่ถอดสายระหวา่งการทํางาน                                     
ขั (นตอนที� 2: อยา่ดงึสายจากดา้นขา้งที�ชดุควบคมุหรอื VFD 
ใหด้งึที�ปลั�ก หากปลายสายขอ้มลูทั (งสองดา้นเสยีบอยูก่ับ 
ค อมพวิเตอรข์องเครื�องซักผา้และ VFD และสายขอ้มลู 
ไมต่งึ ใหเ้ปลี�ยนสายใหม ่      
ขั (นตอนที� 3: ตรวจสอบจดุตอ่ตวัเมยีที�ชดุควบคมุ PCB และ 
VFD อาจตอ้งเปลี�ยนใหมห่ากไมส่ามารถรเีซ็ตได ้
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COMM 

ERROR5 

ขอ้ผดิพลาดการสื�อสาร 
VFD 

สถานการณ์ ขอ้ผดิพลาดนี(เป็นขอ้ผดิพลาดเกี�ยวกบัขอ้มลูระหวา่งชดุควบคมุ
และชดุขบั VF 

    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 12 วนิาท ี

    การดําเนนิการ ปิดเครื�องและลา้งรอบการทํางาน  ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้ นกวา่ 
เครื�องจะหยดุทํางาน จากนั(นปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทางแกไ้ข  

ขอ้ผดิพลาด CE เป็นขอ้ผดิพลาดดา้นการสื�อสาร สญัญาณ 
รบกวนที�สายขอ้มลูมักเป็นสาเหตขุองขอ้ผดิพลาดนี( 
ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ 
ตรวจสอบสายขอ้มลูระหวา่งชดุควบคมุและชดุขับ 
เปลี�ยนสายขอ้มลูหากพบวา่เสยีหายและขอ้ผดิพลาดเกดิขึ(น 
อกีครั(ง ขอ้ผดิพลาดนี(จะเกดิขึ(นหากปิดระบบจา่ยไฟหลกัและ 
เปิ ดใหมเ่ร็วเกนิไป (ดหูมายเหตดุา้นลา่ง) 

SLOW 
DRAIN 

ERROR 

ขอ้ผดิพลาดการระบายนํ(า สถานการณ์ ขอ้ผดิพลาดนี(จะเกดิขึ(นเมื�อระดบันํ(าไมถ่งึเกณฑนํ์(าระบายหมด 
ภายใน 7 นาท ี

    หน่วงเวลา ทนัท ี

    การดําเนนิการ 
รอบการทํางานของเครื�องซกัผา้จะดําเนนิตอ่ไป อย่าปั�นหมาด 
ขณะนํ(าไมไ่ดร้ะบายจนหมด หากระดับนํ(าระบายไมห่มด  
ใหข้ยับ ไปมาระหวา่งรอบการปั�นหมาดปกต ิ

    แนวทางแกไ้ข  

ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ  ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่วาลว์ระบายทํางานไดต้ามปกต ิ(ปัญหาการระบ ายชา้ 
อาจทําใหเ้กดิรหัสขอ้ผดิพลาดนี()  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ 
สายสวติชแ์รงดนัไมม่สี ิ�งอดุตนั และสวติชแ์รงดนัทํางานได ้
ตา มปกต ิ ตรวจสอบชดุสายไฟสวติชแ์รงดนั  

SPIN 

STOP 
ERROR 

ขอ้ผดิพลาดในการหยุด 
การทํางาน สถานการณ์ 

ขอ้ผดิพลาดนี(จะเกดิขึ(นเมื�อเครื�องซักผา้ไมย่อมหยดุหมนุ 
ภายใน 150 วนิาทหีลงัไดรั้บคําสั�งใหห้ยดุทํางาน 

    หน่วงเวลา ทนัท ี

    การดําเนนิการ ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่เครื�องจะหยดุทํางาน จากนั(นปลด 
ล็อคฝาปิด 

    แนวทางแกไ้ข  

ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ ตรวจสอบ 
ตวัตา้นทานการเบรกและวดัคา่ความตา้นทาน ตรวจสอบ 
สา ยตอ่จากตวัตา้นทานการเบรกกบัชดุขับที�ยดึที�ดา้นบน 
ของเครื�องซักผา้ รเีซ็ตชดุขบัและลองใหมอ่กีครั (ง ชดุขับอาจตั (ง 
โ ปรแกรมไมถ่กูตอ้ง 
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    สถานการณ์ ขอ้ผดิพลาดนี(จะเกดิขึ(นเมื�อขนาดชดุขับไม่ตรงกบัขนาดเครื�อง 
ซกัผา้ 

DRIVE 
ERROR1 

ขนาดเครื�องซักผา้/VFD 
ไมต่รงกนั หน่วงเวลา 

ทนัท ี(หลงัจากอา่นคา่การปรับจัมเปอรร์ะบขุนาด) สญัญาณ 
แจง้ขนาด/ประเภทเครื�องซกัผา้จะถกูอา่นขณะเริ�มการทํางาน 
กอ่นเริ�มรอบการทํางาน ทกุ 24 ชั�วโมงและในโหมดทดส อบ 
จากโรงงาน 

    การดําเนนิการ ปิดเครื�องและลา้งรอบการทํางาน ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่ 
เครื� องจะหยดุทํางาน จากนั(นปลดล็อคฝาปิด 

    
แนวทาง 
แกไ้ข  

ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ หากชดุควบคมุ 
ตดิตั (งในเครื�องขนาดอื�นกอ่นตดิตั (งในเครื�องปัจจบุนั ปัญหา 
อ าจเกดิขึ(นได ้หากมกีารซอ่มเครื�องซักผา้ ใหต้รวจสอบขน าด 
ชดุขบัใหถ้กูตอ้ง สาเหตอุาจเกดิขึ(นจากชดุสายไฟสว ิตช ์
แรงดนั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตดิตั (งชดุสายไฟไดถ้กูตอ้ง 
สามารถรเีซ็ตสว่นควบคมุไดโ้ดยกดปุ่ มตั (งโปรแกรมที�ชดุควบคมุ
คา้งไวร้ะหวา่งเริ�มการทํางาน (ซอฟตร์เีซ็ต) ตรวจสอบสายสสีม้ 
ที�หัวตอ่ Molex ที�ชดุควบคมุจากสวติชแ์รงดนัหรอืเปลี�ยนชดุสาย 
ไฟสวติชแ์รงดนั 

PCB 
ERROR1 

ขอ้ผดิพลาดภายใน 
ชดุควบคมุ สถานการณ์ ขอ้ผดิพลาดนี(เป็นขอ้ผดิพลาดภายในของระบบอเิล็กทรอนกิส ์

ชดุควบคมุของเครื�องซักผา้ 
    หน่วงเวลา ทนัท ี

    การดําเนนิการ 
ปิดเครื�องและลา้งรอบการทํางาน ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่ 
เครื� องจะหยดุทํางาน จากนั(นปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทาง 
แกไ้ข  

ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ ลองทําการ 
ซ อฟตร์เีซ็ตชดุควบคมุผา่นปุ่ มสขีาว หากเกดิปัญหา 
ใหเ้ปลี�ยนชดุ ควบคมุ PCB  

DRIVE OC 
ขอ้ผดิพลาด VFD 

กระแสเกนิ 
สถานการณ์ นี�เป็นขอ้ผดิพลาดกระแสเกนิที�ชดุขบั VF 

    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 35 วนิาท ี

    การดําเนนิการ 
ปิดเครื�องและลา้งรอบการทํางาน  ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้น กวา่ 
เครื�องจะหยดุทํางาน จากนั(นปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทาง 
แกไ้ข  

ขั (นตอนที� 1: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ถังเครื�องซกัผา้สามารถ 
หมนุไดอ้สิระดว้ยมอื หากหมนุไดอ้สิระ ใหเ้ขา้สูข่ั (นตอนที� 2 
หากไม่สามารถหมนุไดอ้สิระ ใหถ้อดสายพานและตรวจดวูา่ 
ม อเตอรห์มนุไดอ้สิระดว้ยมอืหรอืไม ่หากมอเตอรห์มนุไดอ้สิระ 
ใหต้รวจสอบสิ�งกดีขวางที�ถังซักหรอืตรวจสอบแบริ�ง 
หากมอเตอรไ์ม่สามารถหมนุอสิระ ใหเ้ปลี�ยนมอเตอร ์   
ขั (นตอนที� 2: ตรวจสอบสายมอเตอรว์า่มกีารลดัวงจรระหวา่ง 
สา ยหรอืไม ่หากมสีายมอเตอรท์ี�ตวันําสมัผัสกนั ใหแ้ยก 
สายออกและกั (นฉนวนไว ้หากสายเสยีหาย ใหต้อ่สายหรอื 
เปลี�ยน มอเตอร ์
ขั (นตอนที� 3: ตรวจสอบตวัตา้นทานการเบรกเพื�อดวูา่วั ดคา่ 
ความตา้นทานไดถ้กูตอ้งหรอืไม ่หากตัวตา้นทานไมไ่ด ้
คา่ที�เหมาะสม ใหเ้ปลี�ยนใหม ่
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DRIVE OV 
ขอ้ผดิพลาด VFD 

แรงดนัไฟเกนิ สถานการณ์ นี�เป็นขอ้ผดิพลาดแรงดนัไฟเกนิที�ชดุขับ VF 

    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 35 วนิาท ี

    การดําเนนิการ ปิดเครื�องและลา้งรอบการทํางาน  ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่ 
เ ครื�องจะหยดุทํางาน จากนั(นปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทาง 
แกไ้ข  

ขั (นตอนที� 1: วดัแรงดนัไฟเลี(ยงไปยัง VFD ที� L1  แรงดนั 
ไฟเลี(ย งควรอยูร่ะหวา่ง 187 - 264 VAC  ตรวจสอบสายไฟเลี(ยง 
ที� L1 และ N วา่ตอ่ไดแ้น่นหนาด ี
ขั (นตอนที� 2: ตรวจสอบการตอ่ตวัตา้นทานเบรกที� VFD สกรู 
ขั (ว ตอ่จะตอ้งแน่นหนาด ีสายตัวตา้นทานเบรกหนึ�งสายจะต ้
องตอ่ อยูก่ับขั (ว B2 
ขั (นตอนที� 3: วดัคา่ตวัตา้นทานเบรกแยกกนัเพื�อใหแ้น่ใจวา่ 
คา่ความตา้นทานถูกตอ้ง (200 สาํหรับ 1, 2 และ 3 Hp VFD 
และ 160 สาํหรับ 5 และ 5.5 Hp VFD) 
ขั (นตอนที� 4: ตอ่ตวักนัไฟกระชาก (พรอ้มระบบกรองกระแส) 
ที�แผงจา่ยไฟหรอืตดิตั (งตวักรอง VFD 

DRIVE OH 
ขอ้ผดิพลาด VFD 

ความรอ้นเกนิ สถานการณ์ นี�เป็นขอ้ผดิพลาดความรอ้นเกนิที�ชดุขับ VF 

    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 12 วนิาท ี

    การดําเนนิการ ปิดเครื�องและลา้งรอบการทํางาน  ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่ 
เ ครื�องจะหยดุทํางาน จากนั(นปลดล็อคฝาปิด 

    
แนวทาง 
แกไ้ข  

ขั (นตอนที� 1: ครบีระบายความรอ้นที�ฮทีซงิค ์VFD และ 
ช ่องระบายอากาศที�ฝาครอบพัดลมระบายความรอ้น VFD 
จะตอ้งสะอาดด ี                                                 
ขั (นตอนที� 2: เริ�มรอบการทํางานและตรวจสอบวา่พัดลมระบาย 
ความรอ้น VFD ทํางานหลงัจากถังซกัเริ�มหมนุ  

DRIVE OL 
ขอ้ผดิพลาด VFD 

โหลดเกนิ 
สถานการณ์ นี�เป็นขอ้ผดิพลาดโหลดเกนิที�ชดุขบั VF 

    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 12 วนิาท ี

    การดําเนนิการ ปิดเครื�องและลา้งรอบการทํางาน  ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้ นกวา่ 
เครื�องจะหยดุทํางาน จากนั(นปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทาง 
แกไ้ข  

(ตรวจสอบรหัสขอ้ผดิพลาดชดุขบักอ่นปิดการทํางาน) 
ตรวจสอบมอเตอรเ์ครื�องซักผา้เพื�อใหแ้น่ใจวา่หมนุไดอ้สิระ 
ตรวจสอบสายไฟที�หลดุหลวมในสว่นที�ตอ่กับชดุขับและมอเตอร ์
วดัคา่ตวัตา้นทานเบรก ตรวจสอบสายมอเตอรว์า่เสยีหายหรอืไม ่
ตรวจสอบความตงึสายพานตวั V และปรับอตัราการเบนเป็น  
1 นิ(วที�ตรงกลาง ตรวจสอบตวัตา้นทานเบรก  
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DRIVE 
GFI 

ขอ้ผดิพลาดกราวด ์VFD สถานการณ์ นี�เป็นขอ้ผดิพลาดกระแสกราวดไ์มต่อ่เนื�องที�ชดุขับ VF 

    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 12 วนิาท ี

    การดําเนนิการ ปิดเครื�องและลา้งรอบการทํางาน  ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้ 
นกวา่เครื�องจะหยดุทํางาน จากนั(นปลดล็อคฝาปิด 

    
แนวท าง 

แกไ้ข  

ตรวจสอบรหัสไฟ VFD กอ่นปิดระบบไฟ ตรวจสอบการตอ่ 
สาย ไฟกบัชดุขบัและมอเตอร ์ ตรวจสอบสายกราวดข์องชดุขับ 
มอเตอรแ์ละสว่นการเชื�อมตอ่ขาเขา้เพื�อใหแ้น่ใจวา่มกีารตอ่ 
กราวดถ์ูกตอ้ง ตรวจสอบสายมอเตอรว์า่เสยีหายหรอืไม่ 

DRIVE LV VFD แรงดนัตํ�า สถานการณ์ นี�เป็นขอ้ผดิพลาดแรงดนัไฟตํ�าที�ชดุขับ VF 

    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 12 วนิาท ี

    การดําเนนิการ ปิดเครื�องและลา้งรอบการทํางาน  ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่ 
เครื� องจะหยดุทํางาน จากนั(นปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทาง 
แกไ้ข  

ตรวจสอบรหัสไฟ VFD กอ่นปิดระบบไฟ ปิดเครื�องซกัผา้  
ตรวจสอบการตอ่สายไฟกบัชดุขบัและมอเตอร ์ หากไมพ่บ 
ปัญห า ใหเ้ปิดเครื�องซักผา้และทําการทดสอบ (ดใูนหมายเหต)ุ 
วดัคา่แรงดนัไฟขาเขา้ 

DRIVE IF ขอ้ผดิพลาดภายใน VFD สถานการณ์ นี�เป็นขอ้ผดิพลาดชดุขับ VF ภายใน 
    หน่วงเวลา เวลาหน่วงคอื 12 วนิาท ี

    การดําเนนิการ 
ปิดเครื�องและลา้งรอบการทํางาน  ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นก วา่ 
เครื�องจะหยดุทํางาน จากนั(นปลดล็อคฝาปิด 

    
แนวทาง 
แกไ้ข  

ตรวจสอบไฟขอ้ผดิพลาด VFD กอ่นปิดระบบไฟ ปิดเครื�องซักผา้ 
รอหนึ�งนาท ีเปิดเครื�องซักผา้ หากปัญหาเกดิขึ(นอกี ใหต้ดิตอ่ 
เจ ้าหนา้ที�ของ Dexter 

INVALID 

DRIVE 

ชดุขบัไมใ่ชเ่วอรช์ั�น 
Dexter ที�ถกูตอ้งของ 

Delta E-drive 
สถานการณ์ ขอ้ผดิพลาดนี(ระบวุา่ชดุขบั VF ไมใ่ชเ่วอรช์ั�น Dexter ของ Delta 

E-drive 

    หน่วงเวลา 
ทนัท ี(หลงัคา่แจง้ของ Dexter ถกูอา่นจากชดุขับ) คา่แจง้ชดุ 
ข ับจะอา่นไดร้ะหวา่งเริ�มการทํางาน กอ่นเริ�มรอบการทํางาน 
 ทกุ 24 ชั�วโมงและในโหมดทดสอบจากโรงงาน 

    การดําเนนิการ ปิดเครื�องและลา้งรอบการทํางาน ล็อคฝาปิดคา้งไวจ้นกวา่ 
เ ครื�องจะหยดุทํางาน จากนั(นปลดล็อคฝาปิด 

    แนวทาง 
แกไ้ข  

มกีารเปลี�ยน VFD ตดัการเชื�อมตอ่หรอืนําออก ชดุขบัไมใ่ช ่
เวอรช์ั�น Dexter ที�ถกูตอ้งของ Delta E-drive เปลี�ยนชดุขับเป็น 
Dexter Delta E-drive 

 
 
หมายเหต:ุ ทกุครั(งที�ปิดเครื�องซักผา้เครื�องจะตอ้งปิดคา้งอยูเ่ป็นเวลาอยา่งนอ้ยหนึ�งนาท ี เครื�องซักผา้ จะทํางาน 
ไมถ่กูตอ้งหากไมดํ่าเนนิการตามนี( 
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การซอ่มบํารุงและแกไ้ขปัญหา 

ขอ้ควรระวงั: ตดิฉลากสายทั (งหมดกอ่นปลดการเชื�อมตอ่เพื�อซอ่มบํารุงสว่นควบคมุ  ขอ้ผดิพลาดในการตอ่สายไฟ 
อาจทําใหก้ารทํางานผดิพลาดหรอืเป็นอนัตรายได ้ ตรวจสอบการทํางานหลงัซอ่มบํารุงวา่ทํางานไดถู้กตอ้ง 

หากเกดิอาการตอ่ไปนี(ข ึ(นกบัเครื�องซกัผา้นี( ใหต้รวจสอบแนวทางแกไ้ขที�แนะนําดา้นลา่ง หากแกไ้ขสาเหตทุี� 
เป็ นไปไดท้ั (งหมดแลว้และยังมปัีญหาอยู ่ใหต้ดิตอ่เจา้หนา้ที�ของ Dexter ในพื(นที�เพื�อขอความชว่ยเหลอืเพิ�มเตมิ 
ดขูอ้มลูตดิตอ่ไดท้า้ยคูม่อืชดุนี( สามารถขอรับคูม่อืแนะนําขอ้มูชชิ(นสว่นและการซอ่มบํารุงจาก Dexter 
เพื�อชว่ยในการแกไ้ขปัญหา 
 

อาการ สาเหตทุี�เป็นไปได ้ แนวทางที�แนะนํา 

เครื�องไมเ่ริ�มทํางาน แหลง่จา่ยไฟ 
ตรวจสอบกรณีเหลา่นี(: ตวัตดัวงจร แรงดนัไฟฟ้า สายไฟ 
และการตอ่ไฟ LED จอแสดงผลดา้นหนา้แสดงยอดเป็น 
ด อลลารห์รอืไม่ 

  สวติชฝ์าปิด ตรวจสอบความตอ่เนื�องของกระแสผา่นสวติชฝ์าปิดขณะปิดฝาถัง 
หากกระแสไมต่อ่เนื�อง ใหป้รับหรอืเปลี�ยนสวติชฝ์าปิด  

  ตวัตดัวงจรควบคมุหรอืฟิวส ์
ตรวจสอบตวัตดัวงจร 7 แอมป์หรอืฟิวสเ์พื�อตรวจสอบวา่กระแส 
ตอ่เ นื�องหรอืไม ่หากกระแสไม่ตอ่เนื�อง ใหเ้ปลี�ยนตวัตดัวงจร 
หรอืฟิวส ์

  หมอ้แปลงชดุควบคมุ ตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้าขาออกจากหมอ้แปลงชดุควบคมุ 24VAC 
หากแรงดนัไฟฟ้าไมถู่กตอ้ง ใหเ้ปลี�ยนหมอ้แปลง 

  ที�หยอดเหรยีญ 
ตรวจสอบสวติชท์ี�หยอดเหรยีญวา่อดุตนัหรอืมคีวามเสยีหายหรอืไม ่
ทําความสะอาด ปรับแตง่หรอืเปลี�ยนที�หยอดเหรยีญ   

  ตรวจสอบแผง PCB ตรวจสอบการตอ่สายทั (งหมดวา่มจีดุที�หลดุหลวมหรอืไม่ 

  ตรวจสอบสายไฟระหวา่ง PCB 

ตรวจสอบสายขอ้มลู นี�เป็นสายที�มหีัวตอ่แบบโทรศพัทท์ี�สว่น 
ควบ คมุ PCB หลกัและ VFD  ขณะไมม่ไีฟเลี(ยง ใหถ้อดปลั�กและ 
ตรวจ สอบความเสยีหาย จากนั(นเสยีบกลับและลองเครื�อง 
ซกัผ ้าใหมอ่กีครั (ง 

  ตรวจสอบ PCB รเีลย ์ ตรวจสอบการตอ่สายทั (งหมดวา่จดุสมัผัสแน่นหนาดหีรอืไม ่

  ตรวจสอบ มอเตอรล็์อคฝาปิด ตรวจสอบไฟ AC 24 โวลทท์ี� มอเตอรห์ลงักดปุ่ มเริ�มการทํางาน 

เครื�องไมรั่บหรอื 
นับเหรยีญ 

ที�หยอดเหรยีญ 
ตรวจสอบสวติชท์ี�หยอดเหรยีญวา่อดุตนัหรอืมคีวามเสยีหายหรอืไม ่
ทําความสะอาด ปรับแตง่หรอืเปลี�ยนที�หยอดเหรยีญ   

  
แหลง่จา่ยไฟ ตรวจสอบกรณีเหลา่นี(: ตวัตดัวงจร แรงดนัไฟฟ้า สายไฟ 

และการตอ่ไฟ 

  
สวติชน์ริภัยตรวจสอบการปิดฝาถัง ตรวจสอบสวติชต์รวจสอบการปิดฝาถังที�บานพับฝาปิดวา่ทํางานได ้

ตามปกตหิรอืไม่ 

  

สวติชต์รวจสอบการปิด 
มอืจับที�ฝาปิด 

ตรวจสอบสวติชต์รวจสอบการปิดฝาปิดที�ดา้นซา้ยของมอืจับฝาปิด
วา่ปิดขณะมอืจับอยูใ่นตําแหน่งแนวตั (ง 

  ตวัตดัวงจรควบคมุหรอืฟิวส ์
ตรวจสอบตวัตดัวงจร 7 แอมป์หรอืฟิวสเ์พื�อตรวจสอบวา่กระแส 
ตอ่เนื�องหรอืไม ่หากกระแสไม่ตอ่เนื�อง ใหเ้ปลี�ยนตวัตดัวงจร 
หร ือฟิวส ์

  PCB หลกั เปลี�ยนใหม ่

ฝาปิดไม่ยอมล็อค 
ตรวจสอบรหัสขอ้ผดิพลาดจาก 

จอแสดงผล 

ขอ้ความ "DOOR LOCK ERROR" ปรากฏขึ(นที�จอแสดงผล 
ด ้านหนา้หรอืไม ่ หากปรากฏขึ(น ใหทํ้าตามสว่นการทดสอ บ 
ที�แจง้ในหัวขอ้รหัสขอ้ผดิพลาด 

  มอเตอรล็์อคฝาปิด ตรวจสอบวา่ มอเตอรไ์ดรั้บไฟ 24 VAC จาก PCB รเีลยห์ลกัหรอืไม ่
หากไดรั้บกระแสไฟ ใหเ้ปลี�ยน มอเตอร ์ 

  สวติชฝ์าปิด ตรวจสอบความตอ่เนื�องของกระแสผา่นสวติชฝ์าปิดขณะปิดฝาถัง 
หากกระแสไมต่อ่เนื�อง ใหป้รับหรอืเปลี�ยนสวติชฝ์าปิด  
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ฝาปิดไม่ยอม 
เปิดออกมา เทอรโ์มแอคชเูอเตอร ์

ตรวจสอบวา่เทอรโ์มแอคชเูอเตอรแ์ละกลไกการทํางานตดิคา้ง 
ทําให ้มอเตอรล็์อคฝาปิดไม่สามารถเปิดไดห้รอืไม ่ตรวจสอบ 
ให ้แน่ใจวา่เทอรโ์มแอคชเูอเตอรส์าํหรับล็อคไม่ไดรั้บกระแส  
24 VAC ระหวา่งชว่ง 1 1/2 นาทสีดุทา้ยของรอบการทํางาน และ 
ตรวจส อบใหแ้น่ใจวา่เทอรโ์มแอคชเูอเตอรส์ําหรับปลดล็อค 
ไดรั้บกระแส 24 VAC ระหวา่งชว่งนาทสีดุทา้ยของรอบการทํางาน 
หากเทอรโ์ มแอคชเูอเตอรไ์ม่ไดรั้บกระแสไฟในชว่งเวลาที� 
เหมาะสม ใหเ้ปลี�ย นแผงรเีลย ์PCB หากเวลาและแรงดนัไฟฟ้า 
ถกูตอ้ง ใหเ้ปลี�ย นเทอรโ์มแอคชเูอเตอร ์

  มอเตอรล็์อคฝาปิด  ตรวจสอบ มอเตอรล็์อคฝาปิด มอเตอรจ์ะตอ้งไมต่ดิคา้ง หาก 
มอเตอรไ์ม่สามารถหมนุอสิระ ใหเ้ปลี�ยน มอเตอรล็์อค 

  แกนฝาปิด 
ตรวจนสอบวา่แกนฝาปิดจาก มอเตอรล็์อคกบัชดุล็อคยาว 
เพยีงพอเพื�อใหช้ดุล็อคคลายออกหรอืไม ่หากยาวไมพ่อ ใหป้รับ 
ชดุแกน 

ไมม่นํี(ารอ้นจาก 
ตวัจา่ยนํ(ายาซักผา้ 

คอยลว์าลว์นํ(า 
ตรวจสอบความตอ่เนื�องของกระแสที�คอยลบ์รเิวณขั (วตอ่และเปลี�ยน
ใหมห่ากไมพ่บความตอ่เนื�องของกระแส เฉพาะ 24V เป็นเวลา  
20 วนิาทใีนโปรแกรมการซัก  

  ชอ่งนํ(าเขา้ ตรวจสอบกรองนํ(าขาเขา้วา่มกีารอดุตนัหรอืไมแ่ละทําความสะอาด
ตามความเหมาะสม 

  นํ(า ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดนํ(าและใชง้านไดต้ามปกต ิ
  ชดุสายไฟ P-20 ตรวจสอบสายไฟสดํีาและขาว 

นํ(ารอ้นไมเ่ขา้มาในถั
งซกัระหวา่งการซกั 

คอยลว์าลว์นํ(า 
ตรวจสอบความตอ่เนื�องของกระแสที�คอยลบ์รเิวณขั (วตอ่และเปลี�ยน
ใหมห่ากไมพ่บความตอ่เนื�องของกระแส ตรวจสอบกระแส 24V 
จาก PCB รเีลยห์ลกั 

  ชอ่งนํ(าเขา้ ตรวจสอบกรองนํ(าขาเขา้วา่มกีารอดุตนัหรอืไมแ่ละทําความสะอาด
ตามความเหมาะสม 

  นํ(า ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดนํ(าและใชง้านไดต้ามปกต ิ

  
สายสดํีาหรอืขาวที�ชดุควบคมุและ 

PCB รเีลยห์ลกั  
ตรวจสอบสายสขีาวและสดํีาที�ปลั�ก Molex ที�ชดุควบคมุ PCB 
หลกัจดุตอ่ P21 และที�แผงรเีลย ์PCB จดุตอ่ P20 

  สวติชแ์รงดนั 

ตรวจสอบสวติชแ์รงดนัระหวา่งหนา้สมัผัสขั (วตอ่วา่กระแสตอ่เนื�อง 
หรอืไม ่หากไมพ่บความตอ่เนื�องของกระแส ใหต้รวจสอบสาย 
ส วติชแ์รงดนัวา่มสี ิ�งกดีขวางหรอือดุตนัหรอืไม ่หากสายเป็นปกต ิ
ใหเ้ปลี�ยนสวติชแ์รงดนัใหม่ 

ไมม่นํี(าเย็นไปยังถังผ ้
าขณะซัก 

คอยลว์าลว์นํ(า 
ตรวจสอบความตอ่เนื�องของกระแสที�คอยลบ์รเิวณขั (วตอ่และเปลี�ยน
ใหมห่ากไมพ่บความตอ่เนื�องของกระแส ตรวจสอบกระแส 24V 
จาก PCB รเีลยห์ลกั  

  กรองชอ่งนํ(าเขา้ ตรวจสอบกรองนํ(าขาเขา้วา่มกีารอดุตนัหรอืไมแ่ละทําความสะอาด
ตามความเหมาะสม 

  นํ(า ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดนํ(าและใชง้านไดต้ามปกต ิ

  
สายสดํีาหรอืขาวที�ชดุควบคมุและ 

PCB รเีลยห์ลกั  
ตรวจสอบสายสขีาวและสดํีาที�ปลั�ก Molex ที�ชดุควบคมุ PCB 
หลกัจดุตอ่ P21 และที�แผงรเีลย ์PCB จดุตอ่ P20 

  สวติชแ์รงดนั 

ตรวจสอบสวติชแ์รงดนัระหวา่งหนา้สมัผัสขั (วตอ่วา่กระแสตอ่เนื�อง 
หรอืไม ่หากไมพ่บความตอ่เนื�องของกระแส ใหต้รวจสอบสาย 
สวติชแ์รงดนัวา่มสี ิ�งกดีขวางหรอือดุตนัหรอืไม ่หากสายเป็นปกต ิ
ใหเ้ปลี�ยนสวติชแ์รงดนัใหม่ 

มนํี(าเขา้มา 
แตร่ะดบันํ(าไมเ่พิ�ม 

วาลว์ระบาย (เปิด) 

ตรวจสอบกรณีเหลา่นี(: 
• การอดุตนัของวาลว์ระบาย 
• มอเตอรว์าลว์ระบายและชดุเฟืองเกยีร ์หากมกีระแสไฟไปยังว 
าลว์แตว่าลว์ระบายไมย่อมปิด ใหเ้ปลี�ยนวาลว์ระบายและมอเตอร ์
• กระสไฟไปยังวาลว์ระบาย หากไมม่กีระแสไฟไปยังวาลว์ระบาย 
ใหต้รวจสอบสาย (นํ(าตาล/เหลอืง) ที�แผงรเีลย ์PCB 
หากไมม่กีระแสไฟที�สาย (นํ(าตาล/เหลอืง) 
ขณะเครื�องอยูใ่นรอบการซกั ใหเ้ปลี�ยนแผงรเีลย ์

  
สายสดํีาหรอืขาวที�ชดุควบคมุและ 

PCB รเีลยห์ลกั  
ตรวจสอบสายสขีาวและสดํีาที�ปลั�ก Molex ที�ชดุควบคมุ PCB 
หลกัจดุตอ่ P21 และที�แผงรเีลย ์PCB จดุตอ่ P20 
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นํ(าไมย่อมไหลผ่าน 
ชอ่งนํ(ายาปรับผา้นุ่ม คอยลว์าลว์นํ(า 

ตรวจสอบความตอ่เนื�องของกระแสที�คอยลบ์รเิวณขั (วตอ่และเปลี�ยน
ใหมห่ากไมพ่บความตอ่เนื�องของกระแส 

  กรองชอ่งนํ(าเขา้ ตรวจสอบกรองนํ(าขาเขา้วา่มกีารอดุตนัหรอืไมแ่ละทําความสะอาด
ตามความเหมาะสม 

  นํ(า ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดนํ(าและใชง้านไดต้ามปกต ิ

  สวติชแ์รงดนั 

ตรวจสอบสวติชแ์รงดนัระหวา่งหนา้สมัผัสขั (วตอ่วา่กระแสตอ่เนื�อง 
หรอืไม ่หากไมพ่บความตอ่เนื�องของกระแส ใหต้รวจสอบ 
สายสวติช ์แรงดนัวา่มสี ิ�งกดีขวางหรอือดุตนัหรอืไม ่หากสายเป็น 
ปกต ิใหเ้ปลี�ยนสวติชแ์รงดนัใหม ่

ระดบันํ(าสงูเกนิไป สวติชแ์รงดนั 
ตรวจสอบการอดุตนัของสายสวติชแ์รงดนั ตรวจสอบวงจรขาด 
ที�ขั ( วตอ่ตา่ง ๆ ของสวติชแ์รงดัน เปลี�ยนสวติชค์วบคมุหากหนา้ 
สมัผั สไมย่อมแยกจากกนั 

นํ(าระบายชา้ ระบบระบาย 
ตรวจสอบสายและวาลว์ระบายวา่มกีารอดุตนัหรอืไม ่ตรวจสอบ 
ใหแ้น่ใจวา่ทางระบายของอาคารมขีนาดเหมาะสม ตรวจสอบทาง 
ระ บายของอาคารวา่มกีารอดุตันหรอืไม่ 

เครื�องไมห่มนุทํางาน VFD 
ตรวจสอบ VFD โดยถอดแผงดา้นบนออก  หากไมม่กีารแสดงผ ล 
ใด ๆ ใหปิ้ดเครื��องที�ตัวตดัวงจรเป็นเวลา 2 นาทจีากนั(นเปิดเครื� อง 
เพื�อทําการรเีซ็ต หากยังไมม่กีารแสดงผล ใหเ้ปลี�ยน VFD 

เครื�องหมนุเพยีง 
ทศิทางเดยีว VFD ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิไดจ้ากหัวขอ้ ขอ้บกพร่องของเครื�องซักผา้ที�มแีจง้ 

  VFD ตรวจสอบสายสเีหลอืงจาก PCB รเีลยห์ลกัและ VFD 

มกีารสั�นสะเทอืนมาก ระบบจับยดึ 
ตรวจสอบกรณีเหลา่นี(: 
• ความแข็งแรงของโครงสรา้งการจับยดึ คอนกรตีหรอืฐานรองรับ 
• สลักเกลยีวยดึอาจหลวมและตอ้งขนัใหม่ 

  สายพานชดุขับ สายพานชดุขับเสยีหายทําใหเ้กดิการสั�นและเสยีงดงั 

  การใสผ่า้ ผา้จํานวนนอ้ยอาจทําใหเ้สยีสมดลุและทําใหก้ารสั�นสะเทอืนเพิ�ม 
มากขึ(น 

เครื�องไมปั่�นหมาด  สวติชแ์รงดนั 

ตรวจสอบสวติชแ์รงดนัวา่กระแสที�ขั (วตอ่ #21 & #22 ตอ่เนื�อง 
หรอืไม ่เนื�องจากสามารถใชร้ะบวุา่สวติชแ์รงดนัม ีการรเีซ็ต 
เป็นตําแหน่งวา่งอยู ่หากกระแสไมต่อ่เนื�อง ใหป้รับสวติช ์
แรงดนั 

เครื�องเริ�มการทํางาน
แตไ่มย่อมทํางานตอ่ 

VFD ตรวจสอบสายสเีหลอืงจากจดุตอ่แผงรเีลย ์PCB ตําแหน่ง P13 & 
P14 ไปยัง VFD  ตรวจสอบการตอ่สายสสีม้ที� P15 จากสวติชฝ์าปิด 

เครื�องไมห่ยดุทํางาน  PCB หลกั 
PCB 
หลกัทําหนา้ที�ควบคมุรอบการทํางานและการสิ(นสดุรอบการทํางาน 

  ตวัตา้นทานเบรก ตรวจสอบตวัตา้นทานเบรกวา่กระแสตอ่เนื�องหรอืไม ่ตรวจสอบคา่ 
โ อหม์ความตา้นทานที�ตัวตา้นทานเบรกขณะนําสายออก 

มนํี(ารั�วรอบ ๆ 
ฝาปิดถังซัก 

การปรับฝาปิด 

อาจตอ้งปรับฝาถังเนื�องจากการใชง้านไมถ่กูตอ้งหรอืการสกึหรอ  
ตรวจสอบความแน่นบรเิวณรอบ ๆ โดยใชธ้นบัตร ปรับความแน่น 
ดา้นซา้ยและขวาที�แผน่ชมิบรเิวณล็อคฝาปิดและดา้นพานพับ 
ขอบฝาปิดจะตอ้งไดแ้นวตรงกลางกับชอ่งเปิดถังซักกอ่นขนัแน่น 
สลักเกลยีวบานพับฝาปิด สามารถใชช้อลค์ที�ดา้นหนา้ถังซักเพื�อ 
แส ดงตําแหน่งที�มกีารสมัผัสกับถังซกั หากขอบฝาปิดผดิรูปหรอื 
เสยีหาย ใหเ้ปลี�ยนใหม ่ดชูดุขยายขอบฝาถังไดจ้ากหัวขอ้ 
สาํ หรับชิ(นสว่นอะไหล ่ 

พบสญัญาณของ 
ความเสยีหายที�ปุ่ ม  

E-Stop 
ปุ่ มหยดุการทํางาน 

เครื�องรับเหรยีญไดต้ามปกต ิเมื�อเครื�องเริ�มทํางาน เสยีงเตอืน 
ดงั ขึ(นและเครื�องหยดุทํางานไปเฉย ๆ  จากนั(นจอแสดงผลแจง้ 
เป็น "OPEN DOOR"  ใหเ้ปลี�ยนปุ่ มหยดุการทํางานใหม่ 
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ขอ้สําคญั 
 

ตวักนัไฟกระชาก 
 
เครื�องใชข้องคณุก็ไมแ่ตกตา่งจากเครื�องใชไ้ฟฟ้าของคณุที�อาจไดรั้บความเสยีหายหรอือายุการใชง้านสั (นลงเนื�องจาก 
กระแสไฟกระชากจากฟ้าผ่าที�ไมอ่ยูใ่นประกนัคุม้ครองจากโรงงาน   ปัญหาการจา่ยไฟฟ้าในพื(นที�ยังอาจสง่ผลต ่อ 
สว่นประกอบทางไฟฟ้า  ขอแนะนําใหต้ดิตั (งเครื�องกนัไฟกระชากสาํหรับเครื�องใชใ้หมข่องคณุ  อปุกรณ์นี(สามารถ 
ต ิดตั (งไวท้ี�แผงจ่ายไฟกับสว่นการตดิตั (งอื�น ๆ โดยไมต่อ้งจัดอปุกรณ์แยกเฉพาะสาํหรับเครื�องใชไ้ฟฟ้าแตล่ะตวั 
 
ระบบป้องกนัไฟกระชากนี(ชว่ยปกป้องอปุกรณ์จากกระแสไฟกระชากทั (งรุนแรงและเล็กนอ้ยที�เกดิขึ(นไดเ้ป็นปกต ิ 
กระแสไฟกระชากเล็กนอ้ยอาจทําใหส้ว่นประกอบทางไฟฟ้ามอีายุการใชง้านสั (นลงและทําใหเ้กดิปัญหาในการทํางาน 
ในภายหลงั  แมว้า่อปุกรณ์จะไมส่ามารถป้องกนันี(ไดอ้ย่างสมบรูณ์แบบ แตก็่ไดรั้บการยอมรับวา่สามารถชว่ยยดือายุ 
การใชง้านของสว่นประกอบอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้  สว่นประกอบอเิล็กทรอนกิสจ์ะมอีายุการใชง้านยาวนานขึ(นเมื�อไดรั้ บ 
กระแสไฟที�ตอ่เนื�องและเหมาะสมกับการทํางาน 
 
 
บรษัิทไดจั้ดทําบญัชรีายชื�อและหมายเลขโทรศพัทต์อ่ไปนี(สาํหรับตดิตอ่กับผูจํ้าหน่ายอปุกรณ์เหลา่นี(ในกรณีที�คณุ 
ไมท่ราบวา่จะจัดซื(อจากที�ใด 
 
 
ผูผ้ลติ ขอ้มลูตดิตอ่  โทรศพัท ์
 
Innovative Technology, Inc ตวัแทนจําหน่าย  1-800-809-2772 หรอื 
(สว่นหนึ�งของ Eaton Corporation) www.itvss.com 
 
 
EFI Electronics Corporation โรงงาน  1-800-877-1174 
(สว่นหนึ�งของ 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 

 
การตดิตั (ง: (จัดมาให)้          จํานวน 

9990-027-015 สายยาง, สว่นจา่ยนํ(า, แดง   1 
9990-027-016 สายยาง, สว่นจา่ยนํ(า, สนํี(าเงนิ   1 
8641-242-000 เครื�องซกัผา้ ทอ่ขาเขา้   2 
9565-003-001 ตวักรอง ทอ่ขาเขา้   4  

 
ตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายหรอื Dexter Laundry, Inc. หากตอ้งใชฐ้านยดึเหล็กกลา้ 
 
 
ขอรับบรกิารซอ่มบํารุงและขอ้มูลชิ(นสว่นไดโ้ดยตดิตอ่ตวัแทนของ Dexter ในพื(นที� คน้หาตัวแทนของ Dexter 
ในพื(นที�โดยใช ้Distributor Locator จากเว็บไซตด์า้นลา่งนี(  หากไมม่ตีวัแทนใหบ้รกิารจาก Dexter กรุณาตดิตอ่ 
Dexter Laundry, Inc. โดยตรงตามรายละเอยีดดา้นลา่ง: 
 
ที�อยูท่างไปรษณีย:์ 2211 West Grimes Avenue  โทรศพัท:์  1-800-524-2954 

Fairfield, IA 52556   
USA     

 
เว็บไซต:์ www.dexter.com 
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