แผงควบคุม
1

2

3
4
5
6

8

1 แปนตั้งโปรแกรม
2 จอแสดงผล
3
ปุมกด เวลา
4

ปุมกด หนวงเวลา

5

ปุมกด เสียงเตือน

6

ปุมกด น้ำหนักผาขนสัตว

7

7

ปุมกด เริ่ม/หยุดชั่วคราว
8 ปุมเปด/ปด
กดที่แปนกดโดยใชนิ้วมือในจุด
ที่มีสัญลักษณฟงกชั่นการใชงาน
อยาสวมถุงมือขณะใชงานแผง
ควบคุม แผงควบคุมจะตองแหง
และสะอาดอยูเสมอ

1 ไฟสถานะ
ไฟสถานะ

รายละเอียด
ขั้นตอนการอบแหง
ขั้นตอนการระบายความรอน
ขั้นตอนการปองกันรอยยับ
คอนเดนเซอร
ที่เก็บน้ำ
ตัวกรอง
เริ่มการทำงานแบบหนวงเวลา
ล็อคปองกันเด็ก
สัญญาณเสียง
ระยะเวลาการทำงาน
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ไฟสถานะ

รายละเอียด

-

ระยะเวลาอบแหงตั้งเวลา

-

ระยะเวลาเริ่มการทำงานแบบหนวงเวลา

โปรแกรมการทำงาน
โปรแกรม

ประเภทโหลด

โหลด (สูงสุด)1) /
เครื่องหมาย‐
กำกับผา

ผาฝาย
อบแหงเพิ่ม

ระดับการอบแหง: อบแหงเพิ่ม

8กก./

แหงพิเศษ

ระดับการอบแหง: แหงพิเศษ

8กก./

แหงพับใสตู2)

ระดับการอบแหง: แหงพับใสตู

8กก./

อบแหงเพื่อรีด2)

ระดับการอบแหง: สำหรับใชกับเตารีด

8กก./

ใยสังเคราะห
อบแหงเพิ่ม

ระดับการอบแหง: อบแหงเพิ่ม

3.5 กก./

แหงพับใสตู2)

ระดับการอบแหง: แหงพับใสตู

3.5 กก./

อบแหงเพื่อรีด

ระดับการอบแหง: สำหรับใชกับเตารีด

3.5 กก./

สำหรับการอบผาฝาย และผาใยสังเคราะห
ใหใชอุณหภูมิต่ำ

2 กก./

ตั้งเวลาอบแหง

โปรแกรมนี้ชวยใหคุณสามารถตั้งคา เวลา
และกำหนดระยะเวลาสำหรับโปรแกรมการ‐
ทำงาน

8กก./

สดชื่น

ใหความสดชื่นแกผาที่จัดเก็บไวนาน

1 กก.

รวดเร็ว

โปรแกรม

ประเภทโหลด

โหลด (สูงสุด)1) /
เครื่องหมาย‐
กำกับผา

ผาขนสัตว อบแหงผาขนสัตวแบบซักไดอยาง‐
ออนโยน นำออกทันทีเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม

1 กก.
ขนสัตว 3)

ผาไหม
ผานวม

รีดงาย

สำหรับอบแหงรองเทากีฬาโดยใชชั้นอบผา‐
เทานั้น (ดูคูมือผูใชแยกเฉพาะที่จัดมาให‐
พรอมกับชั้นอบผา)

รองเทากีฬา 1 คู

สำหรับอบแหงผาไหมซักมือไดโดยใชลมอุน‐
และการเคลื่อนที่อยางออนโยน

2 กก./

การอบแหงผานวมหรือหมอนหนึ่งหรือสองชิ้น
(ไสขนนก ขนเปดหรือใยสังเคราะห)

3 กก./

ผาที่ดูแลไดงายซึ่งไมตองใชความรอนสูงใน‐
การรีด ผลการอบแหงอาจแตกตางกันไปตาม‐
ชนิดของผา กระจายผากอนใสเขาในเครื่อง
หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม ใหนำผาออกทันที‐
แลวแขวนไว

1 กก. (หรือเสื้อเชิ้ต
5 ตัว)

1) น้ำหนักสูงสุดใชกับผาแหง
2) สำหรับการทดสอบเทานั้น: โปรแกรมมาตรฐานสำหรับทดสอบมีระบุไวในเอกสาร EN 61121
ทำความสะอาดกรองหลักและกรองชุดแลกเปลี่ยนความรอนหลังการทำงานแตละรอบ
3) การอบผาขนสัตวแตละครั้งในเครื่องอบผานี้ไดรับการทดสอบและอนุมัติโดย The Woolmark Com‐
pany รอบการทำงานที่เหมาะสมสำหรับอบแหงผาขนสัตวที่กำกับให "ซักดวยมือ" โดยผาจะตองซัก‐
ตามรอบการซักมือภายใตมาตรฐานของ Woolmark และปนแหงตามคำแนะนำของผูผลิต
1780SW13W.

ตัวเลือก
1 เวลา
ตัวเลือกนี้ใชไดกับโปรแกรม ตั้งเวลาอบแหง
และโปรแกรม ขนสัตว (เฉพาะสำหรับใชกับ
ชั้นอบแหง)
ขอแนะนำใหตั้งเวลาชวงสั้น ๆ
สำหรับผาที่มีจำนวนนอยหรือผา
ชิ้นเดียว
•

ตั้งเวลาอบแหง โปรแกรม: คุณสามารถ
ตั้งระยะเวลาการทำงานระหวาง 10 นาทีถึง

•

สูงสุด 2 ชั่วโมง การตั้งคาระยะเวลาจะ
สัมพันธกับปริมาณผาในเครื่อง
ขนสัตว โปรแกรม: คุณสามารถตั้งระยะ
เวลาการทำงานระหวาง 30 นาทีถึงสูงสุด 4
ชั่วโมง การตั้งคาระยะเวลาจะสัมพันธกับ
ปริมาณผาในเครื่อง

2 น้ำหนักผาขนสัตว
ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะในโปรแกรม ขนสัตว
เทานั้น อบใหผาแหงมากขึ้นโดยกดแปน น้ำ
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หนักผาขนสัตว
ซ้ำ ๆ กันเพื่อเพิ่มระยะเวลา
การทำงานของโปรแกรม

3 เสียงเตือน

•
•

เริ่มหรือสิ้นสุดรอบการปองกันรอยยับ
การหยุดรอบการทำงาน

ฟงกชั่นเสียงเตือนเปดทำงานไวเปนคาเริ่มตน
คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้เพื่อเปดหรือปดเสียง
คุณสามารถเปดใชงาน เสียง
เตือน ไดกับโปรแกรมการ
ทำงานทั้งหมด

คุณจะไดยินเสียงเตือนระหวาง:
•

สิ้นสุดรอบการทำงาน

4 ตารางตัวเลือกฟงกชั่นการทำงาน
โปรแกรม1)
ตั้งเวลาอบแหง

■

ขนสัตว

■ 2)

■

1) นอกเหนือจากการตั้งโปรแกรม คุณยังสามารถตั้งคาตัวเลือกไดเพิ่มอีก 1 รายการขึ้นไป เปดหรือปด‐
ใชงานฟงกชั่นโดยกดแปนกดที่เกี่ยวของ
2) เฉพาะใชกับชั้นอบผา (อุปกรณเสริมมาตรฐานหรือพิเศษ แลวแตรุน)

สามารถปดระบบล็อคปองกันเด็ก
ไดขณะโปรแกรมทำงาน กด
แปนกดเดียวกันคางไวจนกวา
สัญลักษณล็อคปองกันเด็กจะดับ
ลง

7.2 การปรับระดับความชื้นผาที่
เหลือ
การปรับระดับความชื้นเริ่มตนที่เหลือสำหรับ
ผา:
1. กดปุมเปด/ปดเพื่อเปดใชงานเครื่อง
2. รอประมาณ 8 วินาที
3. กดคางที่ปุม (A) และ (B) พรอม ๆ กัน
ไฟสถานะตอไปนี้จะติดสวาง:
•

ผาแหงจำนวนสูงสุด

•

ผาแหงจำนวนมากกวา

•
ผาแหงจำนวนมาตรฐาน
4. กดปุม (E) ซ้ำ ๆ กัน จนกระทั่งสัญลักษณ
ระดับที่เหมาะสมปรากฏขึ้น
5. ตรวจสอบการปรับตั้งโดยกดปุม (A) และ
(B) คางไวพรอมกันเปนเวลาประมาณ 2
วินาที

