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เราคิดถึงคุณเสมอ
ขอบพระคุณที่ซื้อเครื่องใชไฟฟาจาก Electrolux คุณไดเลือกผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิต
ที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเดนดานนวัตกรรมมานับหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเรามี
ความโดดเดนและมีสไตล ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผูใชโดยเฉพาะ ไมวาคุณจะใชผลิตภัณฑ
เมื่อใด คุณจึงมั่นใจไดวาจะประสิทธิภาพในการทำงานตามที่คาดหวังทุกครั้ง
แวะไปยังเว็บไซทของเราสำหรับ:

รับคำแนะนำในการใชงาน เอกสารแผนพับ ขอมูลการแกไขปญหาและขอมูลการให
บริการไดที่:
www.electrolux.com

ฝายใหบริการและดูแลลูกคา
ใชอะไหลแททุกครั้ง
ขณะติดตอศูนยบริการที่ไดรับการรับรองของเรา กรุณาเตรียมขอมูลตอไปนี้ใหพรอม รุน
PNC ซีเรียลนัมเบอร
ตรวจสอบขอมูลไดจากแผนขอมูลสินคา

 คำเตือน / ขอควรระวัง-ขอมูลดานความปลอดภัย
 ขอมูลและคำแนะนำทั่วไป
 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม

เปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบ

1.  ขอมูลความปลอดภัย
กอนติดตั้งและใชงานเครื่อง กรุณาอานคำแนะนำที่จัดมาใหโดย
ละเอียดกอนในเบื้องตน ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการบาด
เจ็บหรือความเสียหายที่เปนผลมาจากการติดตั้งหรือใชงานที่ไม
ถูกตอง เก็บคูมือคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยไวในที่ที่ที่สามารถ
คนหาไดอยางสะดวก
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1.1 ความปลอดภัยตอเด็กและกลุมเสี่ยง
คำเตือน
อาจเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจ บาดเจ็บหรือ
ทุพพลภาพถาวรได

• เด็กอายุ 8 ปขึ้นไปหรือบุคคลที่มีขอจำกัดทางรางกาย
ประสาทสัมผัสหรือสภาพจิต หรือขาดประสบการณสามารถ
ใชงานเครื่องไดโดยตองมีผูคอยกำกับดูแลหรือใหคำแนะนำ
เกี่ยวกับการใชเครื่องอยางปลอดภัย และเขาใจเกี่ยวกับ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

• อยาใหเด็กอายุ 3 - 8 ปหรือผูที่มีความทุพพลภาพสูงและซับ
ซอนเขาใกลเครื่อง ยกเวนมีคนดูแลอยางใกลชิด

• อยาใหเด็กอายุต่ำกวา 3 ปเขาใกลเครื่อง ยกเวนมีการกำกับ
ดูแลตลอดเวลา

• อยาใหเด็กเลนเครื่อง
• เก็บบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็กและทิ้งอยางเหมาะสม
• เก็บน้ำยาซักฟอกใหพนมือเด็ก
• ระวังอยาใหเด็กหรือสัตวเลี้ยงเขาใกลตัวเครื่องขณะที่เปด

ประตู
• หากเครื่องมีอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก ควรใชงานอุปกรณ

เหลานี้
• อยาใหเด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดวยตัวเอง

โดยไมมีผูดูแล

1.2 ความปลอดภัยทั่วไป
• อยาเปลี่ยนขอมูลจำเพาะของเครื่องนี้
• สามารถติดตั้งเครื่องแยกเฉพาะหรือใตเคาเตอรในครัวโดย

เวนระยะอยางเหมาะสม (ดูในเอกสารคำแนะนำในการติดตั้ง)
• อยาติดตั้งเครื่องไวดานหลังประตูที่ล็อคได ประตูเลื่อนหรือ

ประตูที่มีบานพับฝงตรงขาม ซึ่งจะทำใหประตูเครื่องไม
สามารถเปดไดจนสุด

• ชองเปดระบายความรอนที่ฐานจะตองไมมีพรมหรือวัสดุปด
คลุมพื้นอุดปดอยูดานลาง

• คำเตือน: อยาจายไฟเครื่องโดยอาศัยอุปกรณสั่งการตอพวง
เชน ระบบตั้งเวลา หรือตอกับวงจรที่ปดและเปดโดยระบบ
สาธารณูปโภคเปนประจำ

• ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟฟาเมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้นแลว
เทานั้น ปลั๊กไฟจะตองสามารถเขาถึงไดงายหลังการติดตั้ง
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• หากอุปกรณหรือสายไฟเสียหาย ใหสงซอมกับผูผลิต ศูนย
บริการอยางเปนทางการหรือบุคลากรผูเชี่ยวชาญเพื่อปองกัน
อันตรายจากไฟฟาที่อาจเกิดขึ้น

• อยาใสผาเกินน้ำหนักสูงสุด 8 กก. (ดูหัวขอ “แผนผังการตั้ง
โปรแกรม”)

• อยาใชเครื่องหากผาเปอนสารเคมีทางอุตสาหกรรม
• นำเศษใยผาหรือคราบจากบรรจุภัณฑที่สะสมอยูตามเครื่อง

ออก
• อยาใชงานเครื่องโดยไมมีตัวกรอง ทำความสะอาดตัวกรองใย

ผากอนหรือหลังการใชงานทุกครั้ง
• อยาอบผาที่ยังไมไดซักในเครื่องอบผา
• ผาที่เปอนสิ่งสกปรก เชน น้ำมันพืช อะซิโตน แอลกอฮอล

น้ำมันเบนซิน น้ำมันกาด น้ำยาขจัดคราบ น้ำมันสน ขี้ผึ้ง และ
น้ำยาขจัดรอยเปอนจากขี้ผึ้ง ควรซักแยกโดยใชผงซักฟอก
ปริมาณมากเปนพิเศษ กอนนำไปอบในเครื่องอบผา

• วัสดุ อยางเชน ยางโฟม (โฟมลาเท็กซ), หมวกอาบน้ำ, สิ่งทอ
ประเภทกันน้ำ, วัสดุที่บุดานหลังดวยยาง และเสื้อผา หรือ
หมอน ที่ติดแผนยางโฟม ไมควรนำมาอบในเครื่องอบผา

• น้ำยาปรับผานุม หรือผลิตภัณฑประเภทเดียวกันนี ้ควรใช
ตามคำแนะนำของผูผลิตผลิตภัณฑเทานั้น

• นำวัตถุตาง ๆ ทั้งหมดที่อาจจุดติดไฟออก เชน ไฟแช็คหรือไม
ขีดไฟ

• คำเตือน: หามหยุดเครื่อง กอนจะสิ้นสุดการอบแหง เวนแตจะ
นำผาทั้งหมดออกจากเครื่องอยางรวดเร็ว และคลี่ผาออกเพื่อ
คลายความรอน

• กอนทำการซอมบำรุง ใหปดเครื่องและปลดสายไฟออกจาก
เตารับไฟฟา

2. คำแนะนำดานความปลอดภัย
2.1 การติดตั้ง
• นำบรรจุภัณฑออกทั้งหมด
• อยาติดตั้งหรือใชเครื่องที่เสียหาย
• ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมา

ใหพรอมกับเครื่อง
• ระมัดระวังขณะเคลื่อนยายเครื่อง เนื่องจาก

เครื่องมีน้ำหนักมาก ใชถุงมือนิรภัยและ
รองเทาที่มิดชิดทุกครั้ง

• อยาติดตั้งหรือใชเครื่องหากอุณหภูมิต่ำ
กวา 5°C หรือสูงกวา 35°C

• พื้นที่ตองติดตั้งเครื่องจะตองเรียบ มั่นคง
ทนความรอนและสะอาด

• อากาศจะตองสามารถไหลเวียนไดระหวาง
ตัวเครื่องและพื้น

• เครื่องจะตองตั้งตรงขณะเคลื่อนยายเทานั้น
• พื้นผิวดานหลังของเครื่องจะตองวางชิดติด

กับผนัง
• ขณะติดตั้งเครื่องแบบถาวร ใหตรวจสอบ

วาพื้นไดระนาบโดยใชระดับน้ำ หากไมได
ระนาบ ใหปรับจนกวาจะไดระนาบที่เหมาะ
สม
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2.2 การตอสายไฟ
คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
ได

• เครื่องจะตองตอสายดิน
• พารามิเตอรตาง ๆ ที่ผานปายขอมูลจะตอง

ตรงกับพิกัดทางไฟฟาสำหรับแหลงจายไฟ
ที่ใช

• ใชเตารับแบบทนแรงกระแทกที่ติดตั้งได
อยางถูกตอง

• อยาใชหัวตอหลายทางและสายพวง
• อยาดึงที่สายไฟเพื่อปดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊ก

ไฟทุกครั้ง
• อยาสัมผัสโดนสายจายไฟหรือปลั๊กไฟขณะ

มือเปยก

2.3 การใชงาน
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ ไฟฟา
ช็อต เพลิงไหมหรือความเสีย
หายตอเครื่อง

• นี่เปนเครื่องใชสำหรับใชงานในครัวเรือน
(ในอาคาร) เทานั้น

• อยาอบแหงผาที่เสียหาย (ขาดหรือรุย) ซึ่ง
มีวัสดุบุหรือไสยัดอยูภายใน

• หากผาถูกซักดวยน้ำยาขจัดคราบ ใหเดิน
รอบลางน้ำเพิ่มเติมกอนเริ่มรอบการอบแหง

• อบเฉพาะผาที่เหมาะสำหรับอบแหงเทานั้น
ปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำความสะอาด
ที่ระบุบนฉลากของผา

• อยาดื่มเครื่องดื่มหรือเตรียมอาหารโดยใช
น้ำจากการควบแนน/น้ำกลั่น สิ่งนี้อาจ
ทำใหเกิดปญหาสุขภาพกับคนและสัตว
เลี้ยงได

• อยานั่งหรือยืนบนประตูเครื่องที่เปดอยู
• อยาอบแหงผาที่เปยกชุมในเครื่อง

2.4 การดูแลและทำความสะอาด
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ หรือ
ความเสียหายตอเครื่อง

• อยาใชเครื่องพนสเปรยไอน้ำหรือไอน้ำ
รอนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช

• ทำความสะอาดเครื่องโดยใชผาเนื้อนุมชุบ
น้ำบิดหมาด ใชเฉพาะน้ำยาทำความ
สะอาดที่เปนกลาง อยาใชผลิตภัณฑที่มี
ฤทธิ์กัดกรอน แผนขัดที่หยาบ สารละลาย
หรือวัตถุโลหะที่อาจทำใหเกิดความเสีย
หาย

2.5 บริการ
• หากตองการซอมเครื่องใหติดตอศูนย

บริการอยางเปนทางการ
• ใชอะไหลแทเทานั้น
• หลอดไฟภายในผลิตภัณฑนี้และหลอด

อะไหลจะแยกจำหนายตางหาก: หลอดไฟ
เหลานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทนทานตอ
สภาพทางกายภาพที่รุนแรงในเครื่องใชใน
ครัวเรือน เชน อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน
ความชื้น หรือมีจุดประสงคเพื่อสงสัญญาณ
ขอมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของเครื่อง
ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการใชงานอื่นๆ
และไมเหมาะสำหรับการสองสวางในหอง
พักในครัวเรือน

2.6 การกำจัด
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือ
ขาดอากาศหายใจ

• ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟาและจุดจายน้ำ
• ตัดสายไฟหลักที่อยูติดกับเครื่องและแยก

ทิ้ง
• ถอดตัวล็อคประตูเพื่อปองกันเด็กหรือสัตว

เลี้ยงติดคางในถังดรัม
• ทิ้งเครื่องตามขอกำหนดในทองถิ่นดานการ

ทิ้งอุปกรณไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกส
(WEEE)
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3. รายละเอียดของผลิตภัณฑ
1 2

5

3

4

6

7

8

9

1 ที่เก็บน้ำ
2 แผงควบคุม
3 ฝาเครื่อง
4 Filter (ตัวกรอง)
5 แผนขอมูล
6 ชองถายเทอากาศ
7 ฝาปดตัวแลกเปลี่ยนความรอน
8 ฝาครอบตัวแลกเปลี่ยนความรอน
9 ขาตั้งปรับได

เพื่อใหใสผาหรือติดตั้งไดงาย
ประตูสามารถกลับดานได (ดู
แผนพับที่แยกตางหาก)

4. แผงควบคุม
1

89 7 6

3

5

4

2

1 แปนตั้งโปรแกรม
2 จอแสดงผล
3 Time Dry (ตั้งเวลาอบ) ปุมกดสัมผัส
4 Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) ปุมกด

สัมผัส
5 Delay Start (ตั้งเวลาอบลวงหนา) ปุมกด

สัมผัส
6 Extra Anticrease (เพิ่มเวลาลดรอยยับ)

ปุมกดสัมผัส
7 Gentle Dry (อบอุณหภูมิต่ำ) ปุมกดสัมผัส

8 Dryness Level (ระดับ ความแหง) ปุมกด
สัมผัส

9 ปุมเปด/ปด
กดปุมโดยใชนิ้วมือในจุดที่มี
สัญลักษณหรือชื่อฟงกชั่นการ
ใชงาน อยาสวมถุงมือขณะใช
งานแผงควบคุม ตรวจสอบให
แนใจวาแผงควบคุมสะอาดและ
แหงอยูเสมอ
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4.1 จอแสดงผล

สัญลักษณที่จอแสดงผล รายละเอียดสัญลักษณ

ใชตัวเลือกเวลาในการอบแหง

ใชตัวเลือกหนวงเวลาเริ่มทำงาน

ไฟสถานะ: ตรวจสอบอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน

ไฟสถานะ: ทำความสะอาดตัวกรอง

ไฟสถานะ: ระบายน้ำในที่เก็บน้ำออก

ไฟสถานะ: ขั้นตอนการอบแหง

ไฟสถานะ: ขั้นตอนการระบายความรอน

ไฟสถานะ: ขั้นตอนการลดรอยยับ

เปดล็อคปองกันเด็ก

เลือกรายการไมถูกตอง

 ระยะเวลาการทำงาน

 -  ระยะเวลาอบแหงตั้งเวลา

 -  ระยะเวลาเริ่มการทำงานแบบหนวงเวลา

5. ตารางโปรแกรม
โปรแกรม ความจุ 1) คุณสมบัติ / ประเภทของผา2)

Favourite (อบประจำ) 

ขึ้นอยูกับ‐
โปรแกรม‐
การทำงาน‐
ที่บันทึกไว

คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานและตัวเลือกตาง
ๆ และบันทึกไวในหนวยความจำของเครื่อง
(ดูหัวขอ "การตั้งคา - รายการโปรด ")

Cottons (ผาฝาย) 8 กก. ผาฝาย /  
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โปรแกรม ความจุ 1) คุณสมบัติ / ประเภทของผา2)

Mixed (ผาผสม) 3 กก.
ผาฝายและผาใยสังเคราะห
โปรแกรมอุณหภูมิต่ำ โปรแกรมผา‐
ละเอียดออนพรอมลมอุน

/   

Bedding (เครื่องนอน) 3 กก.
อบแหงผาปูเตียง เชน ผาปูเตียงหนึ่ง‐
และสองชิ้น ปลอกหมอน ปลอกผา‐
นวม

/   

Synthetics (ผาใย‐
สังเคราะห) 3,5 กก. ผาใยสังเคราะหและผาผสม /   

Energy Saver (อบ‐
ประหยัด) 8 กก.

รอบการทำงานสำหรับอบแหงผา‐
ฝายที่ระดับความแหง “สำหรับผา‐
ฝายที่พับเก็บเขาตู” โดยเนนการ‐
ประหยัดพลังงานในระดับสูงสุด

/   

Refresh (ลดรอยยับ) 1 กก. ใหความสดชื่นแกผาที่จัดเก็บไวนาน

Denim (ผายีนส) 4 กก.
สำหรับผาลำลอง เชน ยีนส เสื้อแขน‐
ยาว ที่ใชวัสดุหนาตางกัน (เชน ที่คอ
ขอมือและตะเข็บ)

/   

Sports (ชุดกีฬา) 2 กก. ชุดกีฬา ผาเนื้อบางเบา ไมโคร‐
ไฟเบอร โพลิเอสเตอร /   

Easy Iron (รีดงาย)
1 กก.

(หรือเสื้อ‐
เชิ้ต 5 ตัว)

ผาที่ดูแลรักษางายซึ่งมีความจำเปน‐
ตองรีดไมมาก ผลการอบแหงอาจ‐
แตกตางกันไปตามชนิดของผา
กระจายผากอนใสเขาในเครื่อง หลัง‐
จากสิ้นสุดโปรแกรม ใหนำผาออก‐
ทันทีแลวแขวนไว

/   

Shirts (เสื้อเชิ้ต)
1.5 กก.

(หรือเสื้อ‐
เชิ้ต 7 ตัว)/

ผาที่ดูแลรักษางายซึ่งมีความจำเปน‐
ตองรีดไมมาก ผลการอบแหงอาจ‐
แตกตางกันไปตามชนิดของผา
สะบัดเสื้อผากอนใสเขาไปในเครื่อง
หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม ใหนำผา‐
ออกทันทีแลวแขวนไว

/   

Wool (ผาขนสัตว) 1 กก. ผาขนสัตว อบแหงผาขนสัตวแบบซักมือไดอยาง‐
ออนโยน นำออกทันทีเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม

Delicates (ผาเนื้อบาง) 4 กก. ผาเนื้อบาง เชน วิสโคส เรยอน อะค‐
ริลิคและผาเนื้อผสมเหลานี้ /   

1) น้ำหนักสูงสุดหมายถึงน้ำหนักของผาแหง
2) ดูรายละเอียดเครื่องหมายกำกับสำหรับผาไดจากหัวขอ เคล็ดลับและคำแนะนำ: การจัดเตรียมผา

6. ตัวเลือก
6.1 Dryness Level (ระดับ ความ
แหง)
ฟงกชั่นนี้ชวยทำใหผาแหงดีขึ้น มีตัวเลือก 3
ตัวเลือกไดแก

•  Extra Dry (แหงพิเศษ)
•  Cupboard Dry (แหงพับใสตู)
•  Iron Dry (อบแหงเพื่อรีด)
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6.2 Gentle Dry (อบอุณหภูมิต่ำ)
ตัวเลือกนี้ชวยใหสามารถตั้งคาการอบแหง
แบบออนโยนโดยใชอุณหภูมิต่ำ ใชตัวเลือกนี้
กับผาที่มีสัญลักษณ  ที่ฉลากของผา (เชน
อะคริลิค วิสโคส)

6.3 Extra Anticrease (เพิ่มเวลา
ลดรอยยับ)
เพิ่มรอบการลดรอยยับเปน 60 นาทีในตอน
ทายของรอบการอบแหง ฟงกชั่นนี้ทำหนาที่
ชวยลดรอยยับ สามารถนำผาออกไดระหวาง
รอบการลดรอยยับ

6.4 Time Dry (ตั้งเวลาอบ)
คุณสามารถตั้งระยะเวลาการทำงานไดต่ำสุด
10 นาทีถึงสูงสุด 2 ชั่วโมง การตั้งคาระยะเวลา
จะสัมพันธกับปริมาณผาในเครื่อง

ขอแนะนำใหคุณตั้งเวลาสั้นๆ
สำหรับผาปริมาณนอยหรือผา
เพียงชิ้นเดียว

คำแนะนำในการอบแหงแบบตั้งเวลา

10 - 20 นาที
ใชลมเย็นเทานั้น
(ไมใชเครื่อง‐
ทำความรอน)

20 - 40 นาที

การอบแหงเพิ่ม‐
เติมเพื่อใหผา‐
แหงมากขึ้น‐
หลังจากรอบ‐
การอบแหงกอน‐
หนา

>40 นาที

การอบผาชิ้น‐
เล็กแบบเต็มที่
สามารถใสผา‐
ไดสูงสุด 4 กก.
โดยมีการปนที่ดี
(>1200 รอบตอ‐
นาที)

6.5 ตารางตัวเลือกฟงกชั่นการทำงาน

โปรแกรม1) Dryness Level (ระดับ
ความแหง)

Gentle Dry
(อบ‐

อุณหภูมิ‐
ต่ำ)

Extra
Anticrease
(เพิ่มเวลา‐
ลดรอยยับ)

Time Dry
(ตั้งเวลาอบ)

    

Favourite (อบประจำ)
ขึ้นอยูกับโปรแกรมการทำงานที่บันทึกไว

Cottons (ผาฝาย) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mixed (ผาผสม) ■ ■   ■ ■

Bedding (เครื่องนอน) ■ ■ ■  ■  

Synthetics (ผาใย‐
สังเคราะห) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Energy Saver (อบ‐
ประหยัด)  ■   ■  

Refresh (ลดรอยยับ)     ■  

Denim (ผายีนส) ■ ■   ■  

Sports (ชุดกีฬา)  ■   ■  

Easy Iron (รีดงาย)   ■ ■ ■  

Shirts (เสื้อเชิ้ต)   ■  ■  
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โปรแกรม1) Dryness Level (ระดับ
ความแหง)

Gentle Dry
(อบ‐

อุณหภูมิ‐
ต่ำ)

Extra
Anticrease
(เพิ่มเวลา‐
ลดรอยยับ)

Time Dry
(ตั้งเวลาอบ)

Wool (ผาขนสัตว)  ■     

Delicates (ผาเนื้อบาง)  ■  ■ ■  
1) คุณสามารถตั้งคาตัวเลือก 1 ตัวเลือกหรือหลายตัวเลือกพรอมกับการตั้งโปรแกรม เปดหรือปดใชงาน‐
ฟงกชั่นโดยกดปุมที่เกี่ยวของ

7. คาปรับตั้ง
A B C

E DF

A. Time Dry (ตั้งเวลาอบ) ปุมกดสัมผัส
B. Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) ปุมกด

สัมผัส
C. Delay Start (ตั้งเวลาอบลวงหนา) ปุมกด

สัมผัส
D. Extra Anticrease (เพิ่มเวลาลดรอยยับ)

ปุมกดสัมผัส
E. Gentle Dry (อบอุณหภูมิต่ำ) ปุมกดสัมผัส
F. Dryness Level (ระดับ ความแหง) ปุมกด

สัมผัส

7.1 ฟงกชั่นล็อคปองกันเด็ก
ตัวเลือกนี้ชวยปองกันไมใหเด็กเลนเครื่องขณะ
โปรแกรมกำลังทำงาน ปุมกดสัมผัสจะถูกล็อค
ไว
เฉพาะปุมเปด/ปดเทานั้นที่จะถูกปลดล็อค

การเปดใชระบบล็อคปองกันเด็ก:
1. กดปุมเปด/ปดเพื่อเปดใชงานเครื่อง
2. กดปุมคางไว (D) สองถึงสามวินาที
ไฟสถานะล็อคปองกันเด็กจะติดสวาง

สามารถปดระบบล็อคปองกันเด็ก
ไดขณะโปรแกรมทำงาน กด
แปนกดเดียวกันคางไวจนกวา
สัญลักษณล็อคปองกันเด็กจะดับ
ลง ฟงกชั่นล็อคปองกันเด็กจะไม
สามารถใชการไดเปนเวลา 8
วินาทีหลังจากเปดเครื่อง

7.2 Favourite (อบประจำ) 
คุณสามารถตั้งคาโปรแกรมและฟงกชั่นการ
ทำงาน รวมทั้งบันทึกไวในหนวยความจำของ
เครื่อง

การบันทึกคาปรับตั้งของคุณ:
1. กดปุมเปด/ปดเพื่อเปดใชงานเครื่อง
2. ตั้งโปรแกรมและฟงกชั่นการทำงานตาง ๆ
3. กดปุม (E) ครูหนึ่ง
เสียงและขอความที่จอแสดงผลจะมีขึ้นเพื่อ
ยืนยันวามีการบันทึกคาปรับตั้งแลว

การเปดใชคาที่บันทึกไว:
1. กดปุมเปด/ปดเพื่อเปดใชงานเครื่อง
2. ใชลูกบิดเลือกโปรแกรมการทำงานเพื่อ

ปรับไปที่ตำแหนง Favourite (อบประจำ)

การตั้งคาโปรแกรมการทำงานที่บันทึกไวกอน
หนาและตัวเลือกตาง ๆ จะถูกเรียกคืน
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7.3 การปรับระดับความชื้นผาที่
เหลือ

ทุกครั้งที่เขาสูโหมด “การปรับ
ความชื้นผาที่เหลือ” ระดับ
ความชื้นที่เหลือของผาที่ระบุไว
กอนหนาจะเปลี่ยนเปนคาใหม
(เชน  คาที่ปรับไวกอน
หนาจะเปลี่ยนเปน ).

การปรับระดับความชื้นเริ่มตนที่เหลือสำหรับ
ผา:
1. กดปุมเปด/ปดเพื่อเปดใชงานเครื่อง
2. ใชลูกบิดเลือกโปรแกรมเพื่อตั้งคา

โปรแกรมที่ตองการ
3. รอประมาณ 8 วินาที
4. กดคางที่ปุม (E) และ (D) พรอม ๆ กัน
ไฟสถานะตอไปนี้จะติดสวาง:

•  ความแหงระดับสูงสุด
•  ผาแหงจำนวนมากกวา
•  ผาแหงจำนวนมาตรฐาน

5. กดปุม (E) และ (D) คางไวอีกครั้งจนกวา
ไฟสถานะระดับที่ตองการจะติดสวาง 

หากจอแสดงผลกลับเขาสู
โหมดปกติ (เวลาสำหรับ
โปรแกรมที่เลือกจากขั้น
ตอนที่ 2 จะปรากฏขึ้น)
ขณะกำหนดระดับความชื้น
ที่เหลือ ใหกดปุม (E) และ
(D) คางไวอีกครั้งเพื่อเขาไป
ยังโหมด “การปรับความชื้น
ที่เหลือของผา” (ระดับ
ความชื้นหลงเหลือที่ระบุ
กอนหนานี้จะปรับเปนคา
ใหม)

6. หลังผานไป 5 วินาที จอแสดงผลจะกลับ
เขาสูโหมดปกติ

7.4 ไฟสถานะที่ชองเก็บน้ำ
ตามคาเริ่มตนไฟสถานะของชองเก็บน้ำจะติด
สวาง โดยจะติดสวางเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมหรือ
เมื่อตองระบายที่เก็บน้ำ

หากติดตั้งชุดระบาย (อุปกรณ
เสริม) ไว เครื่องจะระบายน้ำจาก
ที่เก็บน้ำอัตโนมัติ ในกรณีนี้เรา
ขอแนะนำใหคุณปดสัญลักษณ
แจงสำหรับที่เก็บน้ำ

การปดสัญลักษณของที่เก็บน้ำ:
1. กดปุมเปด/ปดเพื่อเปดใชงานเครื่อง
2. รอประมาณ 8 วินาที
3. กดคางที่ปุมสัมผัส (A) และ (C) พรอมกัน
จอแสดงภาพแสดงคาปรับตั้ง 2 คาตอไปนี้

• จอแสดงผลระบุเปน “Off” (ปด) หลัง
ผานไป 5 วินาที จอแสดงผลจะกลับ
เขาสูโหมดปกติ

• จอแสดงผลแสดงขอความ “On” (เปด)
หลังผานไป 5 วินาท ีจอแสดงผลจะ
กลับเขาสูโหมดปกติ

7.5 เปด/ปดเสียงเตือน
ปดหรือเปดใชสัญญาณเสียงโดยกดคคางที่ปุม
(E) และ (F) พรอมกันประมาณ 2 วินาที

8. กอนการใชงานครั้งแรก
กอนใชเครื่องเพื่ออบผา:
• ทำความสะอาดถังดวยผาชุบน้ำหมาดๆ

• เริ่มโปรแกรมการทำงาน 1 ชั่วโมงสำหรับ
ผาที่มีความชื้น
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9. การใชงานทั่วไป
9.1 เริ่มโปรแกรมโดยไมหนวงการ
เริ่มทำงาน
1. เตรียมเสื้อผาและใสเขาในเครื่อง

ขอควรระวัง
ขณะปดฝาเครื่อง ผาจะตอง
ไมติดคางที่ฝาเครื่องและซีล
ยาง

2. กดปุมเปด/ปดเพื่อเปดเครื่อง
3. ตั้งโปรแกรมการทำงานและตัวเลือกที่

เหมาะสมตามประเภทของผาที่ใสในเครื่อง
หนาจอจะแสดงระยะเวลาการทำงานของ
โปรแกรม

เวลาในการอบแหงจริงจะขึ้นอยู
กับประเภทของผา (จำนวนและ
องคประกอบ) อุณหภูมิหองและ
ความชื้นของผาหลังจากรอบ
การปนหมาด

4. กดปุมสัมผัส Start/Pause (เริ่ม/หยุด
ชั่วคราว)

โปรแกรมเริ่มตน

9.2 การเริ่มการทำงานโปรแกรม
โดยมีการตั้งเวลาเริ่มทำงาน
1. ตั้งโปรแกรมการทำงานและตัวเลือกที่

เหมาะสมตามประเภทของผาที่ใสในเครื่อง
2. กดปุมตั้งเวลาเริ่มทำงานซ้ำๆ จนกวาจอแส

ดงผลจะแสดงเวลานับถอยหลังที่คุณ
ตองการ 

คุณสามารถหนวงเวลาเริ่ม
การทำงานไดตั้งแต 30
นาทีถึงสูงสุด 20 ชั่วโมง

3. กดปุมสัมผัส Start/Pause (เริ่ม/หยุด
ชั่วคราว)

เครื่องจะแสดงเวลานับถอยหลังของการตั้ง
เวลาเริ่มทำงาน
เมื่อสิ้นสุดการนับถอยหลัง โปรแกรมจะเริ่มตน
โดยอัตโนมัติ

9.3 เปลี่ยนโปรแกรม
1. กดปุมเปด/ปดเพื่อปดเครื่อง
2. กดปุมเปด/ปดเพื่อเปดใชงานเครื่อง
3. การตั้งคาโปรแกรม

9.4 เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
หลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น:
• สัญญาณเสียงจะดังแบบไมตอเนื่อง
• จอแสดงผลแสดงขอความ  
• ไฟสถานะ  ติดสวาง
• ไฟสถานะไสกรอง  และถังบรรจุ  จะ

ติดสวาง
• ไฟสถานะ Start/Pause (เริ่ม/หยุด

ชั่วคราว) ติดสวาง
เครื่องจะทำงานตอไปพรอมกับโหมดการลด
รอยยับประมาณ 30 นาทีขึ้นไปหากตั้งคาตัว
เลือก Extra Anticrease (เพิ่มเวลาลดรอยยับ)
ไว (ดูหัวขอ ตัวเลือก - Extra Anticrease
(เพิ่มเวลาลดรอยยับ))
โหมดลดรอยยับจะชวยในการลดรอยยับของ
ผา
คุณสามารถนำผาออกไดกอนสิ้นสุดโหมดลด
รอยยับ เพื่อใหการอบแหงดีที่สุด ขอแนะนำให
นำผาออกหลังจากรอบลดรอยยับเกือบสิ้นสุด
แลวเทานั้น
เมื่อโหมดลดรอยยับทำงานเสร็จสิ้น:

• จอแสดงผลยังคงแสดงขอความ 

• ไฟสถานะ  จะดับลง
• ไฟสถานะไสกรอง  และถังบรรจุ  จะ

ติดสวางคางอยู
• ไฟสถานะ Start/Pause (เริ่ม/หยุด

ชั่วคราว) ดับลง
1. กดปุมเปด/ปดเพื่อปดเครื่อง
2. เปดฝาเครื่อง
3. นำผาออก
4. ปดประตูเครื่อง
สาเหตุที่เปนไปไดของผลการอบแหงที่ไมนา
พอใจ:
• การตั้งคาระดับความแหงเริ่มตนไมเพียงพอ

ดูหัวขอการปรับระดับความแหงเริ่มตน

ทำความสะอาดไสกรองและเท
ภาชนะบรรจุน้ำทิ้งทุกครั้งหลัง
สิ้นสุดโปรแกรมการทำงาน
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9.5 ฟงกชั่นสแตนดบาย
เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ฟงกชั่นนี้จะปด
การทำงานของเครื่องอัตโนมัติ:

• หลังจาก 5 นาที หากคุณไมเริ่มการทำงาน
ของโปรแกรม

• หลังจาก 5 นาทีหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม

10. คำแนะนำและเคล็ดลับ
10.1 การจัดเตรียมผา

เสื้อผาที่เพิ่งซักมักจะเปนกอนพัน
กัน
การอบแหงผาที่เปนกอนพันกัน
นั้นจะมีประสิทธิภาพไมดี
เพื่อใหอากาศไหลเวียนไดดีและ
การอบผามีความสม่ำเสมอ
แนะนำใหสะบัดผาและใสใน
เครื่องอบผาทีละชิ้น

เพื่อใหแนใจวากระบวนการอบแหงจะดำเนิน
การอยางถูกตอง:
• รูปซิป
• รูดปดตัวยึดคลุมผานวม
• อยาอบแหงสายเชือกหรือริบบิ้นหลวมอิสระ

ออกมา (เชน เชือกของผากันเปอน) คลาย
ผากอนเริ่มโปรแกรม

• นำสิ่งของออกจากชองเก็บหรือกระเปา

• หากผามีชั้นบุดานในจากฝาย ใหพลิกกลับ
ดาน ชั้นผาฝายจะตองหันออกดานนอก

• ตั้งโปรแกรมการทำงานที่เหมาะสมกับ
ประเภทของผาทุกครั้ง

• อยาใสผาสีเขมและสีออนรวมกัน
• ใชโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับผาฝาย

เจอรซี่ เสื้อถักเพื่อปองกันการหดตัว
• อยาใสผาเกินเกณฑน้ำหนักที่กำหนดใน

หัวขอสำหรับโปรแกรมการทำงานหรือจาก
ที่แสดงผลบนหนาจอ

• อบแหงเฉพาะผาที่สามารถอบแหงได
เทานั้น อานปายผา

• อยาอบแหงผาชิ้นใหญและชิ้นเล็กดวยกัน
ผาชิ้นเล็กอาจติดคางอยูในผาชิ้นใหญ และ
ยังคงเปยกอยูเหมือนเดิม

• สะบัดผาและผาชิ้นใหญกอนใสลงในเครื่อง
อบผา เพื่อไมใหบริเวณที่ผาชื้นขดอยู
ภายในหลังจากการอบแหง

ปายผา คำอธิบาย
ผาเหมาะสำหรับการอบแหง

ผาเหมาะสำหรับการอบแหงที่อุณหภูมิสูงกวา

ผาเหมาะสำหรับการอบแหงที่อุณหภูมิต่ำเทานั้น

ผาไมเหมาะสำหรับการอบแหง

11. การดูแลรักษาและทำความสะอาด
11.1 การทำความสะอาดตัวกรอง

ขอควรระวัง
หลีกเลี่ยงการใชน้ำทำความ
สะอาดตัวกรอง ใหทิ้งขุยผาใน
ถังขยะแทน (หลีกเลี่ยงการกระ
จายของเสนใยพลาสติกในน้ำ
ในสิ่งแวดลอม)

เพื่อใหไดประสิทธิภาพการอบ
แหงที่ดีที่สุด ใหทำความสะอาด
ตัวกรองอยางสม่ำเสมอ ตัวกรอง
ที่อุดตันจะทำใหรอบการทำงาน
กินเวลานานขึ้นและสิ้นเปลือง
พลังงานมากขึ้น
ใชมือของคุณทำความสะอาดตัว
กรอง และใชเครื่องดูดฝุนถา
จำเปน
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1. 2.

1

2

3. 4.

5. 1) 6.

2

1

1) ในกรณีที่จำเปน ใหนำเศษสิ่งสกปรกออกจากชองตัวกรองและปะเก็น คุณสามารถใชเครื่องดูดฝุนได

11.2 ระบายน้ำในที่เก็บออก
1. 2.

3. 4.
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คุณสามารถใชน้ำจากภาชนะใส
น้ำแทนน้ำกลั่น (เชน สำหรับ
การรีดผาดวยไอน้ำ) กอนที่คุณ
จะใชน้ำ ใหขจัดสิ่งสกปรกที่
ตกคางออกดวยตัวกรอง

11.3 การทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความรอน
1. 2.

3. 4.

2

1

1

5. 6.

7. 8.

2

2

1

9. 10.
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11.4 การทำความสะอาดถังอบ
คำเตือน
ถอดปลั๊กเครื่องกอนทำความ
สะอาด

ใชน้ำยาหรือสบูมาตรฐานที่เปนกลางเพื่อ
ทำความสะอาดพื้นผิวดานในของถังและตัวยก
ถัง เช็ดพื้นผิวที่ทำความสะอาดแลวโดยใชผา
เนื้อนุม

ขอควรระวัง
อยาใชวัสดุขัด หรือใยเหล็ก ขัด
ทำความสะอาดตัวถัง

11.5 ทำความสะอาดแผงควบคุม
และตัวเรือน
ใชน้ำยาหรือสบูมาตรฐานที่เปนกลางเพื่อ
ทำความสะอาดแผงควบคุมและตัวเครื่อง

ใชผาชุบน้ำบิดหมาดเพื่อทำความสะอาด เช็ด
พื้นผิวที่ทำความสะอาดแลวโดยใชผาเนื้อนุม

ขอควรระวัง
อยาใชน้ำยาทำความสะอาด
เฟอรนิเจอรหรือน้ำยาทำความ
สะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน

11.6 การทำความสะอาดชองไหล
เวียนอากาศ
ใชเครื่องดูดฝุนเพื่อขจัดเศษใยผาออกจากชอง
ไหลเวียนอากาศ

12. การแกไขปญหา
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย

12.1 รหัสขอผิดพลาด
เครื่องไมเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานในระหวางการใชงาน
อันดับแรก พยายามคนหาวิธีการแกปญหา (ดูที่ตาราง) หากยังคงไมสามารถแกไขปญหาได ให
ติดตอศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต

คำเตือน
ปดใชงานเครื่องกอนที่จะทำการตรวจสอบใดๆ

ในกรณีที่เกิดปญหาสำคัญ จะมีสัญญาณเสียงดังขึ้น จอแสดงผลจะแสดงรหัสขอผิดพลาด
และปุม Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) อาจกะพริบอยางตอเนื่อง:

รหัสขอผิด‐
พลาด

สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

E5A
มอเตอรของเครื่องทำงานหนักเกิน
มีผาหรือสิ่งอุดตันในถังมากเกินไป

โปรแกรมทำงานไมเสร็จ นำผาออก‐
จากถัง ตั้งโปรแกรม แลวเริ่มรอบ‐
การทำงานใหม

E97

ความบกพรองภายใน ไมมีการ‐
สื่อสารระหวางองคประกอบ‐
อิเล็กทรอนิกสของเครื่อง

โปรแกรมไมทำงานเสร็จสิ้นอยางถูก‐
ตองหรือเครื่องหยุดทำงานเร็วเกินไป
ปดสวิตชเครื่องแลวเปดใหม
หากรหัสขอผิดพลาดปรากฏขึ้นอีก‐
ครั้ง ใหติดตอศูนยบริการที่ไดรับ‐
อนุญาต
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รหัสขอผิด‐
พลาด

สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข

EH0

แหลงจายไฟไมเสถียร เมื่อเครื่องแสดง EH0 โปรดรอ‐
จนกวาแหลงจายไฟหลักจะเสถียร
จากนั้นใหกดเริ่ม หากเครื่องหยุด‐
โปรแกรมการทำงานชั่วคราวโดย‐
ไมมีสัญญาณบงชี้ ใหกดเริ่มรอบ‐
การทำงาน หากมีการเตือน ใหตรวจ‐
สอบความสมบูรณของสายไฟ/เตารับ
หรือแหลงจายไฟหลัก

หากหนาจอแสดงรหัสขอผิดพลาดอื่นๆ ใหปดใชงานและเปดใชงานเครื่อง หากยังคงไมสามารถ
แกไขปญหาได ใหติดตอฝายบริการ
ในกรณีที่เกิดปญหากับเครื่องอบผาที่แตกตางออกไป ใหตรวจสอบตารางดานลางสำหรับวิธีการ
แกปญหาที่เปนไปได

12.2 การแกไขปญหาทางเทคนิค

ปญหา วิธีการแกปญหาที่เปนไปได
คุณไมสามารถเปดการใชงานเครื่องได ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบปลั๊กไฟเขากับ‐

เตารับแลว

 ตรวจดูฟวสในกลองฟวส (ของบาน)

โปรแกรมไมเริ่มทำงาน กด Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว)

 ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดฝาเครื่องแลว

ประตูเครื่องปดไมลง ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งตัวกรองอยาง‐
ถูกตอง

 ตรวจสอบวาผาไมติดคางระหวางฝาเครื่อง‐
และซีลยาง

เครื่องหยุดทำงานระหวางการทำงาน ภาชนะบรรจุน้ำจะตองวางเปลา กด Start/
Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) เพื่อเริ่มโปรแกรม‐
การทำงานอีกครั้ง

 น้ำหนักนอยเกินไป ใหเพิ่มน้ำหนักผาหรือใช‐
โปรแกรม Time Drying (ตั้งเวลาอบแหง)

รอบการทำงานนานเกินไปหรือผลการอบแหง‐
ไมนาพอใจ1)

ตรวจสอบวาน้ำหนักของผาเหมาะสมกับระยะ‐
เวลาการทำงานของโปรแกรม

 ตรวจสอบใหแนใจวาตัวกรองสะอาด

 ผาเปยกเกินไป ปนผาในเครื่องซักผาอีกครั้ง

 อุณหภูมิหองจะตองสูงกวา +5°C และต่ำกวา
+35°C อุณหภูมิหองที่เหมาะสมคือ 18°C ถึง
25°C

 ตั้งโปรแกรม Time Drying (ตั้งเวลาอบแหง)
หรือ Extra Dry (แหงพิเศษ) 2)
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ปญหา วิธีการแกปญหาที่เปนไปได

หนาจอแสดงขอความ หากคุณตองการเริ่มโปรแกรมใหม ใหปดและ‐
เปดเครื่อง

 ฟงกชั่นการทำงานจะตองรองรับสำหรับ‐
โปรแกรมดังกลาว

1) หลังเวลาผานไปสูงสุด 6 ชั่วโมง โปรแกรมจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ
2) บางสวนอาจยังชื้นอยูหากเปนการอบแหงผาชิ้นใหญ (เชน ผาปูเตียง)

ผลการอบแหงไมเปนที่นาพอใจ
• โปรแกรมที่ตั้งไวไมถูกตอง
• ตัวกรองอุดตัน
• อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนอุดตัน
• มีผาในเครื่องมากเกินไป
• ถังสกปรก
• การตั้งคาเซ็นเซอรการนำไฟฟาไมถูกตอง

(ดูหัวขอ "การตั้งคา - การปรับระดับ

ความชื้นหลงเหลือของผา" เพื่อใหไดคาที่
เหมาะสมกวา)

• ชองอากาศอุดตัน
• อุณหภูมิหองต่ำหรือสูงเกินไป (อุณหภูมิ

หองที่เหมาะสมคือ 18°C ถึง 25°C )

13. ขอมูลทางเทคนิค
สูง X กวาง X หนา 850 x 596 x 630 มม. (สูงสุด 659 มม.)

ความหนาสูงสุดขณะเปดประตูเครื่อง 1104 มม.

ความกวางสูงสุดขณะเปดประตูเครื่อง 958 มม.

ความสูงปรับได 850 มม. (+ 15 มม. - การปรับหนวยฟุต)

ปริมาตรถัง 118 ย

ความจุสูงสุด 8 กก.

แรงดันไฟฟา 220-230 V

ความถี่ 50 Hz

พลังงานทั้งหมด 2250 ก

ประเภทการใชงาน ในครัวเรือน

อุณหภูมิโดยรอบที่เหมาะสม + 5°C ถึง + 35°C

ระดับการปองกันการเล็ดรอดของอนุภาคแข็ง‐
และความชื้นเปนการรับรองโดยฝาครอบ‐
ปองกัน ยกเวนในกรณีที่อุปกรณที่ใชแรงดัน‐
ไฟต่ำไมมีชิ้นสวนสำหรับปองกันความชื้น

IPX4
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14. คูมืออยางยอ
14.1 การใชงานทั่วไป

1 2 3

5 4

1. กดปุมเปด/ปดเพื่อเปดเครื่อง
2. ใชหนาจอตั้งโปรแกรมเพื่อตั้งคาโปรแกรม

การทำงาน
3. นอกเหนือจากการตั้งโปรแกรม คุณยัง

สามารถตั้งคาตัวเลือกพิเศษไดเพิ่มอีก 1
รายการขึ้นไป เปดหรือปดใชงานตัวเลือก
ในการตั้งคาโดยกดปุมที่เกี่ยวของ

4. เริ่มโปรแกรมการทำงานโดยกดที่ปุม 
Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว)

5. เครื่องจะเริ่มการทำงาน

14.2 การทำความสะอาดตัวกรอง
1 32

ในตอนทายของแตละรอบการทำงาน
สัญลักษณของตัวกรอง  จะปรากฏขึ้นที่

จอแสดงผลโดยคุณจะตองทำความสะอาดตัว
กรอง

ภาษาไทย 19



14.3 ตารางโปรแกรม

โปรแกรม ความจุ 1) คุณสมบัติ / ประเภทของผา2)

Favourite (อบประจำ) 

ขึ้นอยูกับ‐
โปรแกรม‐
การทำงาน‐
ที่บันทึกไว

คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานและตัวเลือกตาง
ๆ และบันทึกไวในหนวยความจำของเครื่อง
(ดูหัวขอ "การตั้งคา - รายการโปรด ")

Cottons (ผาฝาย) 8 กก. ผาฝาย /  

Mixed (ผาผสม) 3 กก.
ผาฝายและผาใยสังเคราะห
โปรแกรมอุณหภูมิต่ำ โปรแกรมผา‐
ละเอียดออนพรอมลมอุน

/   

Bedding (เครื่องนอน) 3 กก.
อบแหงผาปูเตียง เชน ผาปูเตียงหนึ่ง‐
และสองชิ้น ปลอกหมอน ปลอกผา‐
นวม

/   

Synthetics (ผาใย‐
สังเคราะห) 3,5 กก. ผาใยสังเคราะหและผาผสม /   

Energy Saver (อบ‐
ประหยัด) 8 กก.

รอบการทำงานสำหรับอบแหงผา‐
ฝายที่ระดับความแหง “สำหรับผา‐
ฝายที่พับเก็บเขาตู” โดยเนนการ‐
ประหยัดพลังงานในระดับสูงสุด

/   

Refresh (ลดรอยยับ) 1 กก. ใหความสดชื่นแกผาที่จัดเก็บไวนาน

Denim (ผายีนส) 4 กก.
สำหรับผาลำลอง เชน ยีนส เสื้อแขน‐
ยาว ที่ใชวัสดุหนาตางกัน (เชน ที่คอ
ขอมือและตะเข็บ)

/   

Sports (ชุดกีฬา) 2 กก. ชุดกีฬา ผาเนื้อบางเบา ไมโคร‐
ไฟเบอร โพลิเอสเตอร /   

Easy Iron (รีดงาย)
1 กก.

(หรือเสื้อ‐
เชิ้ต 5 ตัว)

ผาที่ดูแลรักษางายซึ่งมีความจำเปน‐
ตองรีดไมมาก ผลการอบแหงอาจ‐
แตกตางกันไปตามชนิดของผา
กระจายผากอนใสเขาในเครื่อง หลัง‐
จากสิ้นสุดโปรแกรม ใหนำผาออก‐
ทันทีแลวแขวนไว

/   

Shirts (เสื้อเชิ้ต)
1.5 กก.

(หรือเสื้อ‐
เชิ้ต 7 ตัว)/

ผาที่ดูแลรักษางายซึ่งมีความจำเปน‐
ตองรีดไมมาก ผลการอบแหงอาจ‐
แตกตางกันไปตามชนิดของผา
สะบัดเสื้อผากอนใสเขาไปในเครื่อง
หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม ใหนำผา‐
ออกทันทีแลวแขวนไว

/   

Wool (ผาขนสัตว) 1 กก. ผาขนสัตว อบแหงผาขนสัตวแบบซักมือไดอยาง‐
ออนโยน นำออกทันทีเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม

Delicates (ผาเนื้อบาง) 4 กก. ผาเนื้อบาง เชน วิสโคส เรยอน อะค‐
ริลิคและผาเนื้อผสมเหลานี้ /   

1) น้ำหนักสูงสุดหมายถึงน้ำหนักของผาแหง
2) ดูรายละเอียดเครื่องหมายกำกับสำหรับผาไดจากหัวขอ เคล็ดลับและคำแนะนำ: การจัดเตรียมผา
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15. ขอมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม
รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ  ใสบรรจุภัณฑ
ลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไป
รีไซเคิล ชวยปกปองสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ของมนุษย และเพื่อรีไซเคิลขยะอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส อยาทิ้งอุปกรณที่มี

เครื่องหมายสัญลักษณ  รวมกับขยะในครัว
เรือน สงคืนผลิตภัณฑไปยังโรงงานรีไซเคิลใน
ทองถิ่น หรือติดตอสำนักงานเทศบาลของคุณ

*
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