
EN
TH

Tumble Dryer
เคร่ื่�องอบผ้้า

EDV754H3WB

User Manual
ค่�ม่ือการื่ใช้้งาน

3
30



2        www.electrolux.com

CONTENTS

1.  SAFETY INFORMATION ................4
1.1 Conditions Of Use ............................4
1.2 Child Safety ......................................5
1.3 Dryer Safety......................................5
1.4 Installation ........................................6
1.5 Electrical connection.........................6
1.6 Fire Hazards .....................................7

2. PRODUCT DESCRIPTION ..................8
2.1 Accessories ......................................9

3. CONTROL PANEL ..............................10
3.1 Display ............................................11

4. PROGRAM TABLE .............................12

5. OPTIONS AND SETTINGS ................13
5.1 Option Table ...................................13
5.2 Dryness Level .................................14
5.3 Time Dry .........................................14
5.4 Dry Temp ........................................15
5.5 Delay Start ......................................15
5.6 Extra Anticrease .............................15
5.7 Child Lock Function ........................15
5.8 Enabling/Disabling End-Of-Dry 
   Buzzer ............................................16

6. DAILY USE .........................................17
6.1 Start a program without 
   delay s tart .......................................17
6.2 Starting the program with 
   delay s tart .......................................17
6.3 Change a program..........................17
6.4 Interruption of a program ................17
6.5 At the end of the program ...............18
6.6 Stand-by function............................18

7. DRYING HINTS ..................................19
7.1 Preparing the laundry .....................19
7.2 Guide ..............................................20

8. CARE AND CLEANING ......................21
8.1 Cleaning the lint filter ......................21
8.2 Cleaning the drum ..........................21
8.3 Cleaning the control panel ..............22

9. TROUBLESHOOTING .......................23
9.1 Troubleshooting ..............................23
9.2 If the drying results are not 
   satisfactory ......................................24

10. TECHNICAL DATA ...........................25

11. INSTALLATION .................................26
11.1 Unpacking .....................................26
11.2 Positioning ....................................26
11.3 Machine Leveling ..........................27
11.4 Electrical Connection ....................28

12. ENVIRONMENTAL CONCERNS .....29



ENGLISH        3

Adherence to the directions for use in this manual is extremely important for health and 
safety. Failure to strictly adhere to the requirements in this manual may result in personal 
injury, property damage and affect your ability to make a claim under the Electrolux 
manufacturer’s warranty provided with your product. Products must be used, installed and 
operated in accordance with this manual. You may not be able to claim on the Electrolux 
manufacturer’s warranty in the event that your product fault is due to failure to adhere to 
this manual.

- Read the supplied instructions.

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings 
with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it 
has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the 
knowledge that you’ll get great results every time. Welcome to Electrolux.

We recommend the use of original spare parts.When contacting Service, ensure that 
you have the following data available. The information can be found on the rating plate. 
Model, PNC, Serial Number.

Subject to change without notice.

Warning / Caution-Safety information.
General information and tips.
Environmental information.

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information, buy 
accessories & spare parts, online product registration :
www.electrolux.com

IMPORTANT INFORMATION THAT MAY IMPACT YOUR 
MANUFACTURER’S WARRANTY

WE’RE THINKING OF YOU

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Visit our website to:
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1.  SAFETY INFORMATION

1.1 Conditions Of Use
This appliance is intended to be used in household and 
similar applications such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other working 

environtment;
• farm houses;
• by clients in hotels, motels, and other residential type 

environments;
• bed and breakfast type environtments;
• areas for communal use in blocks of flats or in 

launderettes.
 WARNING! The appliance must not be supplied 

through an external switching device, such as timer, or 
connected to a circuit that is regularly switched on and 
off by utility.
In the interest of your safety and to ensure the correct 
use, before installing and first using the appliance, 
read this user manual carefully, including its hints and 
warnings. 
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is 
important to ensure that all people using the appliance 
are thoroughly familiar with its operation and safety 
features.
Save these instructions and make sure that they 
remain with the appliance if it is moved or sold, so 
that everyone using it through its life will be properly 
informed on appliance use and safety.
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1.2 Child Safety
• This machine is not intended for use by young 

children or infirm persons without supervision.
• Young children should be supervised to ensure that 

they do not play with the appliance.
• Keep children and pets away from the appliance 

when the door is open. Make sure that children or 
pets do not climb into the drum.

• The packaging components (e.g. plastic film, 
polystyrene) can be dangerous to children - danger of 
suffocation! Keep them out of children’s reach.

• If the appliance has a child safety device, it should be 
activated.

• Children shall not carry out cleaning and user 
maintenance of the appliance without supervision.

1.3 Dryer Safety
• Failure to follow these safety 

instructions could damage the dryer 
or your clothes. 
You may then not be covered by 
warranty for this damage.

• Only plug this appliance directly into 
an AC power supply, which is 
properly earthed and has the correct 
voltage.

•  CAUTION: Connect the mains 
plug to the mains socket only at the 
end of the installation process. Make 
sure that the mains plug is accessible 
after installation.  

See the serial number sticker 
located on the bottom of the 
door opening for voltage 
information.

For safety reasons we strongly 
advise against the use of double 
adaptor, extension cords or power 
boards. 

• If the electrical cord of this appliance 
is damaged, it must be replaced by 
the Manufacturer, Authorised Service 
Agent or similarly qualified person in 
order to avoid a hazard.

• These dryers are for drying clothes, 
towels and linen at home. Do not use 
them for any other purpose.

• Lint must not be allowed to 
accumulate around the tumble dryer.

• Do not dry unwashed items in the 
tumble dryer.

• Never stop a tumble dryer before the 
end of the drying cycle unless all 
items are quickly removed and 
spread out so that the heat is 
dissipated.
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• The appliance must not be supplied 
through an external switching device, 
such as a timer, or connected to a 
circuit that is regularly switched on 
and off by a utility.

• This appliance is for household use 
only.

• Do not dry damaged (torn, frayed)
items that contain padding or fillings.

• If laundry has been washed with a 
stain remover, carry out an additional 
rinse cycle before starting a drying 
cycle.

• Dry only fabrics that are suitable to 
dry in the appliance. Follow the 
cleaning instruction on the item label.

• Do not sit or stand on the open door 
of the appliance.

• Do not dry dripping wet clothes in the 
appliance.

• Do not exceed the maximum load of 
maximum capacity of your dryer 
(refer to the “Program chart” chapter).

•  CAUTION: Do not run the 
appliance without a filter. Clean 
the lint filter before or after each 
use. (refer to the “Care and 
Cleaning” chapter)

1.4 Installation

1.5 Electrical connection

• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged 

appliance.
• Follow the installation instructions 

supplied with the appliance.
• Always take care when moving the 

appliance as it is heavy. Always use 
safety gloves and enclosed footwear.

• Do not install or use the appliance 
where the temperature can be lower 
than 5°C or higher than 35°C.

• The floor area on which the appliance 
is to be installed must be flat, stable, 
heat resistant and clean.

• Make sure that there is air circulation 
between the appliance and the floor.

• Always keep the appliance vertical 

• Connect the mains plug to the mains 
socket only at the end of the 
installation. Make sure that there is 
access to the mains plug after the 
installation.

• The appliance must be earthed.
• Make sure that the parameters on the 

rating plate are compatible with the 
electrical ratings of the mains power 
supply.

• Always use a correctly installed 
shockproof socket.

• Do not use multi-plug adapters and 
extension cables.

• Do not pull the mains cable to 
disconnect the appliance. Always pull 
the mains plug.

• Do not touch the mains cable or the 
mains plug with wet hands.

WARNING!
Risk of fire and electric shock.

when it is being moved.
• The rear surface of the appliance 

must be put against a wall.
• When the appliance is in its 

permanent position, check if it is 
levelled correctly with the aid of a 
spirit level. If it is not, adjust the feet 
accordingly.
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Foam rubber materials can produce 
fire by spontaneous combustion 
when heated.

• Rubber-backed articles, clothes fitted 
with foam rubber pads, pillows, 
rubber boots and rubber-coated 
sports shoes.

For your safety, and to reduce the risk 
of fire or an explosion, DO NOT store 
or use petrol or other inflammable 
vapours and liquids near your dryer.

1.6 Fire Hazards
Some fabrics are not suitable for tumble 
drying. The following MUST NOT be 
placed in your dryer due to the risk of a 
fire or an explosion:
• Items that have been spotted or 

soaked with vegetable oil, cooking 
oil, suntan oil, linseed oil, salad oil, 
lubrication oil or grease. Oil affected 
items can ignite spontaneously, 
especially when exposed to heat 
sources such as in a tumble dryer. 
The items become warm, causing as 
oxidation reaction in the oil. Oxidation 
creates heat. If heat cannot escape, 
the items can become hot enough to 
ignite. 
Pilling, stacking or storing oil-affected 
items can prevent heat from escaping 
and create a fire hazard.If it is 
unavoidable that fabrics that contain 
vegetable or cooking oil, or have 
been contaminated by hair care 
products be placed in a tumble dryer, 
they should first be washed with hot 
water with extra detergent - this will 
reduce, but not eliminate the hazard. 
The final part of tumble dryer cycle 
occurs without heat (Cooling cycle) to 
ensure that the items are left at the 
temperature that ensures that the 
items will not be damage.

• Item that have previously been 
cleaned in, washed in, or spotted with 
petrol/gasoline, industrial chemicals 
used only for cleaning, dry-cleaning 
solvents or other flammable or 
explosive substances are highly 
flammable. 
Highly flammable or explosive 
commonly found around the house 
include acetone, (nail polish remover) 
denatured alcohol, petrol/gasoline, 
kerosene,some spot removers, 
turpentine, waxes and wax removers 
should not be put in the dryer.Items 
containing foam rubber (also known 
as latex foam) or similarly textured 
rubber-like materials. 
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Work top

Lint filter

Control panel

Appliance door

Front feet

Drum lifter

Exhaust grille

Air inlet duct
Outlet cover
Outlet cover
Back feet

2. PRODUCT DESCRIPTION
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2.1 Accessories

 

Wall Mounting Kit: 
to invert the dryer on a wall upside down.

Dryer Venting Kit: 
designed for dryers positioned directly against an 
outside wall. 

Control Panel Invert Sticker
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Program selector knob Press the touch buttons with your 
finger in the area with the symbol 
or name of the option. Do not wear 
gloves when you operate the control 
panel. Make sure that the control 
panel is always clean and dry.

Extra Anticrease touch button

Dryness Level touch button

Child Lock option

Delay Start touch button

Display

Time Dry touch button

Start/Pause touch button

Dry Temp touch button

3. CONTROL PANEL
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Inverted Mounting Mode
The vented dryer allows for inverted wall 
mounting and you can set the dryer to 
an Inverted Mounting Mode through a 
hidden key combination. (Invert control 
panel sticker supplied with the machine.)

This would adjust the display to read 
correctly when it is wall-mounted up-
side-down.

To set the appliance to Inverted 
mounting mode, press and hold the 
“Extra Anticrease” and “Start/Pause” 
touchpad at the same time about 5 
seconds, the display will be inverting 
digit number with the sound “BEEP, 
BEEP”.

Extra
Anticrease



ENGLISH        11

3.1 Display

Symbol on the display Symbol description

Digital Number; will show:
• Drying cycle time.
• Delay start time.
• The alarm codes. Refer to the chapter 

“Troubleshooting” for their description.

Delay start option on.

Indicator: clean filter
The Clean Filter indicator turns on and blinks at 
the end of each dry cycle to serve as a reminder 
to user to clean lint filter at the end of each load.

Indicator: drying phase

Indicator: cooling phase
After the drying process finish, Cooling process 
will operate and switch off heater. The Cooling 
indicator blink until finish cooling process. This 
process will release heat from the clothes and 
crease protection.

Indicator: anticrease phase
The anticrease cycle is designed to help prevent 
creases forming in the clothes after program 
drying cycle has ended.
The anticrease progress indicator will start 
blinking with clean filter during the time anti 
crease phase is running. The drum will rotate for 
5 seconds every minute and will go for 1 hour.

 NOTE 
Anticrease phase CANNOT BE DISABLED.

 NOTE 
Anticrease can be stopped at any time by 
opening the door and removing the clothes 
or press Start/Pause button.

Extra anticrease on.
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4. PROGRAM TABLE

Program Load 1) Fabric type
Off - This position to reset program/switching off the 

machine.
Cottons Max. Ideal for towels or similar such as cotton and 

linen.
Mixed Half Select this cycle to dry everyday fabrics including 

cottons, linens and sheets.
Delicates 3.5 kg For drying delicate clothing and Synthetics.
Bedding Half For Bedding clothing.
Refresh 3-5 pcs (dry 

items)
For fabrics that have been in storage long time, 
normal synthetic that need to be damp after. (a 
short cycle with warm temp).

Energy Saver Max. Cycle to be used to dry cotton with “cotton extra” 
dryness level, with maximum energy saving.

Hygienic 
Care 2)

4 kg This program appropriate for dry white cotton 
cloth or light colored cotton cloth such diaper, 
baby clothes that made from cotton fabric to 
remove up to 99% of germs.

Denim 4 kg Leisure clothing such as jeans, sweat-shirts of 
different material thicknesses (e.g. at the neck, 
cuffs, and seams).

Wool 1 kg Woollen fabrics. Gentle drying for hand-wash-able 
woolens. Remove items immediately when the 
program is completed.

Shirts 3.5 kg Easy care fabrics for which a minimum of ironing 
is necessary. The drying results can be different 
from one type of fabric to the other. Shake the 
items before you put them in the appliance.
When the program is completed, Immediately 
remove the items and put them on a hanger.

Synthetics 3.5 kg Synthetic and mixed fabrics.
Fast 40 1 kg Select this cycle to dry everyday fabrics, cotton or 

blended fabrics that need to be dried quickly.

1) Maximum capacity depends on the model.
2) Don’t use this program for Synthetic fabric, Sport Fabric, Wool fabric, Colored 
fabric, or Other fabric that make from Polyester fiber.



ENGLISH        13

5. OPTIONS AND SETTINGS

5.1 Option Table
1. Program with Dryness Level Option Selected

2. Program with Time Dry Option Selected

1. Select Dryness Level option, 
then

2. Select Dry Temp

1. Select Time Dry (mins.) option, 
then

2. Select Dry Temp

Program
Dryness Level Dry Temp Delay start

Boost Low Airing

Off
Cottons ■ ■ ■ ■ ■ ■
Mixed ■ ■ ■ ■ ■ ■
Delicates ■ ■ ■ ■ ■
Bedding ■ ■ ■ ■ ■ ■
Refresh ■ ■
Energy Saver ■ ■ ■
Hygienic Care ■ ■ ■
Denim ■ ■ ■ ■
Wool ■ ■ ■
Shirts ■ ■ ■ ■ ■
Synthetics ■ ■ ■ ■ ■ ■
Fast 40 ■ ■ ■

1 2

1

2
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Level of 
dryness

Type of fabric Load

 
Iron Dry 
Suitable 
for ironing

Cotton and 
linen (sheets, 
tablecloths, 
shirts, etc.)

up to 
Max.1)

1) Maximum capacity depended on 
model of Dryer
 

 NOTE
Dryness level settings are based 
on the program selected.

5.3 Time Dry
You can set the program duration of 
15, 20, 30, 60, 90 and 120 minutes.
The required duration is related to the 
quantity of laundry in the appliance.

 NOTE
We recommend that you set a 
short duration for small quantities 
of laundry or for only one item.

5.2 Dryness Level
This function helps to increase dryness 
of the laundry. 
There are 3 options:

•  Extra dry
•  Cupboard dry
•  Iron dry

Dryness Option Guidelines:
Level of 
dryness

Type of fabric Load

 
Extra Dry  
Ideal for 
towels or 
similar

Cotton and linen 
(bathrobes, bath 
towels, etc)

up to 
Max.1)

 
Cupboard 
Dry 
Suitable 
for items 
to put 
away 
without 
ironing

Cotton and linen 
(towels,T-shirts, 
underwear, etc)

up to 
Max.1)

Synthetics and 
mixed fabrics 
(jumpers, 
blouses, 
underwear, 
household linen)

up to 
3 kg

Program
Time Dry (mins.) Dry Temp Delay 

start120 90 60 30 20 15 Boost Low Airing
Off
Cottons ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Mixed ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Delicates
Bedding
Refresh
Energy Saver
Hygienic Care
Denim
Wool
Shirts
Synthetics ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Fast 40
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Dry Time Option Guidelines:
Type of 
fabric

Load Suggested 
Times

Cotton and 
linen (bath-
robes, bath 
towels, 
etc.).

5 kg to 
Max.1)

120 mins

3 kg to 
5 kg

60 mins to 
90 mins

1 kg to 
3 kg

30 mins to 
60 mins

1 pcs to 
1 kg

15 mins to 
30 mins

Synthetic 
or mixed 
fabric items 
(jumpers, 
blouses, 
underwear, 
household 
linen, etc.).

Half 30 mins to 
60 mins

1 kg 15 mins to 
20 mins

Wool and 
hand wash-
able wool.

1 kg 15 mins to 
30 mins

1) Maximum capacity depended on 
model of Dryer

5.4 Dry Temp
This function gives you the option of 
selecting different drying levels. 
There are 3 levels:
• Boost

For drying most fabrics.
• Low

For drying delicates and synthetics 
at lower heat for maximum care of 
the fabrics. The Low Heat setting 
will cause the heater to cycle on for 
shorter time than the Boost setting.

• Airing
This setting does not heat. 
ONLY circulate the air in the dryer to 
shake out dust and refresh clothes 
and only available in Time Dry option.

5.5 Delay Start
This option makes it possible to delay 
the start of the program by 30 min, 60 
min or 90 min and then by every hour 
from 2 to 20 hours. The delay you have 
selected is indicated on the display. The 
end time will increase in order to show 
you the selected delay.
You must select this option after you 
have set the program and before you 
press the Start/Pause button.
If you wish to add laundry in the 
machine during the delay time, press 
Start/Pause touchpad to put the 
machine in pause mode. Add laundry, 
close the door and press Start/Pause 
touchpad again.
You can cancel or change the delay 
time at any moment, by pressing Start/
Pause touchpad then press “Delay 
Start” touchpad once, time will reset 
to “0”, now you can change the time 
or cancel it, press the Start/Pause 
touchpad again to continue operating 
the machine.

5.6 Extra Anticrease
This option extends the anti-crease 
phase by 2 hours at the end of the 
drying cycle. This function reduces 
creases. The laundry can be removed 
during the anti-crease phase.
The display will shows “  ” when 
this option is selected.

5.7 Child Lock Function
This option prevents children playing 
with the appliance while a program is 
operating. The touch buttons are locked.
• To activate the function, press and 

hold “ Extra Anticrease” touchpads 
about 2 seconds until the display 
shows the icon “  ”. 

  If you press any touchpad while 
Child Lock is activated, the icon  
“  ” will flash on display 3 times 
along with buzzer sound.
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5.8 Enabling/Disabling End-Of-
Dry Buzzer
This setting permits you to either enable 
or disable the buzzer at the end of the 
program. As an example, you might 
wish to disable this buzzer when you 
start a drying when going to bed, so that 
when the cycle finished it will not disturb 
you through the night.

 Error warning beeps such as 
critical faults are not disabled.

• To disable the buzzer sound, press 
“Dryness Level” and “Time Dry” 
touchpads at the same time for 3 
seconds, the display will show “bOF” 
with the “BEEP, BEEP” sound.

• To return to default c  onfiguration 
press these 2 touchpads at the same 
time for 3 seconds, the display will 
show “bOn” with the “BIP” sound.
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6. DAILY USE

6.1 Start a program without 
delay start

1. Prepare the laundry and load the 
appliance. For best result we 
recommend to sort out your 
laundry according to fabric type 
and spin dry at highest speed 
available in your washing machine. 

  Load your dryer loosely until it 
is no more than TWO THIRDS 
FULL. Clothes must tumble 
freely in a dryer. Don’t cram 
them in. Wet clothes fluff up 
when dry.

  Overloading will:
- reduce efficiency
- Increase drying time
- Increase the risk of creasing.

  Do not load clothes or other 
articles which are dripping 
wet or have sand and grit on 
them into your dryer.

2. Turn the Program Selector knob to 
choose drying program.

3. Set the correct program and 
options for the type of load. The 
display shows the program 
duration. 

  Do not select the “Extra Dry” 
option for delicates fabric 
such polyester as shrinking 
may occur.

  To obtain the best drying 
results with small loads it is 
recommended to use “Time 
drying” program.

4. Press the Start/Pause touchpad. 
The program starts. 

  Never stop a tumble dryer 
before the end of the drying 
cycle unless all items are 
quickly removed and spread 
out so that the heat is 
dissipated.

6.2 Starting the program with 
delay start

1. Set the correct program and 
options for the type of load.

2. Press the Delay Start touchpad 
again and again until the display 
shows the delay time you want to 
set.

3. Press the Start/Pause touchpad.
The display shows the countdown 
of the delay start.
When the countdown is completed, 
the program starts.

6.3 Change a program
Changing a running program is possible 
only by resetting it.

1. Turn the program selector knob to 
the position “Off” to cancel the 
program and to turn off the 
appliance.

2. Turn the program selector knob to 
the new program position and set 
the new option, then press “Start/
Pause”. touchpad again.

6.4 Interruption of a program
1. To pause, press Start/Pause 

touchpad. The LED indicator will 
start flashing.

2. Press the Start/Pause touchpad 
again. The program will continue.

Additional drying  
Should the laundry still be too 
wet at the end of the program, 
set another short drying cycle.

Warning 
To prevent the formation 
of creases or shrinking of 
fabrics, avoid excessive 
drying.
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6.5 At the end of the program
Changing a running program is possible 
only by resetting it.

• The appliance stops automatically.
• The acoustic signal will operate.
• The display shows “ End ”
• The indicator “  ” is on.
• The indicators “  ” filter may 

come on.
• The Start/Pause indicator is on.

The appliance continues to operate with 
the anticrease phase for approximately 
1 hour or more if Extra Anticrease option 
was set (see chapter Option - Extra 
Anticrease ).

  The anti-crease phase reduces 
creasing. You can remove the laun-
dry before the anti-crease phase 
is completed. We recommend, for 
better results, that you remove the 
laundry when the phase is almost 
completed.

  Always clean the filter when a 
program is completed.

6.6 Stand-by function
To reduce energy consumption, this 
function automatically deactivates the 
appliance:

• After 5 minutes if you do not start 
the program.

• After 5 minutes from the end of 
the program.
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7. DRYING HINTS

Your load, when dry must not 
exceed the rated capacity of your 
dryer.

7.1 Preparing the laundry
• Never tumble dry the following: 

Delicate items such as net curtains, 
woollen, silk, fabric with metal trim, 
nylon tights, bulky materials such as 
anoraks, blankets, eiderdown, 
sleeping bags, feather quilts and any 
item containing rubber foam or 
materials similar to foam rubber.

• Do not place in your dryer 
undergarments such as bras and 
corsets that contain metal 
reinforcements. Your dryer may be 
damaged if metal parts were to come 
loose from the garment. Place such 
items in a bag designed for this 
purpose.

• Check and empty pockets. Clips, 
pens, nails and pins can damage both 
the dryer and your clothes. Other 
items such as matches or cigarette 
lighters will cause a fire.

• Close all press studs, hooks, eyes 
and zips that may catch on something 
else. Tie all belts and apron strings to 
prevent tangling.

• Drying time will depend on fabric type 
and construction, load size and 
wetness, Save time and money and 
always spin the load as dry as 
possible in your washing machine.

• Drying time will also be affected by 
voltage fluctuations, room 
temperature and humidity. Clothes will 
dry more slowly on a cool or humid 
day.

• For best results, sort the load 
according to fabric types. Such as 
heavy items which may take longer to 
dry, eg towels, flannelette sheets etc, 
than ones which dry quickly, eg poly/
cotton shirts and sheets.

• Avoid drying dark clothes with light 
coloured items such as towels as lint 
will show on the dark clothes.  
Note: Some fabrics will collect lint 
from other clothes and items. 

Separate the lint “givers” and the 
lint “collectors” to minimise this 
problem.
• Clothes that give lint include towels, 

nappies, chenille.
• Clothes that collect lint include 

corduroy, synthetics and permanent 
press garments.

• If individual items are still damp after 
drying, please add appropriate Time 
Drying program. This may be 
necessary particularly for multilayered 
items (e.g. jeans, items with collars or 
pocket) or very small loads 

• Always clean the lint filter-this will 
reduce drying time and save you 
money.

• The laundry must be thoroughly spun 
before tumble drying.

• Easy-care items eg shirts, should be 
briefly pre-spun before drying 
(depending on the crease resistance 
approximately 30 seconds)

• To avoid static charge when drying is 
completed, use either a fabric 
softener when you are washing the 
laundry or a fabric conditioner 
specifically for tumble dryers.

• Remove the laundry when the dryer 
has finished drying.

• Do not over-dry laundry, this avoids 
creasing and saves energy.

• Clothes or towels containing sand or 
grit should be washed first.

• Due to variations in dryer load fabric 
texture and thickness it is possible 
that not all items will be dried evenly. 
It you experience uneven dryness on 
Cupboard program please use either 
Extra Dry or Timer Program but be 
mindful of the type of fabric being 
dried to avoid overdrying certain types 
of fabric. Always follow drying 
instructions attached to the items 
intended to be dried in a clothes dryer. 
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To help you, here is a list of the average 
weights of some common laundry items.

Sheet 700g - 1000g
Tablecloth 400g - 500g
Kitchen towel 70g - 120g
Table napkin 50g - 100g
Towelling hand towel 150g - 250g
Bathrobe 1000g - 1500g
Men’s shirt 200g - 300g
Pillowcase 100g - 200g
Men’s pyjamas 400g - 500g
Ladies nightdress 200g 250g
Bath towel 300g - 400g

7.2 Guide
Always check your labels for the drying 
symbol which this international Care 
Labelling Code now uses.

Fabric label Description
Laundry is suitable for 
tumble drying.
Laundry is suitable for 
tumble drying at higher 
temperatures.
Laundry is suitable for 
tumble drying at low 
temperatures only.
Laundry is not suitable 
for tumble drying.

• Permanent press and synhetics 
- take out as soon as the dryer stops 
to reduce wrinkles.

• Woollen articles - not recommended. 
Pull them to their original shape, then 
dry them flat.

• Woven and loop knit materials 
- may shrink, by varying amount, 
depending on their quality. Do not use 
the “Extra Dry” setting for these 
fabrics, Always stretch them out 
immediately after drying.

• Fibre or leather materials - always 
check the manufacturer’s instructions.

• Baby clothes and night gowns 
- acrylic clothing or sleepwear use 
only on the “Iron Dry” setting.

• Rubber and plastics - Do not dry any 
items made from or containing rubber 
or plastics, such as aprons, bibs, 
babies’ water proof napkins, curtains, 
tablecloths, shower caps, clothes 
fitted with foam rubber pads, pillows, 
galoshes, or rubber coated tennis 
shoes.

• Fibreglass - not recommended, glass 
particles left in the dryer could be 
picked up by your clothes the next 
time you use the dryer and irritate 
your skin.

• Fabric softeners or similar products 
should not be used in a tumble dryer 
to eliminate the effects of static 
electricity unless this practise is 
specifically recommended by the 
manufacturer of the fabric softener or 
product. 

  Note:
We strongly advise against the use 
of fabric conditioners of the sheet 
type that are added to the clothes in 
the drum. These products may lead 
to rapid blockage of the lint filter and 
inefficient operation of your dryer.
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8. CARE AND CLEANING

A clean lint filter reduces drying 
times, saves energy and avoids 
overheating. Overheating may 
also damage your clothes.
What happens If I forget to clean the 
lint filter?

If necessary remove fluff from 
the filter socket and gasket. You 
can use a vacuum cleaner.

Number of usages with 
an unclean lint filter 
(based on laboratory 
tests using a load of new 
towels)

tripled
doubled
normal

8.1 Cleaning the lint filter

8.2 Cleaning the drum 

 WARNING! 
Disconnect the appliance before you 
clean it.

Use a standard neutral soap detergent 
to clean the inner surface of the drum 
and drum lifters. Dry the cleaned 
surfaces with a soft cloth.

 
CAUTION! 
Do not use abrasive materials or 
steel wool to clean the drum.

LINT BUILD-UP IS A FIRE 
HAZARD

1

 2

Cleaning the filter
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8.3 Cleaning the control panel
Use a standard neutral soap detergent 
to clean the control panel. 
Use a moist cloth to clean. Dry the 
cleaned surfaces with a soft cloth.

 
CAUTION! 
Do not use furniture cleaning agents 
or cleaning agents which can cause 
corrosion.



ENGLISH        23

9. TROUBLESHOOTING

Problem Possible solution

You cannot activate the 
appliance.

Make sure that the mains plug is connected to 
the mains socket.
Check fuse in fuse box (domestic installation).

The program does not start.
Press Start/Pause.
Make sure that the appliance door is closed.

The appliance door does not 
close.

Make sure that the installation of the filter is 
correct.
Make sure that the laundry is not caught 
between the appliance door and the rubber seal.

The appliance stops during 
operation.

Load is too small, increase the load or use the 
Time Drying program.

The cycle time is too long or 
unsatisfactory drying result.

Make sure that the weight of the laundry is 
suitable for the duration of the program.
Make sure that the filter is clean.
The laundry is too wet. Spin the laundry in the 
washing machine again.
Ensure that the room temperature is higher 
than +5°C and lower than +35°C. Optimal room 
temperature is 19°C to 24°C.
Set the Time Drying or the Extra Dry program. (It 
can happen that some area remains humid when 
drying big items (e.g. bed sheets ))

The display shows “  ”.

If you want to set a new program, deactivate and 
activate the appliance.
Make sure that the options are suitable for the 
program.

The display shows Error code.

Alarm Code:
The appliance door is open or not 
closed correctly. Please check the 
door!
The main supply is unstable. Wait 
until the main supply is stable.
No communication between elec-
tronic elements of the appliance. 
Switch off and switch on again.

 

9.1 Troubleshooting
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9.2 If the drying results are not 
satisfactory
• The set program was incorrect.
• The filter is clogged.
• There was too much laundry in the 

appliance.
• The drum is dirty.
• Room temperature is too low or too 

high ( optimal room temperature 19°C 
to 24°C )
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10. TECHNICAL DATA

Dimensions (Height / Width / Depth) 795 mm x 600 mm x 560 mm
Power Supply (Voltage / Frequency) 220 - 240 V / 50 Hz
Heater Power (Watt) 2100 W
Drum volume 102 litres
Maximum Capacity Max.1) kg
Type of use Household
Level of protection against ingress of solid parti-
cles and moisture ensured by the protective cover, 
except where the low voltage equipment has no 
protection against moisture

IPX4

1) Maximum capacity depended on model of Dryer
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11. INSTALLATION

11.1 Unpacking
1. Use gloves. Cut and remove four 

cut out straps as shown. 

2. Remove the carton box. Remove 
the polystyrene packaging 
materials. Remove the plastic bag 
which cover the machine. 

3. Open the door. Remove all the 
items from the drum. 

4. Put one of the polystyrene 
packaging elements on the floor 
behind the appliance. Carefully put 
down the appliance with the rear 
side on it. 

5. Remove the polystyrene base.
6. Pull up the appliance in vertical 

position.

11.2 Positioning
You can choose to put your dryer :

• on the floor
• on a work bench upside down or 

upright.
• on a wall.

The appliance must not be installed 
behind a lockable door, a sliding door or 
a door with a hinge on the opposite side 
to that of the tumble dryer in such away 
that a full opening of the restricted.

The exhaust grille has a range of 
positions, which allows you to select 
the optimum exhaust air angle. Simply 
hold the grille and rotate it until it hits the 
built-in stop. Do not install your dryer in 
a cupboard or small un-vented laundry 
unless you are using a venting kit.

There are 2 venting options

• Front
• Rear - using a included kit

Important: Use only kits approved by 
Electrolux with your dryer.

The exhaust duct must not exceed 2 
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metres in length at 100mm diameter.

If connecting the dryer to a common 
ducting system, safety advice should be 
requested from the manufacturer.

If you choose to use included kit, the 
exhaust grille at the front of the dryer 
will need to be replaced with the outlet 
cover from the back of the dryer. Gently 
prise open the grille, using a thin bladed 
tool. Next, remove the cover from the 
back and clip it into the grille space at 
the front.

The exhaust grille is not required when 
using a vent kit.

You can position the vent kit at the back 
of the dryer to remove air upwards or 
sideways.

Inlet and outlet points need clear airflow 
to prevent overheating, so ensure 
there is adequate ventilation. (i.e. open 
window or external door.)

If a venting kit is used and the exhaust is 
discharged out of the room, there must 
be adequate ventilation to avoid the 
back flow of gases in to the room from 

appliances burning other fuels, including 
open fires, when operating the tumble 
dryer. This is not applicable where a 
venting hose is directed to an open 
window. 

The exhaust air must not be discharged 
into a flue which is used for exhausting 
fumes from appliances burning gas or 
other fuels.

11.3 Machine Leveling
It is important that your Dryer stands 
firm and leveled on the floor to ensure 
correct operation. The appliance must 
not be installed behind a lockable door, 
a sliding door or a door with a hinge on 
the opposite side to avoid restricting the 
Dryer door.
Use a spirit level on the top and side of 
the Dryer to check the levels.

If you do not have a spirit level, as a 
guide use the edge of a door frame, 
cupboard or bench to check that the 
Dryer is leveled.
Never place cardboard, wood or similar 
materials under the machine to com-
pensate for any unevenness in the floor. 
Install the machine on a flat hard floor. 
Make sure that air circulation around 
the machine is not impeded by carpets, 
rugs etc.
Check that the machine does not touch 
the wall or cupboard units.

air flow

air flow
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11.4 Electrical Connection
This machine is designed to operate 
on a 220-240 V, single-phase, 50 Hz 
supply.
“An incorrect power supply may void 
your warranty.”
Check that your domestic electrical 
installation can take the maximum load 
required, also taking into account any 
other appliances in use.

 CAUTION! 
Connect the machine to an earthed 
socket outlet.

 CAUTION! 
The manufacturer declines any 
responsibility for damage or injury 
through failure to comply with the 
above safety precaution.

 CAUTION! 
Should the appliance power supply 
cable need to be replaced, this shall 
be carried out by our Service Centre.

When the appliance is installed, the 
power supply cable must be easily 
accessible.
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12. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol .
Put the packaging in relevant containers 
to recycle it. Help protect the environ-
ment and human health by recycling 
waste of electrical and electronic appli-
ances. 
Do not dispose of appliances marked 
with the symbol  with the household 
waste.
Return the product to your local recy-
cling facility or contact your municipal 
office.
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การื่ปฏิิบัติิติามืคำาแนะนำาสำาหรัื่บการื่ใช้้งานในค่�ม่ือนี�เป็นสิ�งทีำ�จำาเป็นมืากเพ่�อสุขภัาพและความืปลอดภััย การื่ไมื�
ปฏิิบัติิติามืข้อกำาหนดในค่�ม่ือนี�อย�างเครื่�งครัื่ดอาจทำำาให้เกิดการื่บาดเจ็บ ทำำาให้ทำรัื่พย์สินเสียหาย และอาจส�งผ้ล
ติ�อสิทำธิิ�การื่รัื่บปรื่ะกันโดยผ้่้ผ้ลิติอีเลคโทำรื่ลักซ์์ทีำ�ให้มืากับผ้ลิติภััณ์ฑ์์ ต้ิองติิดตัิ�งและใช้้งานผ้ลิติภััณ์ฑ์์ติามืค่�ม่ือนี�  
มิืฉะนั�น คุณ์อาจไมื�สามืารื่ถัอ้างสิทำธิิ�การื่รัื่บปรื่ะกันโดยผ้่้ผ้ลิติอีเลคโทำรื่ลักซ์์ได้ในกรื่ณี์ทีำ�ผ้ลิติภััณ์ฑ์์เกิดความืผิ้ด
ปกติิอันเน่�องมืาจากการื่ไมื�ปฏิิบัติิติามืค่�ม่ือนี�

- โปรื่ดอ�านค่�ม่ือทีำ�ให้มืา

ขอบคุณ์ทีำ�เล่อกใช้้ผ้ลิติภััณ์ฑ์์ของอีเลคโทำรื่ลักซ์์ คุณ์ได้เล่อกผ้ลิติภััณ์ฑ์์ทีำ�นำาเสนอปรื่ะสบการื่ณ์์และนวัติกรื่รื่มื 
รื่ะดับม่ืออาชี้พทีำ�สะสมืมืานานหลายทำศวรื่รื่ษ ผ้ลิติภััณ์ฑ์์ทีำ�ได้รัื่บการื่ออกแบบอย�างช้าญฉลาดและทัำนสมัืย 
เพ่�อคุณ์ ดังนั�น เม่ื�อใดทีำ�คุณ์ใช้้งานผ้ลิติภััณ์ฑ์์นี� คุณ์จึงมัื�นใจได้ถึังปรื่ะสิทำธิิภัาพทีำ�ยอดเยี�ยมื ขอต้ิอนรัื่บเข้าส่� 
ครื่อบครัื่วอีเลคโทำรื่ลักซ์์

เรื่าขอแนะนำาให้ใช้้ชิ้�นส�วนอะไหล�แท้ำ เม่ื�อติิดติ�อศ่นย์บริื่การื่ของเรื่า จะต้ิองแจ้งข้อม่ืลดังนี� คุณ์สามืารื่ถัด่ข้อม่ืล 
เหล�านี�ได้จากแผ้�นแสดงข้อม่ืลภัายในตัิวเคร่ื่�อง รุื่�น, หมืายเลข PNC, หมืายเลขซี์เรีื่ยล

อาจมีืการื่เปลี�ยนแปลงโดยไมื�ต้ิองแจ้งให้ทำรื่าบ

คำาเต่ิอน / ข้อควรื่รื่ะวังเพ่�อความืปลอดภััย
ข้อม่ืลทัำ�วไปและข้อแนะนำา
ข้อม่ืลด้านสิ�งแวดล้อมื

สอบถัามืเกี�ยวกับข้อแนะนำาในการื่ใช้้งาน โบรื่ชั้วร์ื่ วิธีิแก้ไขปัญหา ข้อม่ืลการื่บริื่การื่ เล่อกซ่์�อ
อุปกรื่ณ์์เสริื่มืและชิ้�นส�วนอะไหล�, ลงทำะเบียนผ้ลิติภััณ์ฑ์์ออนไลน์ :

www.electrolux.co.th

ข้้อมููลท่ำ�สำาคัญซึึ่�งส่งผลต่อสิทำธิิ์�การรับัประกันโด้ยผู้ผลิตข้องคุณ

เราคำานึงถึึงคุณ

การดู้แลและให้บัริการลูกค้า

สำาหรับัข้้อมููลเพิิ่�มูเติมู โปรด้เข้้าไปท่ำ�เว็บัไซึ่ต์
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1.  ข้้อมููลด้้านความูปลอด้ภััย

1.1 เงื�อนไข้การใช้้งาน

ผ้ลิติภััณ์ฑ์์นี�มีืวัติถุัปรื่ะสงค์เพ่�อนำาไปใช้้ในครัื่วเร่ื่อนและการื่ใช้้งานทีำ�มีืลักษณ์ะใกล้เคียงกัน 

เช้�น:

• พ่�นทีำ�ห้องครัื่วพนักงานในร้ื่านค้า สำานักงาน และพ่�นทีำ�ทำำางานอ่�นๆ

• บ้านสวน

• และเพ่�อใช้้โดยล่กค้าในโรื่งแรื่มื โมืเต็ิล และทีำ�พักปรื่ะเภัทำอ่�นๆ

• ทีำ�พักปรื่ะเภัทำทีำ�มีืการื่บริื่การื่อาหารื่เช้้า

• พ่�นทีำ�สำาหรัื่บการื่ใช้้งานส�วนกลางในแฟลติ หร่ื่อห้องสำาหรัื่บซั์กผ้้า

   คำาเต่ิอน! ห้ามืใช้้อุปกรื่ณ์์สวิติชิ้�งภัายนอก เช้�น ตัิวตัิ�งเวลา หร่ื่อเช่้�อมืติ�อ 

เข้ากับวงจรื่ทีำ�มีืการื่เปิดและปิดบ�อยๆ เพ่�อจ�ายไฟให้กับผ้ลิติภััณ์ฑ์์นี�

เพ่�อความืปลอดภััยของคุณ์และเพ่�อการื่ใช้้งานทีำ�ถ่ักต้ิอง ก�อนติิดตัิ�งและใช้้งานผ้ลิติภััณ์ฑ์์นี�

ครัื่�งแรื่ก โปรื่ดอ�านค่�ม่ือนี�อย�างละเอียด โดยเฉพาะคำาแนะนำา 

และคำาเต่ิอน 

เพ่�อป้องกันการื่เกิดความืผิ้ดพลาดโดยไมื�จำาเป็นและอุบัติิเหตุิติ�างๆ ต้ิองแน�ใจว�าผ้่้ใช้้งาน

ผ้ลิติภััณ์ฑ์์นี�ทุำกคนคุ้นเคยกับการื่ทำำางานและคุณ์สมืบัติิด้านความืปลอดภััยของเคร่ื่�องเป็น

อย�างดี

โปรื่ดเก็บค่�ม่ือเหล�านี�ไว้ และนำาติิดไปตัิวเคร่ื่�องด้วยเม่ื�อมีืการื่ย้ายทีำ�อย่�หร่ื่อจำาหน�ายเคร่ื่�อง 

เพ่�อให้ผ้่้ใช้้งานผ้ลิติภััณ์ฑ์์นี�ติ�อทำรื่าบถึังการื่ใช้้งานทีำ�ถ่ักต้ิอง 

และการื่ดำาเนินการื่เพ่�อความืปลอดภััย
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1.2 ความูปลอด้ภััยข้องเด็้กเล็ก

• ผ้ลิติภััณ์ฑ์์นี�ไมื�ได้ออกแบบมืาให้ใช้้งานโดยเด็กเล็ก หร่ื่อบุคคลทีำ�มีืสมืรื่รื่ถัภัาพทำาง
กายภัาพไมื�สมืบ่รื่ณ์์โดยปรื่าศจากผ้่้ด่แล

• เด็กเล็กควรื่ได้รัื่บการื่ด่แลเพ่�อให้แน�ใจว�าพวกเขาไมื�ได้เล�นกับผ้ลิติภััณ์ฑ์์

• อย�าให้เด็กเล็กและสัติว์เลี�ยงอย่�ใกล้กับตัิวเคร่ื่�องเม่ื�อฝาเคร่ื่�องเปิดอย่�  
ติรื่วจสอบให้แน�ใจว�าเด็กเล็กและสัติว์เลี�ยงไมื�ได้ปีนเข้าไปในถัังอบ

• ส�วนปรื่ะกอบของบรื่รื่จุภััณ์ฑ์์ (เช้�น ฟิล์มืพลาสติิก, พอลิสไติรีื่น) อาจเป็นอันติรื่ายติ�อ
เด็กเล็ก - อันติรื่ายจากการื่ขาดอากาศหายใจ! โปรื่ดเก็บส�วนปรื่ะกอบดังกล�าวให้พ้น
ม่ือเด็ก

• หากผ้ลิติภััณ์ฑ์์นี�มีือุปกรื่ณ์์ความืปลอดภััยสำาหรัื่บเด็ก ควรื่เปิดใช้้งานอุปกรื่ณ์์ 
ดังกล�าว

• ห้ามืให้เด็กเล็กทำำาความืสะอาดและบำารุื่งรัื่กษาเคร่ื่�องโดยปรื่าศจากผ้่้ด่แล

1.3 ความูปลอด้ภััยข้องเครื�องอบัผ้า

• การื่ไมื�ปฏิิบัติิติามืคำาแนะนำาด้านความื
ปลอดภััยเหล�านี� อาจทำำาให้เคร่ื่�องอบผ้้าหร่ื่อ
เส่�อผ้้าของคุณ์เสียหายได้ ความูเส่ยหาย 
ดั้งกล่าวจำะไมู่ครอบัคลุมูอยู่ในเงื�อนไข้
การรับัประกัน

• ให้เช่้�อมืติ�อผ้ลิติภััณ์ฑ์์นี�เข้ากับแหล�งจ�ายไฟ 
AC โดยติรื่ง ซึ์�งมีืการื่ติ�อสายดินเหมืาะสมื 
และมีืแรื่งดันไฟฟ้าทีำ�ถ่ักต้ิองเทำ�านั�น

•  ข้้อควรระวัง: เช่้�อมืติ�อปลั�กไฟหลักเข้า
กับเต้ิารัื่บเม่ื�อเสร็ื่จสิ�นกรื่ะบวนการื่ติิดตัิ�งแล้ว
เทำ�านั�น หลังจากติิดตัิ�งแล้ว โปรื่ดติรื่วจสอบ 
ให้แน�ใจว�าสามืารื่ถัเข้าถึังปลั�กไฟหลักได้  

สำาหรับัข้้อมููลแรงดั้นไฟฟ้า โปรด้ดู้ท่ำ� 
สติกเกอร์หมูายเลข้ซ่ึ่เร่ยลซึึ่�งติด้อยู่
ท่ำ�ด้้านล่างข้องฝาเครื�อง

เพ่�อความืปลอดภััย เรื่าไมื�แนะนำาให้ใช้้ปลั�ก
อแดปเติอร์ื่ สายไฟติ�อพ�วง หร่ื่อแผ้งจ�าย
ไฟฟ้า 

• หากสายไฟเสียหายก็จะต้ิองได้รัื่บการื่เปลี�ยน
ใหมื�โดยผ้่้ผ้ลิติ ตัิวแทำนบริื่การื่ หร่ื่อช้�างทีำ�มีื
คุณ์สมืบัติิเทำ�าเทีำยมื เพ่�อหลีกเลี�ยงอันติรื่าย 
ทีำ�อาจเกิดขึ�น

• เคร่ื่�องอบผ้้านี�ใช้้สำาหรัื่บการื่อบแห้งเส่�อผ้้า 
ผ้้าเช็้ดตัิว และผ้้าลินินภัายในบ้านเทำ�านั�น 
ห้ามืใช้้งานเคร่ื่�องเพ่�อวัติถุัปรื่ะสงค์อ่�น 
นอกเหน่อจากนี�

• อย�าให้มีืเศษผ้้าสะสมือย่�รื่อบๆ เคร่ื่�องอบผ้้า

• ห้ามือบแห้งสิ�งของติ�างๆ ทีำ�ยังไมื�ผ้�านการื่ซั์ก
ในเคร่ื่�องอบผ้้า

• ห้ามืหยุดการื่ทำำางานของเคร่ื่�องอบผ้้าก�อนจะ
สิ�นสุดรื่อบการื่ทำำางาน เว้นแติ�จะนำาสิ�งของ
ทัำ�งหมืดออกแล้ว เพ่�อให้ความืร้ื่อนกรื่ะจาย
ออก
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• ห้ามืใช้้อุปกรื่ณ์์สวิติชิ้�งภัายนอก เช้�น ตัิวตัิ�ง
เวลา หร่ื่อเช่้�อมืติ�อเข้ากับวงจรื่ทีำ�มีืการื่เปิด
และปิดบ�อยๆ เพ่�อจ�ายไฟให้กับผ้ลิติภััณ์ฑ์์นี�

• ผ้ลิติภััณ์ฑ์์นี�เป็นเคร่ื่�องใช้้สำาหรัื่บใช้้งาน
ภัายในครัื่วเร่ื่อนเทำ�านั�น

• ห้ามือบแห้งสิ�งของทีำ�มีืนุ�นหร่ื่อวัสดุอ่�นอย่�
ภัายในซึ์�งมีืความืเสียหาย (ฉีกขาด, หลุด
ลุ�ย)

• หากมีืการื่ใช้้นำ�ายาขจัดครื่าบสกปรื่กในการื่
ซั์กเส่�อผ้้า ให้ล้างนำ�าเปล�าเพิ�มือีกหนึ�งรื่อบ
ก�อนทำำาการื่อบแห้ง

• ทำำาการื่อบแห้งเฉพาะเน่�อผ้้าทีำ�สามืารื่ถัอบ
แห้งด้วยเคร่ื่�องนี�ได้เทำ�านั�น ปฏิิบัติิติามืคำา
แนะนำาในการื่ทำำาความืสะอาดบนฉลากของ
แติ�ละรื่ายการื่

• ห้ามืนั�งหร่ื่อย่นบนฝาเคร่ื่�องทีำ�เปิดอย่�

• ห้ามือบแห้งเส่�อผ้้าเปียกทีำ�ยังมีืนำ�าหยดออก
จากผ้้าภัายในเคร่ื่�องนี�

• ห้ามืใส�เส่�อผ้้าเกินความืจุส่งสุดของเคร่ื่�องอบ
ผ้้า (โปรื่ดอ้างอิงจากหัวข้อ “ติารื่าง
โปรื่แกรื่มื”)

•  ข้้อควรระวัง: ห้ามูใช้้งานเครื�องโด้ยท่ำ�
ไมู่มู่ตัวกรอง ทำำาความูสะอาด้แผ่นกรอง
ใยผ้าทัำ�งก่อนและหลังการใช้้งานแต่ 
ละครั�ง (โปรื่ดอ้างอิงจากหัวข้อ “การื่ด่แล
รัื่กษาและทำำาความืสะอาด”)

1.4 การติด้ตั�ง

1.5 การเชื้�อมูต่อระบับัไฟฟ้า

• ถัอดบรื่รื่จุภััณ์ฑ์์ทัำ�งหมืดออก

• ห้ามืติิดตัิ�งหร่ื่อใช้้งานผ้ลิติภััณ์ฑ์์ทีำ�มีืรื่�องรื่อย 
ความืเสียหาย

• ปฏิิบัติิติามืค่�ม่ือการื่ติิดตัิ�งทีำ�ให้มืากับตัิว
ผ้ลิติภััณ์ฑ์์

• โปรื่ดใช้้ความืรื่ะมัืดรื่ะวังเสมือเม่ื�อเคล่�อนย้าย
ผ้ลิติภััณ์ฑ์์ เน่�องจากผ้ลิติภััณ์ฑ์์มีืนำ�าหนักมืาก 
ให้สวมืถุังม่ือนิรื่ภััยและสวมืรื่องเท้ำาแบบหุ้มื
ส้นมิืดชิ้ดเสมือ

• เช่้�อมืติ�อปลั�กไฟเข้ากับเต้ิารัื่บเม่ื�อเสร็ื่จสิ�น
กรื่ะบวนการื่ติิดตัิ�งแล้วเทำ�านั�น หลังการื่ติิด
ตัิ�ง ต้ิองติรื่วจสอบให้แน�ใจว�าสามืารื่ถัเข้าถึัง
ปลั�กไฟได้

• ตัิวเคร่ื่�องต้ิองมีืการื่เช่้�อมืติ�อสายดิน

• ติรื่วจสอบให้แน�ใจว�าพารื่ามิืเติอร์ื่บนป้าย
แสดงอัติรื่ากรื่ะแสไฟฟ้าเข้ากันได้กับอัติรื่า
กรื่ะแสไฟฟ้าของแหล�งจ�ายไฟหลัก

• ให้ใช้้เต้ิารัื่บแบบป้องกันไฟด่ดซึ์�งติิดตัิ�ง 
อย�างถ่ักต้ิองเทำ�านั�น

• ห้ามืใช้้หัวแปลงปลั�กไฟแบบสากลและ 
สายไฟติ�อพ�วง

• สำาหรัื่บการื่ถัอดปลั�กไฟของเคร่ื่�อง ห้ามืดึง 
ทีำ�สาย ให้ดึงโดยจับทีำ�ตัิวปลั�กเสมือ

• ห้ามืสัมืผั้สสายไฟหร่ื่อปลั�กไฟในขณ์ะทีำ�ม่ือ
เปียก

คำาเตือน!
เส่�ยงต่อการเกิด้ไฟไหมู้และการเกิด้ไฟฟ้า
ช็้อต

• ห้ามืติิดตัิ�งหร่ื่อใช้้งานผ้ลิติภััณ์ฑ์์ในสถัานทีำ�ซึ์�ง
อุณ์หภ่ัมิือาจลดลงติำ�ากว�า 5˚C หร่ื่อส่งกว�า 
35˚C

• พ่�นทีำ�สำาหรัื่บติิดตัิ�งผ้ลิติภััณ์ฑ์์ต้ิองเป็นพ่�นรื่าบ
ทีำ�มัื�นคง กันความืร้ื่อนได้ และสะอาด

• ติรื่วจสอบให้แน�ใจว�ามีืการื่หมุืนเวียนของ
อากาศรื่ะหว�างตัิวผ้ลิติภััณ์ฑ์์และพ่�น

• ต้ิองให้ตัิวผ้ลิติภััณ์ฑ์์อย่�ในแนวตัิ�งติรื่งเสมือ
เม่ื�อทำำาการื่เคล่�อนย้าย

• พ่�นผิ้วด้านหลังของตัิวผ้ลิติภััณ์ฑ์์ต้ิองชิ้ดกับ
กำาแพง

• เม่ื�อติิดตัิ�งผ้ลิติภััณ์ฑ์์ในติำาแหน�งทีำ�ต้ิองการื่
แล้ว ให้ติรื่วจสอบว�าตัิวผ้ลิติภััณ์ฑ์์อย่�ในแนว
รื่ะนาบหร่ื่อไมื�โดยใช้้ตัิววัดรื่ะดับ หากไมื�ติรื่ง  
ต้ิองปรัื่บขาตัิ�งใหมื�
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โฟมืยางติิดอย่� (หร่ื่อเรีื่ยกว�าโฟมืลาเทำกซ์์) 
หร่ื่อวัสดุ 
ทีำ�มีืผิ้วสัมืผั้สคล้ายกับยาง 
วัสดุทีำ�มีืโฟมืยางติิดอย่�สามืารื่ถัทำำาให้เกิด
เพลิงไหม้ืได้จากการื่ลุกไหม้ืเม่ื�อได้รัื่บความื
ร้ื่อน

• วัสดุทีำ�บุรื่องด้านหลังด้วยยาง เส่�อผ้้าทีำ�บุด้วย
แผ้�นยางโฟมื หมือน รื่องเท้ำายาง และ
รื่องเท้ำากีฬาทีำ�เคล่อบด้วยยาง

• เพ่�อความืปลอดภััยของคุณ์และเพ่�อลดความื
เสี�ยงของการื่เกิดเพลิงไหม้ืหร่ื่อการื่รื่ะเบิด 
ห้ามูจัำด้เก็บัหรือใช้้นำ�ามัูนเบันซิึ่นหรือไอ
ระเหยและข้องเหลวอื�นๆ ท่ำ�ติด้ไฟได้้ไว้
ใกล้กับัเครื�องอบัผ้า

1.6 อันตรายจำากเพิ่ลิงไหมู้

• ผ้้าบางช้นิดไมื�เหมืาะทีำ�จะใช้้กับเคร่ื่�องอบผ้้า  
ห้ามูใส�สิ�งของติ�อไปนี�ลงในเคร่ื่�องอบผ้้าของ
คุณ์เน่�องจากอาจมีืความืเสี�ยงทีำ�จะเกิดไฟ
ไหม้ืหร่ื่ออาจเกิดการื่รื่ะเบิดได้:

• ผ้้าทีำ�เลอะหร่ื่อเป้�อนนำ�ามัืนพ่ช้ นำ�ามัืนปรุื่ง
อาหารื่ นำ�ามัืนซั์นแทำน นำ�ามัืนเมืล็ดฝ้าย 
นำ�ามัืนสลัด นำ�ามัืนหล�อล่�น หร่ื่อจารื่ะบี ผ้้าทีำ�
เป้�อนนำ�ามัืนเหล�านี�อาจติิดไฟได้ โดยเฉพาะ
อย�างยิ�งเม่ื�อสัมืผั้สกับความืร้ื่อน เช้�น อย่�ใน
เคร่ื่�องอบผ้้า ผ้้าจะค�อยๆ ร้ื่อนขึ�น ทำำาให้เกิด
ปฏิิกิริื่ยาออกซิ์เดชั้�นกับนี�นำ�ามัืน ซึ์�งปฏิิกิริื่ยา 
ออกซิ์เดชั้�นนี�จะทำำาให้เกิดความืร้ื่อน หากไมื�
สามืารื่ถัรื่ะบายความืร้ื่อนออกได้ ผ้้าก็จะร้ื่อน
ขึ�นจนถึังรื่ะดับทีำ�ติิดไฟได้ 
การื่กองผ้้า วางผ้้าซ้์อนกัน หร่ื่อสุมืผ้้าทีำ�เป้�อน
นำ�ามัืนไว้ด้วยกันจะทำำาให้ความืร้ื่อนไมื�
สามืารื่ถัรื่ะบายออกไปได้และส�งผ้ลให้เกิด
เพลิงไหม้ืได้  
หากจำาเป็นต้ิองอบผ้้าทีำ�เป้�อนนำ�ามัืนพ่ช้ 
นำ�ามัืนปรุื่งอาหารื่ หร่ื่อผ้ลิติภััณ์ฑ์์จัดแติ�งทำรื่ง
ผ้มืลงในเคร่ื่�องอบผ้้า ควรื่นำาผ้้าเหล�านั�นไป
ซั์กด้วยนำ�าร้ื่อนกับผ้งซั์กฟอกช้นิดพิเศษก�อน 
วิธีิการื่นี�จะช้�วยลด แติ�ไมื�สามืารื่ถัขจัด
อันติรื่ายทีำ�อาจเกิดขึ�นได้รื่อบการื่ทำำางาน
สุดท้ำายของเคร่ื่�องอบผ้้าจะไมื�ใช้้ความืร้ื่อน 
(รื่อบการื่ทำำางาน 
แบบ Cooling) เพ่�อให้แน�ใจว�าจะสามืารื่ถัทิำ�ง
เส่�อผ้้าไว้ในเคร่ื่�องได้โดยไมื�ทำำาให้เน่�อผ้้า 
เกิดความืเสียหาย

• ผ้้าทีำ�ล้าง ซั์กหร่ื่อมีืครื่าบนำ�ามัืนเบนซิ์น/
นำ�ามัืนเช่้�อเพลิง สารื่เคมีือุติสาหกรื่รื่มืทีำ�ใช้้ใน
การื่ทำำาความืสะอาด นำ�ายาซั์กแห้ง สารื่ไวไฟ 
หร่ื่อสารื่อ่�นๆ ทีำ�รื่ะเบิดได้จะมีืความืไวไฟส่ง 
ไมื�ควรื่ใส�สารื่ทีำ�มีืความืไวไฟส่งและสามืารื่ถั
รื่ะเบิดได้ ซึ์�งพบทัำ�วไปภัายในบ้าน ได้แก�  
อะซิ์โติน (นำ�ายาล้างเล็บ) แอลกอฮอล์ทีำ�ด่�มื 
ไมื�ได้ นำ�ามัืนเบนซิ์น นำ�ามัืนก๊าด นำ�ายา
ลบรื่อยเป้�อนบางช้นิด นำ�ามัืนสน แว็กซ์์ และ
นำ�ายาลอกแว็กซ์์ ลงในเคร่ื่�องอบผ้้า วัสดุทีำ�มีื
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ฝาปิดด้านบนเคร่ื่�อง

แผ้�นกรื่องใยผ้้า

แผ้งควบคุมืการื่ทำำางาน

ฝาเคร่ื่�องอบผ้้า

ขาตัิ�งด้านหน้า

อุปกรื่ณ์์เสริื่มืสำาหรัื่บยกถัังอบ

ติะแกรื่งรื่ะบายอากาศ

ช้�องอากาศเข้า
ฝาครื่อบช้�องรื่ะบายอากาศ
ฝาครื่อบช้�องรื่ะบายอากาศ
ขาตัิ�งด้านหลัง

2. ส่วนประกอบัข้องผลิตภััณฑ์์

1 1

4

2

5

7

3

6

8
9
10
11

2

3

6

7

10
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9

4

5

11
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2.1 อุปกรณ์เสริมู

ชุ้ด้แข้วนผนัง: 
ใช้้สำาหรัื่บติิดตัิ�งเคร่ื่�องอบผ้้าบนผ้นังแบบกลับหัว

ชุ้ด้อุปกรณ์ระบัายความูร้อนเครื�องอบัผ้า: 
ออกแบบมืาสำาหรัื่บเคร่ื่�องอบผ้้าทีำ�วางชิ้ดกับผ้นังด้านนอกโดยติรื่ง 

สติกเกอร์สำาหรับัติด้แผงควบัคุมู ท่ำ�มู่การติด้ตั�งเครื�อง
แบับักลับัหัว
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ปุ�มืเล่อกโปรื่แกรื่มืการื่ทำำางาน (Program) ใช้้นิ�วม่ือของคุณ์กดปุ�มืสัมืผั้สบริื่เวณ์
สัญลักษณ์์หร่ื่อช่้�อของตัิวเล่อก ห้ามืสวมื
ถุังม่ือเม่ื�อใช้้งานแผ้งควบคุมืการื่ทำำางาน  
ต้ิองด่แลให้แผ้งควบคุมืการื่ทำำางานสะอาด
และแห้งอย่�เสมือ

ปุ�มืเล่อกฟังก์ชั้�นลดรื่อยยับพิเศษ  
(Extra Anticrease)

ปุ�มืเล่อกรื่ะดับความืแห้ง (Dryness Level)

ตัิวเล่อกการื่ล็อกป้องกันเด็ก (Child Lock)

ปุ�มืหน�วงเวลาเริื่�มืต้ินอบผ้้า (Delay Start)

จอแสดงผ้ล

ปุ�มืเล่อกอบแห้งแบบตัิ�งเวลา (Time Dry)

ปุ�มืเริื่�มืการื่ทำำางาน/หยุดชั้�วครื่าว (Start/Pause)

ปุ�มืเล่อกอุณ์หภ่ัมิืการื่อบผ้้า (Dry Temp)

3. แผงควบัคุมูการทำำางาน

1

4

2

5

7

9

3

6

8

1 3 4 5 6

8 7

2

9

โหมูด้ติด้ตั�งแบับักลับัหัว
เคร่ื่�องอบผ้้าแบบมีืรื่ะบบรื่ะบายความืร้ื่อนช้�วยให้
สามืารื่ถัติิดตัิ�งกับผ้นังแบบกลับหัวได้และคุณ์
สามืารื่ถัตัิ�งค�าเคร่ื่�องอบผ้้าเป็นโหมืดติิดตัิ�งแบบ
กลับหัวผ้�านปุ�มืคีย์ลัดทีำ�ซ์�อนอย่�ได้ (สติิกเกอร์ื่แผ้ง
ควบคุมืการื่ทำำางานแบบกลับหัวจะให้มืากับ
เคร่ื่�อง)
สติิกเกอร์ื่นี�จะช้�วยปรัื่บการื่แสดงผ้ลให้อ�านได้ 
ถ่ักต้ิองเม่ื�อติิดตัิ�งเคร่ื่�องเข้ากับผ้นังแบบกลับหัว
การื่ตัิ�งค�าเคร่ื่�องให้อย่�ในโหมืดติิดตัิ�งแบบกลับหัว  
ให้กดทัำช้แพด “Extra Anticrease” และ “Start/
Pause” พร้ื่อมืกัน ค้างไว้ปรื่ะมืาณ์ 5 วินาทีำ 
จอแสดงผ้ลจะแสดงตัิวเลขดิจิติอลแบบกลับหัว
พร้ื่อมืส�งเสียง “บี�บ, บี�บ”

Extra
Anticrease
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3.1 จำอแสด้งผล

สัญลักษณ์บันจำอแสด้งผล คำาอธิิ์บัายสัญลักษณ์

ตัิวเลขรื่ะบบดิจิติอลจะแสดง:
• เวลารื่อบการื่อบแห้ง

• เวลาเริื่�มืต้ินอบผ้้า

• รื่หัสแจ้งเต่ิอน สำาหรัื่บคำาอธิิบาย โปรื่ดอ้างอิงจากหัวข้อ  
“การื่แก้ไขปัญหา”

เปิดตัิวเล่อกหน�วงเวลาการื่ทำำางาน

ไฟแสดงสถัานะ: ทำำาความูสะอาด้ตัวกรอง

ไฟแสดงสถัานะทำำาความืสะอาดตัิวกรื่องจะติิดสว�างและกะพริื่บเม่ื�อสิ�น

สุดการื่อบแห้งแติ�ละรื่อบเพ่�อแจ้งเต่ิอนให้ผ้่้ใช้้งานทำำาความืสะอาดแผ้�น

กรื่องใยผ้้าเม่ื�อเสร็ื่จสิ�นการื่อบผ้้าแติ�ละครัื่�ง

ไฟแสดงสถัานะ: ขั้�นตอนการอบัแห้ง

ไฟแสดงสถัานะ: ขั้�นตอนการคลายความูร้อน

หลังสิ�นสุดการื่อบแห้ง กรื่ะบวนการื่คลายความืร้ื่อนจะทำำางานและปิด

ตัิวทำำาความืร้ื่อน ไฟแสดงสถัานะการื่คลายความืร้ื่อนจะกะพริื่บจนกว�า

จะเสร็ื่จสิ�นกรื่ะบวนการื่คลายความืร้ื่อน กรื่ะบวนการื่นี�จะคลายความื

ร้ื่อนออกจากเส่�อผ้้าและป้องกันการื่เกิดรื่อยยับ

ไฟแสดงสถัานะ: ขั้�นตอนการลด้รอยยับั

ขั�นติอนการื่ลดรื่อยยับออกแบบมืาเพ่�อช้�วยป้องกันไมื�ให้ผ้้าเกิดรื่อยยับ

หลังจากโปรื่แกรื่มืการื่อบแห้งสิ�นสุดลง

ไฟแสดงสถัานะกรื่ะบวนการื่ลดรื่อยยับจะเริื่�มืกะพริื่บพร้ื่อมืทำำาความื

สะอาดแผ้�นกรื่องรื่ะหว�างทีำ�ขั�นติอนการื่ลดรื่อยยับกำาลังทำำางาน โดยถััง

อบจะหมุืน 5 วินาทีำ ในทุำกๆ 1 นาทีำ เป็นเวลา 1 ชั้�วโมืง

   หมูายเหตุ 

ไมื�สามืารื่ถัปิดการื่ทำำางานของฟังก์ชั้�นลดรื่อยยับได้

   หมูายเหตุ 

ฟังก์ชั้�นลด้รอยยับัจำะหยุด้ทำำางานเมืู�อเปิด้ฝาเครื�องและนำาเสื�อผ้า

ออกหรือกด้ปุ�มูเริ�มูการทำำางาน/หยุด้ชั้�วคราว

โปรื่แกรื่มืลดรื่อยยับพิเศษเปิดทำำางาน
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4. ตารางโปรแกรมูการทำำางาน

โปรแกรมู 

การทำำางาน

นำ�าหนักผ้า 1) ช้นิด้ข้องเนื�อผ้า

ปิด - ติำาแหน�งนี�จะเป็นการื่รีื่เซ็์ติโปรื่แกรื่มื/ปิดเคร่ื่�อง

ผ้้าฝ้าย สูงสุด้ เหมืาะกับการื่อบผ้้าเช็้ดตัิวหร่ื่อผ้้าทีำ�มีืลักษณ์ะคล้ายกัน เช้�น  

ผ้้าฝ้ายและผ้้าลินิน

ผ้้าผ้สมื ครึ�งหนึ�ง เล่อกโปรื่แกรื่มืการื่ทำำางานนี�สำาหรัื่บการื่อบผ้้าทีำ�ใช้้ในชี้วิติปรื่ะจำา

วัน ได้แก� ผ้้าฝ้าย ผ้้าลินิน และผ้้าป่ทีำ�นอน

ผ้้าเน่�อบาง 3.5 กก. สำาหรัื่บอบผ้้าทีำ�มีืเน่�อผ้้าบอบบางและทำำาจากใยสังเครื่าะห์

เคร่ื่�องนอน ครึ�งหนึ�ง สำาหรัื่บอบผ้้าป่ทีำ�นอนและเคร่ื่�องนอน

ลดรื่อยยับ 3-5 ชิ้�น  

(ผ้้าแห้ง)

สำาหรัื่บผ้้าทีำ�จัดเก็บไว้เป็นเวลานาน หร่ื่อใยผ้้าปกติิทีำ�ต้ิองทำำาให้

ช่้�น (โปรื่แกรื่มืการื่ทำำางานสั�นๆ ทีำ�อุณ์หภ่ัมิืส่งเล็กน้อย)

อบปรื่ะหยัด สูงสุด้ โปรื่แกรื่มืทีำ�จะใช้้ในการื่อบผ้้าฝ้ายทีำ�รื่ะดับความืแห้ง “พับใส�ต้่ิ”  

พร้ื่อมืการื่ปรื่ะหยัดพลังงานส่งสุด

ขจัดเช่้�อโรื่ค 2) 4 กก. โปรื่แกรื่มืนี�เหมืาะกับการื่อบเส่�อผ้้าฝ้ายสีขาวหร่ื่อเส่�อผ้้าฝ้ายสี

อ�อน เช้�น ผ้้าอ้อมืเด็ก เส่�อผ้้าเด็กอ�อนทีำ�ผ้ลิติจากผ้้าฝ้ายเพ่�อขจัด

เช่้�อโรื่คได้ถึัง 99%

ผ้้ายีนส์ 4 กก. เส่�อผ้้าลำาลอง เช้�น ยีนส์, เส่�อแขนยาวทีำ�มีืความืหนาของวัสดุ 

ติ�างกัน (เช้�น ทีำ�คอเส่�อ ข้อม่ือ และติะเข็บ)

ผ้้าขนสัติว์ 1 กก. ผ้้าทีำ�ทำำาจากขนสัติว์ การื่อบแห้งแบบถันอมืผ้้าสำาหรัื่บผ้้าขนสัติว์ 

ทีำ�ซั์กด้วยม่ือได้ นำาผ้้าออกทัำนทีำทีำ�โปรื่แกรื่มืการื่ทำำางานสิ�นสุดลง

เส่�อเชิ้�ติ 3.5 กก. เส่�อผ้้าทีำ�ด่แลรัื่กษาง�ายและไมื�จำาเป็นต้ิองรีื่ดเยอะ ผ้ลลัพธ์ิของ

การื่อบแห้งจะแติกติ�างกันไปติามืช้นิดของผ้้า ให้สะบัดผ้้าก�อน

ใส�ผ้้าลงในเคร่ื่�อง

เม่ื�อโปรื่แกรื่มืการื่ทำำางานสิ�นสุดลง ให้นำาผ้้าออกจากเคร่ื่�อง 

และนำาไปแขวนทัำนทีำ

ผ้้าใยสังเครื่าะห์ 3.5 กก. ผ้้าใยสังเครื่าะห์และใยผ้สมื

อบ 40 นาทีำ 1 กก. เล่อกโปรื่แกรื่มืนี�เพ่�ออบแห้งผ้้าทีำ�ใส�ในชี้วิติปรื่ะจำาวัน ผ้้าฝ้าย  

หร่ื่อผ้้าใยผ้สมืซึ์�งต้ิองการื่ให้แห้งเร็ื่ว

1) ความืจุส่งสุดขึ�นอย่�กับรุื่�นของเคร่ื่�องอบผ้้า

2) ห้ามืใช้้โปรื่แกรื่มืนี�กับผ้้าใยสังเครื่าะห์, ผ้้าสำาหรัื่บชุ้ดกีฬา, ผ้้าขนสัติว์, ผ้้าสี, หร่ื่อผ้้าอ่�นๆ ทีำ�ทำำาจาก 

ใยผ้้าโพลีเอสเติอร์ื่



ภัาษาไทำย        41

5. ตัวเลือกและการตั�งค่า

5.1 ตารางตัวเลือก

1. โปรแกรมูพิ่ร้อมูตัวเลือกระดั้บัความูแห้ง

2. โปรแกรมูพิ่ร้อมูตัวเลือกอบัแห้งแบับัตั�งเวลา

1. เล่อกตัิวเล่อกอบแห้งแบบ ตั�งเวลาอบั  
(Time Dry) (นาท่ำ) จากนั�น

2. เล่อกอุณ์หภ่ัมิืในการื่อบผ้้า

โปรแกรมูการทำำางาน

ระดั้บัความูแห้ง อุณหภูัมิูอบั
ตั�งเวลาอบัล่วง

หน้าเร่งอบั อุณหภูัมิู
ตำ�า

ป�าลมู

ปิด้

ผ้าฝ้าย ■ ■ ■ ■ ■ ■

ผ้าผสมู ■ ■ ■ ■ ■ ■

ผ้าเนื�อบัาง ■ ■ ■ ■ ■

เครื�องนอน ■ ■ ■ ■ ■ ■

ลด้รอยยับั ■ ■

อบัประหยัด้ ■ ■ ■

ข้จัำด้เชื้�อโรค ■ ■ ■

ผ้าย่นส์ ■ ■ ■ ■

ผ้าข้นสัตว์ ■ ■ ■

เสื�อเชิ้�ต ■ ■ ■ ■ ■

ผ้าใยสังเคราะห์ ■ ■ ■ ■ ■ ■

อบั 40 นาท่ำ ■ ■ ■

1 2

1

2

1. เล่อกตัิวเล่อก Dryness Level  
(ระดั้บัความูแห้ง) จากนั�น

2. เล่อกอุณ์หภ่ัมิืในการื่อบผ้้า



42        www.electrolux.com

ระดั้บัความู
แห้ง

ช้นิด้ข้องผ้า นำ�าหนัก
ผ้า

แห้งพิ่ร้อมูร่ด้
เหมืาะสำาหรัื่บ
การื่นำาไปรีื่ด 
ได้ทัำนทีำ

ผ้้าฝ้ายและผ้้าลินิน 
(ผ้้าป่ทีำ�นอน, ผ้้าป่โต๊ิะ, 
เส่�อเชิ้�ติ ฯลฯ)

ไมื�เกินนำ�า
หนัก
สูงสุด้1)

1) ความืจุส่งสุดจะขึ�นอย่�กับรุื่�นของเคร่ื่�องอบผ้้า

  หมูายเหตุ

การตั�งค่าระดั้บัความูแห้งจำะขึ้�นอยู่กับัโปรแกรมูท่ำ�

เลือก

5.3 อบัแห้งแบับัตั�งเวลา
คุณ์สามืารื่ถัตัิ�งรื่ะยะเวลาการื่ทำำางานของโปรื่แกรื่มืได้

ตัิ�งแติ� 15, 20, 30, 60, 90 และ 120 นาทีำ รื่ะยะ

เวลาในการื่ทำำางานจะสัมืพันธ์ิกับปริื่มืาณ์ผ้้าในเคร่ื่�อง

   หมูายเหตุ

เราข้อแนะนำาให้คุณตั�งเวลาสั�นๆ หากผ้ามู่ปริมูาณ

น้อยหรือมู่ผ้าเพ่ิ่ยงหนึ�งชิ้�น

5.2 ระดั้บัความูแห้ง
ฟังก์ชั้�นนี�จะช้�วยให้ผ้้าแห้งมืากขึ�น 

มีืทัำ�งหมืด 3 ตัิวเล่อก:

•    แห้งพิเศษ

•    แห้งพับเก็บ

•    แห้งเพ่�อรีื่ด

คำาแนะนำาเก่�ยวกับัตัวเลือกระดั้บัความูแห้ง:

ระดั้บัความู
แห้ง

ช้นิด้ข้องผ้า นำ�าหนัก
ผ้า

แห้งพิิ่เศษ 
เหมืาะสำาหรัื่บ
ผ้้าเช็้ดตัิวหร่ื่อ 
ผ้้าทีำ�มีืลักษณ์ะ
ใกล้เคียง

ผ้้าฝ้ายและผ้้าลินิน  
(เส่�อคลุมือาบนำ�า, 
ผ้้าเช็้ดตัิว ฯลฯ)

ไมื�เกินนำ�า
หนัก
สูงสุด้1)

แห้งพัิ่บัใส่ตู้
เหมืาะสำาหรัื่บ
เส่�อผ้้าทีำ�สามืารื่ถั 
นำาไปใส�ได้เลย 
โดยไมื�ต้ิองรีื่ด

ผ้้าฝ้ายและผ้้าลินิน 
(ผ้้าเช็้ดตัิว, เส่�อย่ด,  
ชุ้ดชั้�นใน ฯลฯ)

ไมื�เกินนำ�า
หนัก
สูงสุด้1)

ผ้้าใยสังเครื่าะห์และใย
ผ้สมื (เส่�อถัักไหมืพรื่มื, 
เส่�อสติรีื่,  
ชุ้ดชั้�นใน, ของใช้้ใน
บ้านทีำ�ทำำาจากผ้้าลินิน)

ไมื�เกิน  
3 กก.

โปรแกรมูการ
ทำำางาน

ตั�งเวลาอบั (นาท่ำ) อุณหภูัมิูอบั ตั�งเวลาอบั
ล่วงหน้า

120 90 60 30 20 15 เร่งอบั อุณหภูัมิู
ตำ�า

ป�าลมู

ปิด้

ผ้าฝ้าย ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ผ้าผสมู ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ผ้าเนื�อบัาง

เครื�องนอน

ลด้รอยยับั

อบัประหยัด้

ข้จัำด้เชื้�อโรค

ผ้าย่นส์

ผ้าข้นสัตว์

เสื�อเชิ้�ต

ผ้าใยสังเคราะห์ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

อบั 40 นาท่ำ
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คำาแนะนำาเก่�ยวกับัตัวเลือกการตั�งเวลาอบัผ้า:

ช้นิด้ข้องผ้า นำ�าหนักผ้า เวลาท่ำ�แนะนำา

ผ้้าฝ้าย 

และผ้้าลินิน  

(เส่�อคลุมือาบนำ�า, 

ผ้้าเช็้ดตัิว ฯลฯ)

5 กก. ถึัง  

นำ�าหนัก

สูงสุด้1)

120 นาท่ำ

3 กก. ถึัง 

5 กก.

60 นาท่ำ ถึัง 

90 นาท่ำ

1 กก. ถึัง 

3 กก.

30 นาท่ำ ถึัง 

60 นาท่ำ

1 ชิ้�น ถึัง 

1 กก.

15 นาท่ำ ถึัง 

30 นาท่ำ

ผ้้าใยสังเครื่าะห์ 

หร่ื่อใยผ้สมื  

(เส่�อถัักไหมืพรื่มื, 

เส่�อสติรีื่, ชุ้ดชั้�นใน, 

ของใช้้ในบ้านทีำ�ทำำา

จากผ้้าลินิน ฯลฯ)

ครึ�งหนึ�ง 30 นาท่ำ ถึัง 

60 นาท่ำ

1 กก. 15 นาท่ำ ถึัง 

20 นาท่ำ

ขนแกะและผ้้า 

ขนสัติว์ทีำ�ซั์ก 

ด้วยม่ือได้

1 กก. 15 นาท่ำ ถึัง 

30 นาท่ำ

1) ความืจุส่งสุดจะขึ�นอย่�กับรุื่�นของเคร่ื่�องอบผ้้า

5.4 อุณหภูัมิูการอบัผ้า

ฟังก์ชั้�นนี�จะมีืตัิวเล่อกรื่ะดับการื่อบผ้้าแบบติ�างๆ  
ให้เล่อก โดยมีือย่� 3 รื่ะดับ:

• เนื�อผ้าทัำ�วไป

• สำาหรัื่บการื่อบผ้้าทัำ�วๆ ไป

• เนื�อผ้าบัอบับัาง

• สำาหรัื่บอบผ้้าทีำ�มีืเน่�อผ้้าบอบบางและผ้้าใย
สังเครื่าะห์ โดยใช้้รื่ะดับความืร้ื่อนติำ�าเพ่�อการื่ถันอมื
เน่�อผ้้าให้มืากทีำ�สุด การื่ตัิ�งค�ารื่ะดับการื่ทำำาความืร้ื่อน
ติำ�า (Low Heat) จะทำำาให้ตัิวทำำาความืร้ื่อนทำำางาน
เป็นรื่ะยะเวลาสั�นกว�าการื่ตัิ�งค�าสำาหรัื่บเน่�อผ้้าทัำ�วไป 
(Boost)

• เป�าลมู

• การื่ตัิ�งค�านี�จะไมื�มีืการื่ให้ความืร้ื่อนแก�ผ้้า 
มีืเพียงการื่เป�าลมืภัายในเคร่ื่�องอบผ้้าเทำ�านั�น 
เพ่�อสะบัดเอาฝุ�นออกและปรัื่บสภัาพเน่�อผ้้า  

และสามืารื่ถัเล่อกใช้้งานได้ในตัิวเล่อกอบแห้ง 
แบบตัิ�งเวลาเทำ�านั�น

5.5 หน่วงเวลาการอบัผ้า

ตัิวเล่อกนี�จะทำำาให้คุณ์สามืารื่ถัตัิ�งเวลาล�วงหน้าสำาหรัื่บ 
เริื่�มืต้ินการื่อบผ้้าได้ โดยสามืารื่ถัเล่อกได้ตัิ�งแติ�  
30 นาทีำ, 60 นาทีำ หร่ื่อ 90 นาทีำ และสามืารื่ถัตัิ�ง 
ล�วงหน้าเป็นชั้�วโมืงได้ ตัิ�งแติ� 2 ถึัง 20 ชั้�วโมืง  
เวลาเริื่�มืต้ินการื่อบผ้้าทีำ�คุณ์เล่อกไว้จะแสดงขึ�นบนจอแส
ดงผ้ล เวลาสิ�นสุดการื่ทำำางานจะเพิ�มืขึ�น 
เพ่�อแสดงการื่ตัิ�งเวลาล�วงหน้าสำาหรัื่บเริื่�มืต้ิน 
การื่อบผ้้าทีำ�เล่อกไว้ให้คุณ์ทำรื่าบ

คุณ์ต้ิองเล่อกตัิวเล่อกนี�หลังจากทีำ�คุณ์ตัิ�งโปรื่แกรื่มื 

และก�อนกดปุ�มืเริื่�มืการื่ทำำางาน/หยุดชั้�วครื่าว

หากคุณ์ต้ิองการื่ใส�ผ้้าลงในเคร่ื่�องเพิ�มืรื่ะหว�างการื่ตัิ�ง

เวลาล�วงหน้าสำาหรัื่บเริื่�มืต้ินการื่อบผ้้า ให้กดปุ�มืเริื่�มืการื่

ทำำางาน/หยุดชั้�วครื่าวเพ่�อให้เคร่ื่�องหยุดการื่ 

ทำำางานชั้�วครื่าว ใส�ผ้้าเพิ�มื ปิดฝาเคร่ื่�องและกดปุ�มืกดปุ�มื

เริื่�มืการื่ทำำางาน/หยุดชั้�วครื่าวอีกครัื่�ง

คุณ์สามืารื่ถัยกเลิกหร่ื่อเปลี�ยนแปลงการื่ตัิ�งเวลา 

ล�วงหน้าสำาหรัื่บเริื่�มืต้ินการื่อบผ้้าได้ติลอดเวลา  

ด้วยการื่กดปุ�มืเริื่�มืการื่ทำำางาน/หยุดชั้�วครื่าว จากนั�นกด 

“Delay Start” (หน�วงเวลาการื่อบผ้้า) หนึ�งครัื่�ง เวลาจะ

ถ่ักรีื่เซ็์ติเป็น “0” จากนั�นคุณ์ก็จะสามืารื่ถัเปลี�ยนแปลง

เวลาหร่ื่อยกเลิก 

การื่ตัิ�งค�านี�ได้ กดปุ�มืเริื่�มืการื่ทำำางาน/หยุดชั้�วครื่าว 

อีกครัื่�ง เพ่�อให้เคร่ื่�องทำำางานติ�อ

5.6 ฟังก์ชั้�นลด้รอยยับัพิิ่เศษ

ตัิวเล่อกนี�จะเพิ�มืรื่ะยะเวลาการื่ลดรื่อยยับเป็น  
2 ชั้�วโมืง เม่ื�อสิ�นสุดรื่อบการื่อบผ้้า ฟังก์ชั้�นนี�จะช้�วยลด
รื่อยยับของผ้้า สามืารื่ถันำาผ้้าออกได้รื่ะหว�างอย่�ในขั�น
ติอนการื่ลดรื่อยยับ

จอแสดงผ้ลจะแสดง “       ” เม่ื�อเล่อกตัิวเล่อกนี�

5.7 ฟังก์ชั้�นล็อกป้องกันเด็้ก

ตัิวเล่อกนี�จะป้องกันไมื�ให้เด็กสามืารื่ถักดปุ�มืเล�นได้ใน

ขณ์ะทีำ�โปรื่แกรื่มืกำาลังทำำางานอย่� ปุ�มืสัมืผั้สจะถ่ักล็อก

สำาหรัื่บการื่เปิดใช้้งานฟังก์ชั้�นนี� ให้กดปุ�มื ลดรื่อยยับ

พิเศษ (Extra Anticrease)” ค้างไว้ปรื่ะมืาณ์  
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5.8 เปิด้/ปิด้เส่ยงสัญญาณเตือน 

เมืู�อเสร็จำสิ�นการอบัแห้ง
การื่ตัิ�งค�านี�จะทำำาให้คุณ์สามืารื่ถัเปิดใช้้งานหร่ื่อปิดการื่

ทำำางานของเสียงสัญญาณ์เต่ิอนเม่ื�อสิ�นสุดโปรื่แกรื่มืการื่

ทำำางานได้ ตัิวอย�างเช้�น คุณ์อาจต้ิองการื่ปิดเสียง

สัญญาณ์เต่ิอนนี�เม่ื�อคุณ์ต้ิองการื่อบผ้้าในขณ์ะเข้านอน 

ดังนั�นเม่ื�อเคร่ื่�องทำำางานเสร็ื่จ เสียงสัญญาณ์เต่ิอนก็จะไมื�

รื่บกวนการื่นอนของคุณ์

   แติ�เสียงสัญญาณ์เต่ิอนการื่ทำำางานผิ้ดพลาดจะไมื�ถ่ัก

ปิดการื่ทำำางาน เช้�น กรื่ณี์เกิดความืบกพรื่�องร้ื่ายแรื่ง

• หากต้ิองการื่ปิดการื่ทำำางานของเสียงสัญญาณ์เต่ิอน 
ให้กดปุ�มื “Dryness Level” (รื่ะดับความืแห้ง) 
และ “Time Dry” (อบแห้งแบบตัิ�งเวลา) พร้ื่อมืกัน
ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีำ จอแสดงผ้ล 
จะแสดง “bOF” พร้ื่อมืเสียง “บี�บ, บี�บ”

• หากต้ิองการื่เปลี�ยนกลับไปเป็นค�าเริื่�มืต้ิน  
ให้กดปุ�มืทัำ�งสองพร้ื่อมืกันค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีำ 
จอแสดงผ้ลจะแสดง “bOn” พร้ื่อมืเสียง “บิ�บ”

2 วินาทีำ จนกว�าจอแสดงผ้ลจะแสดงไอคอน “      ” 

   หากคุณ์กดปุ�มืใดๆ ในขณ์ะทีำ�ฟังก์ชั้�น 

การื่ล็อกป้องกันเด็กทำำางาน ไอคอน “      ” จะ

กะพริื่บบนจอแสดงผ้ล 3 ครัื่�ง พร้ื่อมืกับมีืเสียงสัญญาณ์

เต่ิอนดังขึ�น



ภัาษาไทำย        45

6. การใช้้งานประจำำาวัน

6.1 เริ�มูการทำำางานข้องโปรแกรมูโด้ยไมู่

หน่วงเวลาเริ�มูต้นอบัผ้า

1. เติรีื่ยมืผ้้าทีำ�จะอบและใส�ผ้้าลงในเคร่ื่�อง  

เพ่�อผ้ลลัพธ์ิทีำ�ดีทีำ�สุด เรื่าขอแนะนำาให้คุณ์แยกซั์กผ้้า

ติามืช้นิดของเน่�อผ้้าและปั�นแห้งด้วยความืเร็ื่วส่งสุด

ทีำ�สามืารื่ถัเล่อกได้จากเคร่ื่�องของคุณ์ 

  ใส�ผ้้าลงในเคร่ื่�องแบบหลวมืๆ ไมื�เกินสองใน

สามูข้องความูจุำเครื�อง ผ้้าต้ิองหมุืนได้อย�าง

อิสรื่ะภัายในเคร่ื่�องอบผ้้า อย�าใส�ผ้้าเข้าเคร่ื่�อง

จนแน�นเกินไป เพรื่าะผ้้าเปียกจะฟ่ขึ�นเม่ื�อแห้ง

  
การใส่ผ้าลงในเครื�องมูากเกินไปจำะทำำาให้:

-  ปรื่ะสิทำธิิภัาพการื่ทำำางานของเคร่ื่�องลดลง

- รื่ะยะเวลาในการื่อบผ้้านานขึ�น

- ผ้้ามีืโอกาสเกิดรื่อยยับมืากขึ�น

  
ห้ามูใส่เสื�อผ้าหรือสิ�งข้องอื�นๆ ท่ำ�เปียกนำ�า
จำนแฉะหรือมู่ทำรายและกรวด้ติด้อยู่บันผ้า
ลงในเครื�องอบัผ้าข้องคุณ

2. หมุืนปุ�มืเล่อกโปรื่แกรื่มืการื่ทำำางาน (Program) เพ่�อ

เล่อกโปรื่แกรื่มืการื่อบผ้้า

3. ตัิ�งค�าโปรื่แกรื่มืและตัิวเล่อกทีำ�เหมืาะสมืกับช้นิดของ

เน่�อผ้้า จอแสดงผ้ลจะแสดงรื่ะยะเวลาการื่ทำำางาน

ของโปรื่แกรื่มื 

  ห้ามูเลือกตัวเลือก “Extra Dry” (แห้ง
พิิ่เศษ) สำาหรับัเนื�อผ้าท่ำ�บัอบับัาง เช่้น ผ้า
โพิ่ล่เอสเตอร์ เนื�องจำากอาจำเกิด้รอยยับัได้้

  
เพืิ่�อให้ได้้ผลการอบัแห้งท่ำ�ด่้ท่ำ�สุด้สำาหรับัผ้า
ปริมูาณน้อย ข้อแนะนำาให้ใช้้โปรแกรมู 
“ตั�งเวลาอบั”

4. กดปุ�มืเริื่�มืการื่ทำำางาน/หยุดชั้�วครื่าว โปรื่แกรื่มืจะเริื่�มื

ต้ินทำำางาน

  ห้ามูหยุด้การทำำางานข้องเครื�องอบัผ้าก่อน

จำะสิ�นสุด้รอบัการทำำางาน เว้นแต่จำะนำา

สิ�งข้องทัำ�งหมูด้ออกแล้ว เพืิ่�อให้ความูร้อน

กระจำายออก

6.2 การเริ�มูการทำำางานข้องโปรแกรมูทัำนท่ำ

1. ตัิ�งค�าโปรื่แกรื่มืและตัิวเล่อกทีำ�เหมืาะสมืกับช้นิดของ
เน่�อผ้้า

2. กดปุ�มื Delay Start (หน�วงเวลาการื่อบผ้้า) อีกครัื่�ง
จนกว�าจอแสดงผ้ลจะแสดงเวลาของฟังก์ชั้�นการื่
หน�วงเวลาเริื่�มืต้ินอบผ้้าทีำ�คุณ์ต้ิองการื่ตัิ�งค�า

3. กดปุ�มืเริื่�มืการื่ทำำางาน/หยุดชั้�วครื่าว จอแสดงผ้ลจะ
แสดงเวลานับถัอยหลังของการื่หน�วงเวลาเริื่�มืต้ินอบ
ผ้้า เม่ื�อการื่นับถัอยหลังเสร็ื่จสิ�น โปรื่แกรื่มืจะเริื่�มืต้ิน
ทำำางาน

6.3 เปล่�ยนโปรแกรมู
การื่เปลี�ยนโปรื่แกรื่มืทีำ�กำาลังทำำางานอย่�สามืารื่ถัทำำาได้ด้วย

การื่รีื่เซ็์ติโปรื่แกรื่มืเทำ�านั�น

1. หมุืนปุ�มืเล่อกโปรื่แกรื่มืการื่ทำำางานไปทีำ�ติำาแหน�ง 

“Off” (ปิด) เพ่�อยกเลิกโปรื่แกรื่มืและปิดเคร่ื่�อง

2. หมุืนปุ�มืเล่อกโปรื่แกรื่มืการื่ทำำางานไปทีำ�ติำาแหน�งใหมื�

และเล่อกตัิวเล่อกใหมื� จากนั�นกดปุ�มื “เริื่�มืการื่

ทำำางาน/หยุดชั้�วครื่าว” อีกครัื่�ง

6.4 การหยุด้การทำำางานข้องโปรแกรมู

ชั้�วคราว
1. หากต้ิองการื่หยุดการื่ทำำางานชั้�วครื่าว ให้กดปุ�มืเริื่�มื

การื่ทำำางาน/หยุดชั้�วครื่าว ไฟแสดงการื่ทำำางาน 

LED จะเริื่�มืกะพริื่บ

2. กดปุ�มืเริื่�มืการื่ทำำางาน/หยุดชั้�วครื่าวอีกครัื่�ง 

โปรื่แกรื่มืจะทำำางานติ�อ

การเพิิ่�มูเวลาในการอบัผ้า  

หากสิ�นสุดโปรื่แกรื่มืแล้ว ผ้้ายังคงเปียกเกิน

ไป ให้ตัิ�งรื่อบการื่อบแห้งสั�นๆ อีกรื่อบ

คำาเตือน

เพ่�อป้องกันไมื�ให้ผ้้าเกิดรื่อยยับหร่ื่อรื่อยย�น 

ให้หลีกเลี�ยงการื่อบผ้้านานเกินไป
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6.5 ในช่้วงท้ำายข้องโปรแกรมู

การื่เปลี�ยนโปรื่แกรื่มืทีำ�กำาลังทำำางานอย่�สามืารื่ถัทำำาได้ด้วย

การื่รีื่เซ็์ติโปรื่แกรื่มืเทำ�านั�น

• เคร่ื่�องจะหยุดทำำางานโดยอัติโนมัืติิ

• สัญญาณ์เสียงเต่ิอนจะดังขึ�น

• จอแสดงผ้ลแสดง “End”

• ไฟแสดงสถัานะ “   ” ติิดสว�าง

• ไฟแสดงสถัานะตัิวกรื่อง “   ” อาจติิดสว�าง

• ไฟแสดงสถัานะเริื่�มืการื่ทำำางาน/หยุดชั้�วครื่าว 
ติิดสว�าง

เคร่ื่�องจะทำำางานติ�อในขั�นติอนการื่ลดรื่อยยับปรื่ะมืาณ์  

1 ชั้�วโมืง หร่ื่อมืากกว�านั�น หากตัิ�งค�าตัิวเล่อกฟังก์ชั้�น 

ลดรื่อยยับพิเศษไว้ (โปรื่ดด่หัวข้อตัิวเล่อก - ฟังก์ชั้�นลด

รื่อยยับพิเศษ)

  ขั�นติอนการื่ลดรื่อยยับจะช้�วยลดรื่อยยับของผ้้า  

คุณ์สามืารื่ถันำาผ้้าออกก�อนทีำ�ขั�นติอนการื่ลดรื่อยยับ

จะสิ�นสุดลง เพ่�อผ้ลลัพธ์ิทีำ�ดีกว�า เรื่าขอแนะนำาให้

คุณ์นำาผ้้าออกเม่ื�อใกล้เสร็ื่จสิ�นขั�นติอนการื่ทำำางาน

  
โปรื่ดทำำาความืสะอาดแผ้�นกรื่องเม่ื�อการื่ทำำางานของ

โปรื่แกรื่มืสิ�นสุดลง

6.6 ฟังก์ชั้�นสแตนด์้บัาย

เพ่�อลดอัติรื่าการื่ใช้้พลังงาน ฟังก์ชั้�นนี�จะยกเลิกการื่

ทำำางานของเคร่ื่�องโดยอัติโนมัืติิ:

• หลังจากผ้�านไป 5 นาทีำ หากคุณ์ไมื�เริื่�มืการื่ทำำางาน

ของโปรื่แกรื่มื

• หลังจากผ้�านไป 5 นาทีำ นับจากเวลาสิ�นสุด 

การื่ทำำางานของโปรื่แกรื่มื
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7. คำาแนะนำาเก่�ยวกับัการอบัผ้า

นำ�าหนักผ้าข้องคุณเมืู�อแห้งแล้วต้องไมู่
เกินอัตราความูจุำสูงสุด้ข้องเครื�องอบัผ้า

7.1 การเตร่ยมูเสื�อผ้า
• ห้ามือบแห้งสิ�งของติ�อไปนี�: ผ้้าเน่�อบอบบาง เช้�น ผ้้า

มื�านใยสังเครื่าะห์, ผ้้าขนสัติว์, ผ้้าไหมื, ผ้้าทีำ�ขลิบริื่มื
ด้วยโลหะ, ถุังน�องไนลอน, สิ�งของทีำ�มีืขนาดค�อนข้าง
ใหญ� เช้�น เส่�อคลุมืกันฝน, ผ้้าห�มื, ผ้้านวมื, ถุังนอน, 
ผ้้าคลุมืเตีิยงบุขนนก และสิ�งของทีำ�มีืส�วนปรื่ะกอบ
ของโฟมืยาง หร่ื่อมีืลักษณ์ะคล้ายโฟมืยาง

• ห้ามือบแห้งยกทำรื่งหร่ื่อเส่�อยกทำรื่งรัื่ดร่ื่ปช้นิดเสริื่มื
โครื่งเหล็กโดยติรื่ง ให้บรื่รื่จุในถุังซั์กผ้้าก�อนทำำาการื่
อบแห้ง เน่�องจากโครื่งเหล็กอาจหลุดออกมืา และ
สร้ื่างความืเสียหายให้กับเคร่ื่�องอบผ้้าได้

• ติรื่วจสอบและนำาสิ�งของติ�างๆ ออกจากกรื่ะเป๋าเส่�อ  
คลิป ปากกา ติะป่ หร่ื่อเข็มืหมุืด สามืารื่ถัสร้ื่าง
ความืเสียหายแก�เส่�อผ้้าและเคร่ื่�องอบผ้้าได้ สิ�งขอ
งอ่�นๆ เช้�น ไม้ืขีดไฟ หร่ื่อไฟแช็้ค อาจทำำาให้เกิด
เพลิงไหม้ืได้

• กลัดกรื่ะดุมืเส่�อทัำ�งหมืด เกี�ยวติะขอและรัื่งดุมื และ
ร่ื่ดซิ์ปทีำ�อาจไปเกี�ยวโดนวัสดุอ่�น รัื่ดส�วนทีำ�เป็นเข็มืขัด 
รื่วมืทัำ�งสายของผ้้ากันเป้�อน เพ่�อไมื�ให้พันกัน

• รื่ะยะเวลาทีำ�ใช้้ในการื่อบผ้้าจะขึ�นอย่�กับช้นิดและ
โครื่งสร้ื่างของเน่�อผ้้า ปริื่มืาณ์ผ้้า และรื่ะดับความื
เปียก เพ่�อปรื่ะหยัดเวลาและค�าใช้้จ�าย ควรื่ปั�นผ้้า
ด้วยเคร่ื่�องซั์กผ้้าของคุณ์เพ่�อสลัดนำ�าออกให้มืากทีำ�สุด
ก�อน

• รื่ะยะเวลาทีำ�ใช้้ในการื่อบผ้้ายังขึ�นอย่�กับความืผั้นผ้วน
ของแรื่งดันไฟฟ้า อุณ์หภ่ัมิืและความืช่้�นในห้องด้วย 
ผ้้าจะแห้งได้ช้้าในวันทีำ�มีือากาศเย็นและมีืความืช่้�นใน
อากาศส่ง

• เพ่�อให้การื่อบผ้้ามีืปรื่ะสิทำธิิภัาพดีทีำ�สุด ให้แยกผ้้า
ติามืช้นิดของเน่�อผ้้า เช้�น ผ้้าทีำ�มีืนำ�าหนักมืาก เช้�น 
ผ้้าเช็้ดตัิว ผ้้าคลุมืเตีิยง ฯลฯ ซึ์�งใช้้รื่ะยะเวลาในการื่
อบแห้งนานกว�าผ้้าทีำ�แห้งเร็ื่ว เช้�น เส่�อเชิ้�ติและ
ผ้้าป่ทีำ�นอนทีำ�ทำำาจากโพลีเอสเติอร์ื่/ฝ้าย

• หลีกเลี�ยงการื่อบผ้้าสีเข้มืรื่วมืกับผ้้าสีอ�อน เช้�น 
ผ้้าเช็้ดตัิว เน่�องจากใยผ้้าของผ้้าสีอ�อนอาจติิดบน 
ผ้้าสีเข้มืได้  
หมูายเหตุ: ผ้าบัางช้นิด้จำะดู้ด้ใยผ้าจำากเสื�อผ้า
และสิ�งข้องอื�นให้เกาะติด้บันเนื�อผ้าได้้ง่าย  
ให้แยกผ้า “ท่ำ�มู่ใยมูาก” และผ้า “ท่ำ�ติด้ใยผ้าได้้
ง่าย” ออกจำากกันเพืิ่�อลด้ปัญหาท่ำ�อาจำเกิด้ขึ้�น

• ผ้้าทีำ�มีืขุยมืาก ได้แก� ผ้้าเช็้ดตัิว ผ้้าอ้อมื  
ผ้้ากำามืะหยี�

• ผ้้าทีำ�ติิดขุยง�าย ได้แก� ผ้้าสักหลาดทีำ�เป็นริื่�ว  
ผ้้าใยสังเครื่าะห์ และผ้้าทีำ�รีื่ดอัดกลีบ

• หากผ้้าบางตัิวยังคงช่้�นอย่�หลังจากทีำ�อบแล้ว ให้เพิ�มื
เวลาอบผ้้าติามืความืเหมืาะสมืโดยใช้้โปรื่แกรื่มือบ
แห้งแบบตัิ�งเวลา (Time Drying)  
ขั�นติอนนี�อาจมีืความืจำาเป็น โดยเฉพาะสำาหรัื่บ 
ผ้้าทีำ�มีืหลายชั้�น (เช้�น ยีนส์, ผ้้าทีำ�มีืปกเส่�อหร่ื่อ
กรื่ะเป๋าเส่�อ) หร่ื่อผ้้าทีำ�ปริื่มืาณ์น้อยมืาก 

• หมัื�นทำำาความืสะอาดแผ้�นกรื่องใยผ้้าเพ่�อลดรื่ะยะ
เวลาในการื่อบผ้้าและปรื่ะหยัดค�าใช้้จ�าย

• ก�อนนำาผ้้ามืาอบแห้งด้วยเคร่ื่�องอบผ้้า ควรื่ปั�น
หมืาดหลังการื่ซั์กทุำกครัื่�ง

• เส่�อผ้้าทีำ�ด่แลรัื่กษาง�าย เช้�น เส่�อเชิ้�ติ ควรื่นำาไป 
ปั�นหมืาดเป็นเวลาสั�นๆ ก�อนนำามืาอบแห้ง 
(ปรื่ะมืาณ์ 30 วินาทีำ ขึ�นอย่�กับเน่�อผ้้าว�ายับง�าย
หร่ื่อไมื�)

• ให้ใช้้นำ�ายาปรัื่บผ้้านุ�มืในการื่ซั์กหร่ื่อใช้้นำ�ายา 
ปรัื่บผ้้านุ�มืสำาหรัื่บเคร่ื่�องอบผ้้าโดยเฉพาะ เพ่�อหลีก
เลี�ยงการื่เกิดไฟฟ้าสถิัติหลังจากอบแห้งเสร็ื่จ

• นำาผ้้าออกจากเคร่ื่�องอบผ้้าทัำนทีำทีำ�อบแห้งเสร็ื่จ

• ไมื�ควรื่อบผ้้าจนแห้งเกินไป เพ่�อป้องกันไมื�ให้ผ้้ามีื 
รื่อยย�นและเพ่�อปรื่ะหยัดพลังงาน

• ต้ิองนำาเส่�อผ้้าหร่ื่อผ้้าเช็้ดตัิวทีำ�มีืเศษทำรื่ายหร่ื่อ 
กรื่วดติิดอย่�ไปซั์กก�อนนำามืาอบแห้ง

• เน่�องจากความืแติกติ�างของปริื่มืาณ์ผ้้าทีำ�จะอบแห้ง 
โครื่งสร้ื่างของใยผ้้า และความืหนาของผ้้า คุณ์อาจ
ปรื่ะสบปัญหาผ้้าแห้งไมื�สมืำ�าเสมือกัน  
หากคุณ์ปรื่ะสบปัญหาผ้้าแห้งไมื�สมืำ�าเสมือใน
โปรื่แกรื่มืแห้งพับใส�ต้่ิ (Cupboard) โปรื่ดใช้้
โปรื่แกรื่มืแห้งพิเศษ (Extra Dry) หร่ื่อตัิ�งเวลา 
(Timer) แติ�ต้ิองคำานึงถึังช้นิดของเน่�อผ้้าทีำ�จะอบ
แห้งด้วยเพ่�อป้องกันการื่อบผ้้าจนแห้งเกินไป โปรื่ด
ปฏิิบัติิติามืคำาแนะนำาในการื่อบผ้้าทีำ�ติิดมืากับสิ�งของ
จะนำามืาอบแห้งด้วยเคร่ื่�องอบผ้้านี�เสมือ
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ตารางต่อไปน่�จำะแสด้งนำ�าหนักโด้ยประมูาณข้องผ้า 

โด้ยทัำ�วไป เพืิ่�อช่้วยให้คุณสามูารถึกะนำ�าหนักข้องผ้า

ได้้

ผ้้าป่ทีำ�นอน 700 ก. - 1000 ก.

ผ้้าป่โต๊ิะ 400 ก. - 500 ก.

ผ้้าเช็้ดครัื่ว 70 ก. - 120 ก.

ผ้้าเช็้ดปาก 50 ก. - 100 ก.

ผ้้าเช็้ดม่ือ 150 ก. - 250 ก.

เส่�อคลุมือาบนำ�า 1000 ก. - 1500 ก.

เชิ้�ติผ้่้ช้าย 200 ก. - 300 ก.

ปลอกหมือน 100 ก. - 200 ก.

ชุ้ดนอนผ้่้ช้าย 400 ก. - 500 ก.

ชุ้ดนอนผ้่้หญิง 200 ก. - 250 ก.

ผ้้าเช็้ดตัิว 300 ก. - 400 ก.

7.2 คำาแนะนำา
โปรื่ดติรื่วจสอบป้ายทีำ�ติิดมืากับผ้้าเสมือเพ่�อด่สัญลักษณ์์

การื่อบแห้งเสมือ ซึ์�งปัจจุบันจะใช้้หลักเกณ์ฑ์์ป้ายรื่ะบุข้อ

แนะนำาในการื่ด่แลรัื่กษาเส่�อผ้้าแบบสากล

ป้ายแสด้ง 

ข้้อมููลผ้า

รายละเอ่ยด้

ผ้้าช้นิดนี�เหมืาะสำาหรัื่บใช้้กับ 

เคร่ื่�องอบผ้้า

ผ้้าช้นิดนี�เหมืาะสำาหรัื่บใช้้กับ 

เคร่ื่�องอบผ้้าทีำ�อุณ์หภ่ัมิืส่ง

ผ้้าช้นิดนี�เหมืาะสำาหรัื่บใช้้กับ 

เคร่ื่�องอบผ้้าทีำ�อุณ์หภ่ัมิืติำ�า

ผ้้าช้นิดนี�ไมื�เหมืาะสำาหรัื่บใช้้กับ

เคร่ื่�องอบผ้้า

• ผ้าท่ำ�ร่ด้อัด้กล่บัและใยสังเคราะห์ - นำาผ้้าออก
ทัำนทีำทีำ�เคร่ื่�องอบผ้้าหยุดทำำางานเพ่�อลดรื่อยยับ

• ผ้าท่ำ�ทำำาจำากข้นสัตว์ - ไมื�แนะนำา ดึงให้อย่�ในร่ื่ป
ทำรื่งเดิมื จากนั�นนำาไปติากให้แห้ง

• ผ้าถัึกและผ้าทำอ - อาจเกิดรื่อยย�นในปริื่มืาณ์ 
ทีำ�แติกติ�างกัน ทัำ�งนี�ขึ�นอย่�กับคุณ์ภัาพของผ้้า  
ห้ามืใช้้การื่ตัิ�งค�า “Extra Dry” (แห้งพิเศษ) กับ 
เน่�อผ้้าเหล�านี� ให้ย่ดผ้้าออกทัำนทีำเสมือหลังการื่อบ
แห้ง

• วัสดุ้ท่ำ�เป็นไฟเบัอร์หรือหนัง - ให้ติรื่วจสอบ 
คำาแนะนำาจากผ้่้ผ้ลิติเสมือ

• เสื�อผ้าเด็้กอ่อนและชุ้ด้นอน - สำาหรัื่บเส่�อผ้้า 
ทีำ�ผ้ลิติจากเส้นใยอะคริื่ลิกหร่ื่อชุ้ดนอน ให้ใช้้ 
การื่ตัิ�งค�า “Iron Dry” (แห้งพร้ื่อมืรีื่ด) เทำ�านั�น

• ยางและพิ่ลาสติก - ห้ามือบแห้งสิ�งของทีำ�ผ้ลิติ 
จากยางหร่ื่อพลาสติิกหร่ื่อมีืสิ�งเหล�านี�เป็นส�วน
ปรื่ะกอบ เช้�น ผ้้ากันเป้�อน, ผ้้ากันนำ�าลาย, ผ้้าเช็้ด
ปากทำารื่กช้นิดกันนำ�า, ผ้้ามื�าน, ผ้้าป่โต๊ิะ, หมืวกคลุมื
อาบนำ�า, เส่�อผ้้าทีำ�บุด้วยแผ้�นยางโฟมื, หมือน, 
รื่องเท้ำายางกันนำ�า หร่ื่อรื่องเท้ำาเทำนนิสเคล่อบยาง

• ไฟเบัอร์กลาส - ไมื�แนะนำา เศษแก้วทีำ�หลงเหล่ออย่�
ในเคร่ื่�องอบผ้้าอาจติิดเส่�อผ้้าของคุณ์เม่ื�อคุณ์ 
ใช้้งานเคร่ื่�องอบผ้้าครัื่�งติ�อไป และทำำาให้ผิ้วของ 
คุณ์รื่ะคายเค่อง

• ไมื�ควรื่ใช้้นำ�ายาปรัื่บผ้้านุ�มืหร่ื่อผ้ลิติภััณ์ฑ์์ทีำ�มีืลักษณ์ะ
ใกล้เคียงกับเคร่ื่�องอบผ้้าเพ่�อป้องกันไฟฟ้าสถิัติ เว้น
แติ�จะได้รัื่บการื่แนะนำาโดยผ้่้ผ้ลิตินำ�ายาปรัื่บผ้้านุ�มื
หร่ื่อผ้ลิติภััณ์ฑ์์นั�นๆ โดยเฉพาะ 

   หมูายเหตุ:

เราไมู่แนะนำาให้ใส่นำ�ายาปรับัผ้านุ่มูช้นิด้แผ่นลงในผ้า

ท่ำ�อยู่ในถัึงอบัโด้ยเด็้ด้ข้าด้ เพิ่ราะผลิตภััณฑ์์เหล่าน่�

อาจำทำำาให้ใยผ้าอุด้ตันได้้เร็วขึ้�นและทำำาให้

ประสิทำธิิ์ภัาพิ่การทำำางานข้องเครื�องอบัผ้าไมู่เพ่ิ่ยงพิ่อ
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8. การดู้แลรักษาและทำำาความูสะอาด้

แผ้�นกรื่องใยผ้้าทีำ�สะอาดจะช้�วยลดรื่ะยะเวลาในการื่

อบแห้งและช้�วยปรื่ะหยัดพลังงาน รื่วมืถึังป้องกันไมื�

ให้เคร่ื่�องมีืความืร้ื่อนส่งเกินไป เพรื่าะความืร้ื่อนทีำ�ส่ง

เกินไปอาจทำำาให้เส่�อผ้้าของคุณ์เสียหายได้

จะเกิดอะไรื่ขึ�นหากล่มืทำำาความืสะอาดแผ้�นกรื่องใย

ผ้้า?

หากจำำาเป็น ให้ข้จัำด้ใยผ้าออกจำากช่้องข้อง

แผ่นกรองและปะเก็น คุณสามูารถึใช้้

เครื�องดู้ด้ฝุ�นได้้

จำำานวนการทำำางานเมืู�อใช้้แผ่นกรอง

ใยผ้าท่ำ�ไมู่ได้้ทำำาความูสะอาด้  

(จากการื่ทำดสอบในห้องปฏิิบัติิการื่ 

โดยใช้้ผ้้าเช็้ดตัิวผ่้นใหมื�)

สามืเทำ�า

สองเทำ�า

ปกติิ

8.1 การทำำาความูสะอาด้แผ่นกรองใยผ้า

8.2 การทำำาความูสะอาด้ถัึงอบั 

 คำาเตือน! 

ต้ิองถัอดปลั�กไฟของตัิวเคร่ื่�องออกก�อน 

ทำำาความืสะอาดทุำกครัื่�ง

ใช้้นำ�ายาทำำาความืสะอาดทีำ�มีืฤทำธิิ�เป็นกลางทำำาความืสะอาด

พ่�นผิ้วด้านในของถัังอบและอุปกรื่ณ์์เสริื่มืสำาหรัื่บยกถัังอบ 

เช็้ดถัังอบให้แห้งโดยใช้้ผ้้าเน่�อนุ�มื
 
ข้้อควรระวัง! 

ห้ามืใช้้ผ้ลิติภััณ์ฑ์์ทีำ�มีืฤทำธิิ�กัดกรื่�อนหร่ื่อฝอยเหล็กขัด

ในการื่ทำำาความืสะอาดถัังอบ

การสะสมูข้องใยผ้าอาจำก่อให้เกิด้เพิ่ลิงไหมู้ได้้

1

 2

การทำำาความูสะอาด้แผ่นกรอง
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8.3 การทำำาความูสะอาด้แผงควบัคุมู
ใช้้นำ�ายาทำำาความืสะอาดทีำ�มีืฤทำธิิ�เป็นกลางในการื่ทำำาความื

สะอาดแผ้งควบคุมืการื่ทำำางาน 

ใช้้ผ้้าชุ้บนำ�าบิดหมืาดเช็้ดทำำาความืสะอาด เช็้ดถััง 

อบให้แห้งโดยใช้้ผ้้าเน่�อนุ�มื

ข้้อควรระวัง! 

ห้ามืใช้้นำ�ายาทำำาความืสะอาดเฟอร์ื่นิเจอร์ื่หร่ื่อนำ�ายา

ทำำาความืสะอาดทีำ�จะทำำาให้เกิดการื่กัดกรื่�อน
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9. การแก้ปัญหา

ปัญหา วิธ่ิ์แก้ไข้

คุณ์ไมื�สามืารื่ถัเปิดใช้้งานเคร่ื่�องอบผ้้า
ติรื่วจสอบให้แน�ใจว�าเสียบปลั�กไฟเข้ากับเต้ิารัื่บแล้ว

ติรื่วจสอบฟิวส์ในกล�องฟิวส์ (การื่ติิดตัิ�งในบ้าน)

โปรื่แกรื่มืไมื�เริื่�มืทำำางาน
กดปุ�มืเริื่�มืการื่ทำำางาน/หยุดชั้�วครื่าว

ติรื่วจสอบให้แน�ใจว�าปิดฝาเคร่ื่�องอบผ้้าแล้ว

ไมื�ได้ปิดฝาเคร่ื่�องอบผ้้า

ติรื่วจสอบให้แน�ใจว�าติิดตัิ�งแผ้�นกรื่องถ่ักต้ิอง

ติรื่วจสอบให้แน�ใจว�าผ้้าไมื�ถ่ักหนีบติิดอย่�รื่ะหว�างฝาเคร่ื่�องอบผ้้า 

และซี์ลยาง

เคร่ื่�องอบผ้้าหยุดทำำางานรื่ะหว�างขั�นติอน 

การื่ทำำางาน

ปริื่มืาณ์ผ้้าน้อยเกินไป ให้เพิ�มืปริื่มืาณ์ผ้้าหร่ื่อใช้้โปรื่แกรื่มืการื่ 

อบแห้งแบบตัิ�งเวลา (Time Drying)

เวลาในการื่อบแห้งนานเกินไปหร่ื่อ

ปรื่ะสิทำธิิภัาพการื่อบแห้งไมื�เพียงพอ

ติรื่วจสอบให้แน�ใจว�านำ�าหนักผ้้าเหมืาะสมืกับรื่ะยะเวลาการื่ทำำางาน

ของโปรื่แกรื่มื

ติรื่วจสอบให้แน�ใจว�าแผ้�นกรื่องสะอาด

ผ้้าเปียกเกินไป ให้นำาผ้้าไปปั�นหมืาดในเคร่ื่�องซั์กผ้้าอีกครัื่�ง

ติรื่วจสอบให้แน�ใจว�าอุณ์หภ่ัมิืห้องส่งกว�า +5°C และติำ�ากว�า +35°C 

อุณ์หภ่ัมิืห้องทีำ�เหมืาะสมืค่อ 19°C ถึัง 24°C

เล่อกโปรื่แกรื่มืการื่อบแห้งแบบตัิ�งเวลา (Time Drying) หร่ื่อแห้ง

พิเศษ (Extra Dry) (บางส�วนของผ้้าอาจยังคงช่้�นอย่�เม่ื�ออบแห้ง

สิ�งของหร่ื่อผ้้าชิ้�นใหญ� (เช้�น ผ้้าป่ทีำ�นอน))

จอแสดงผ้ลแสดง “       ” 

หากคุณ์ต้ิองการื่เล่อกโปรื่แกรื่มืใหมื� ให้ยกเลิกการื่ทำำางาน 

และเปิดใช้้งานเคร่ื่�องใหมื�

ติรื่วจสอบให้แน�ใจว�าตัิวเล่อกทีำ�เล่อกเหมืาะสมืกับโปรื่แกรื่มืทีำ�ใช้้

จอแสดงผ้ลแสดงรื่หัสข้อผิ้ดพลาด

รหัสแจ้ำงเตือน:

ฝาเคร่ื่�องอบผ้้าเปิดอย่�หร่ื่อปิดไมื�สนิทำ  

โปรื่ดติรื่วจสอบฝาเคร่ื่�อง!

แหล�งจ�ายไฟหลักไมื�เสถีัยรื่ รื่อจนกว�าแหล�ง 

จ�ายไฟหลักเสถีัยรื่

ไมื�มีืการื่ส่�อสารื่รื่ะหว�างส�วนปรื่ะกอบอิเล็กทำรื่อนิกส์

ของเคร่ื่�อง ปิดแล้วเปิดใหมื� 

อีกครัื่�ง

 

9.1 การแก้ปัญหา
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ขนาด (ความืส่ง / ความืกว้าง / ความืลึก) 795 มืมื. x 600 มืมื. x 560 มืมื.

การื่จ�ายกรื่ะแสไฟฟ้า (แรื่งดันไฟฟ้า / ความืถีั�) 220 - 240 โวลต์ิ / 50 เฮิร์ื่ทำซ์์

กรื่ะแสไฟฟ้าของตัิวทำำาความืร้ื่อน (วัติต์ิ) 2100 วัติต์ิ

ความืจุถัังอบ 102 ลิติรื่

ความืจุส่งสุด ส่งสุด1) กก.

ปรื่ะเภัทำการื่ใช้้งาน ใช้้งานในครัื่วเร่ื่อน

ฝาครื่อบป้องกันจะช้�วยป้องกันไมื�ให้อนุภัาคทีำ�เป็นของแข็งและ

ความืช่้�นเข้าส่�ตัิวเคร่ื่�องได้ ยกเว้นในกรื่ณี์ทีำ�อุปกรื่ณ์์ไฟฟ้าแรื่งดัน 

ติำ�าไมื�มีืฟังก์ชั้�นการื่ป้องกันความืช่้�น

IPX4

1) ความืจุส่งสุดจะขึ�นอย่�กับรุื่�นของเคร่ื่�องอบผ้้า

9.2 หากประสิทำธิิ์ภัาพิ่การอบัแห้ง 

ไมู่เพ่ิ่ยงพิ่อ

• ตัิ�งค�าโปรื่แกรื่มืไมื�ถ่ักต้ิอง

• ตัิวกรื่องอุดตัิน

• ใส�ผ้้าลงในเคร่ื่�องมืากเกินไป

• ตัิวถัังสกปรื่ก

• อุณ์หภ่ัมิืห้องติำ�าหร่ื่อส่งเกินไป (อุณ์หภ่ัมิืห้องทีำ� 
เหมืาะสมือย่�ทีำ�รื่ะหว�าง 19˚C ถึัง 24˚C)

10. ข้้อมููลทำางเทำคนิค
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11. การติด้ตั�ง

11.1 การแกะบัรรจุำภััณฑ์์

1. สวมืถุังม่ือ ตัิดและนำาแถับรัื่ดทัำ�งสี�ทีำ�ตัิดแล้วออกติามื

ภัาพ 

2. นำากล�องบรื่รื่จุภััณ์ฑ์์ออก นำาวัสดุบรื่รื่จุภััณ์ฑ์์ 

ทีำ�เป็นพอลิสไติรีื่นออก นำาถุังพลาสติิกซึ์�งคลุมืตัิว

เคร่ื่�องอย่�ออก 

3. เปิดฝาเคร่ื่�อง นำาสิ�งของทัำ�งหมืดออกจาก 

ถัังอบ 

4. วางหนึ�งในชิ้�นส�วนบรื่รื่จุภััณ์ฑ์์พอลิสไติรีื่นลงบนพ่�น

ทำางด้านหลังของเคร่ื่�องอบผ้้า ค�อยๆ วางเคร่ื่�องอบ

ผ้้าลงโดยให้ด้านหลังของเคร่ื่�องอย่�บนชิ้�นส�วนบรื่รื่จุ

ภััณ์ฑ์์พอลิสไติรีื่น  

5. นำาฐานพอลิสไติรีื่นออก

6. ดึงตัิวเคร่ื่�องขึ�นในแนวตัิ�ง

11.2 ตำาแหน่งการติด้ตั�งเครื�อง

คุณ์สามืารื่ถัเล่อกติิดตัิ�งเคร่ื่�องอบผ้้า :

• บนพ่�น

• วางบนแทำ�นทำำางานโดยวางกลับหัวหร่ื่อตัิ�งติรื่ง

• บนผ้นัง

ต้ิองไมื�ติิดตัิ�งตัิวเคร่ื่�องไว้ด้านหลังปรื่ะต่ิทีำ�ล็อกได้ ปรื่ะต่ิ

บานเล่�อน หร่ื่อปรื่ะต่ิทีำ�มีืบานพับทำางด้านติรื่งข้ามื เพ่�อไมื�

ให้เป็นการื่จำากัดรื่ะยะการื่เปิดปิดฝาเคร่ื่�องอบผ้้า

ติะแกรื่งรื่ะบายอากาศจะมีืหลายติำาแหน�งเพ่�อให้คุณ์

สามืารื่ถัเล่อกองศาของการื่รื่ะบายอากาศทีำ�เหมืาะสมื

ทีำ�สุดได้ เพียงแค�จับติะแกรื่งรื่ะบายอากาศแล้วหมุืน

จนกว�าจะเข้าทีำ� ห้ามืติิดตัิ�งเคร่ื่�องอบผ้้าของคุณ์ในต้่ิหร่ื่อ

ห้องขนาดเล็กทีำ�ไมื�รื่ะบายอากาศเว้นแติ�คุณ์จะใช้้งานชุ้ด

อุปกรื่ณ์์รื่ะบายความืร้ื่อน

สามูารถึเลือกการระบัายอากาศได้้ 2 แบับั:
• ด้านหน้า

• ด้านหลัง - ใช้้ชุ้ดเคร่ื่�องม่ือทีำ�ให้มืา

สำาคัญ: ให้ใช้้ชุ้ดอุปกรื่ณ์์ทีำ�ได้รัื่บการื่รัื่บรื่องจาก 
อีเลคโทำรื่ลักซ์์ว�าสามืารื่ถัใช้้ได้กับเคร่ื่�องอบผ้้าของคุณ์
เทำ�านั�น
ทำ�อรื่ะบายอากาศต้ิองยาวไมื�เกิน 2 มื. และมีืเส้นผ้�าน

ศ่นย์กลาง 100 มืมื.
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หากเช่้�อมืติ�อเคร่ื่�องอบผ้้าเข้ากับรื่ะบบทำ�อทัำ�วไป ควรื่ขอ

คำาแนะนำาด้านความืปลอดภััยจากผ้่้ผ้ลิติ

หากคุณ์เล่อกใช้้ชุ้ดอุปกรื่ณ์์ทีำ�ให้มืากับเคร่ื่�อง จะต้ิอง

เปลี�ยนติะแกรื่งรื่ะบายอากาศทีำ�ด้านหน้าของเคร่ื่�องอบผ้้า

ด้วยฝาครื่อบช้�องรื่ะบายอากาศจากด้านหลังของเคร่ื่�อง

อบผ้้า ค�อยๆ งัดติะแกรื่งออก โดยใช้้เคร่ื่�องม่ือทีำ�มีื

ลักษณ์ะแบนและบาง จากนั�น ให้ถัอดฝาครื่อบออกจาก

ด้านหลังและยึดลงในช้�องติะแกรื่งทีำ�ด้านหน้าเคร่ื่�อง

ไมื�จำาเป็นต้ิองใช้้ติะแกรื่งรื่ะบายอากาศหากใช้้อุปกรื่ณ์์

รื่ะบายความืร้ื่อน

คุณ์สามืารื่ถักำาหนดติำาแหน�งของชุ้ดอุปกรื่ณ์์รื่ะบาย

อากาศทีำ�ด้านหลังของเคร่ื่�องอบผ้้าเพ่�อรื่ะบายออกทำาง

ด้านบนหร่ื่อด้านข้างได้

ช้�องทำางอากาศเข้าและออกของเคร่ื่�องต้ิองมีือากาศไหล
ผ้�านสะดวกเพ่�อป้องกันไมื�ให้เคร่ื่�องร้ื่อนจัด ดังนั�นต้ิอง

ติรื่วจสอบให้แน�ใจว�ามีืการื่รื่ะบายอากาศทีำ�เพียงพอ (เช้�น 

เปิดหน้าติ�าง หร่ื่อปรื่ะต่ิด้านนอก)

หากใช้้ชุ้ดอุปกรื่ณ์์รื่ะบายความืร้ื่อนและมีืการื่รื่ะบาย

อากาศออกจากห้อง ต้ิองมีืการื่รื่ะบายอากาศทีำ�เพียงพอ

เพ่�อป้องกันไมื�ให้ก๊าซ์จากเคร่ื่�องใช้้ทีำ�มีืการื่เผ้าไหม้ืเช่้�อเพ

ลิงอ่�นๆ รื่วมืถึังเปลวไฟ ไหลย้อนกลับเข้ามืาในห้อง เม่ื�อ

ใช้้งานเคร่ื่�องอบผ้้า ยกเว้นในกรื่ณี์ทีำ�ทำ�อรื่ะบายอากาศหัน

ไปทำางหน้าติ�างทีำ�เปิดอย่� 

ต้ิองไมื�รื่ะบายอากาศออกไปยังปล�องควันซึ์�งใช้้สำาหรัื่บ 

ด่ดควันจากเคร่ื่�องใช้้ทีำ�มีืการื่เผ้าไหม้ืก๊าซ์หร่ื่อเช่้�อเพลิง 

อ่�นๆ

11.3 การปรับัระดั้บัข้องตัวเครื�อง

ต้ิองวางเคร่ื่�องอบผ้้าบนพ่�นทีำ�มัื�นคงและได้รื่ะดับอย่�ใน 

แนวรื่ะนาบเพ่�อให้เคร่ื่�องทำำางานได้ถ่ักต้ิอง ต้ิองไมื�ติิดตัิ�ง

ตัิวเคร่ื่�องไว้ด้านหลังปรื่ะต่ิทีำ�ล็อกได้ ปรื่ะต่ิบานเล่�อน 

หร่ื่อปรื่ะต่ิทีำ�มีืบานพับทำางด้านติรื่งข้ามื เพ่�อไมื�ให้

เป็นการื่จำากัดรื่ะยะการื่เปิดปิดฝาเคร่ื่�องอบผ้้า

ให้ใช้้ตัิววัดรื่ะดับทีำ�ด้านบนและด้านข้างของเคร่ื่�องอบผ้้า

ในการื่ติรื่วจสอบรื่ะนาบ

หากไมื�มีืตัิววัดรื่ะดับ ให้ใช้้ขอบของกรื่อบปรื่ะต่ิต้่ิ หร่ื่อม้ืา

นั�งในการื่ติรื่วจสอบว�าเคร่ื่�องอบผ้้าอย่�ในแนวรื่ะนาบหร่ื่อ

ไมื�

ห้ามืวางวัสดุกรื่ะดาษแข็ง ไม้ื หร่ื่อสิ�งทีำ�มีืลักษณ์ะใกล้

เคียงไว้ใต้ิเคร่ื่�องเพ่�อทำำาให้เคร่ื่�องอย่�ในแนวรื่ะนาบกับพ่�น 

ติิดตัิ�งเคร่ื่�องบนพ่�นรื่าบทีำ�แข็งแรื่ง ติรื่วจสอบให้แน�ใจ

ว�าการื่รื่ะบายอากาศรื่อบๆ ตัิวเคร่ื่�องไมื�ถ่ักปิดกั�นโดย

พรื่มื ผ้้าเช็้ดเท้ำา ฯลฯ 

ติรื่วจสอบให้แน�ใจว�าเคร่ื่�องไมื�สัมืผั้สกับผ้นังหร่ื่อต้่ิ

การื่ไหลเวียนของอากาศ

การื่ไหลเวียน 

ของอากาศ
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11.4 การเชื้�อมูต่อระบับัไฟฟ้า

เคร่ื่�องนี�ได้รัื่บการื่ออกแบบมืาให้ทำำางานโดยใช้้แรื่งดัน

ไฟฟ้า 220-240 โวลต์ิ สายไฟแบบหนึ�งเฟส ทีำ�ความืถีั� 

50 เฮิร์ื่ทำซ์์

“การใช้้แหล่งจ่ำายไฟท่ำ�ไมู่ถูึกต้องอาจำทำำาให้การรับั

ประกันเป็นโมูฆะ”

ติรื่วจสอบว�าการื่ติิดตัิ�งรื่ะบบไฟฟ้าในบ้านของคุณ์

สามืารื่ถัรื่องรัื่บกรื่ะแสไฟฟ้าส่งสุดของเคร่ื่�องทีำ�กำาหนดไว้

ได้ และควรื่คำานึงถึังการื่ใช้้งานเคร่ื่�องใช้้ไฟฟ้าอ่�นๆ ด้วย

 
ข้้อควรระวัง! 
เช่้�อมืติ�อเคร่ื่�องเข้ากับเต้ิารัื่บทีำ�มีืการื่ติ�อสายดินแล้ว

 
ข้้อควรระวัง! 

ผ้่้ผ้ลิติขอปฏิิเสธิความืรัื่บผิ้ดช้อบติ�อความืเสียหาย

หร่ื่อการื่บาดเจ็บอันเน่�องมืาจากการื่ไมื�ปฏิิบัติิติามื

ข้อควรื่รื่ะวังด้านความืปลอดภััยข้างต้ิน

 ข้้อควรระวัง! 

หากจำาเป็นต้ิองเปลี�ยนสายไฟของเคร่ื่�อง โปรื่ดให้

ศ่นย์บริื่การื่ของเรื่าเป็นผ้่้ดำาเนินการื่

เม่ื�อติิดตัิ�งเคร่ื่�องแล้ว ต้ิองสามืารื่ถัเข้าถึังสายไฟได้ง�าย

นำาวัสดุทีำ�มีืสัญลักษณ์์    ไปรีื่ไซ์เคิล

ใส�บรื่รื่จุภััณ์ฑ์์ลงในภัาช้นะบรื่รื่จุทีำ�เหมืาะสมื เพ่�อนำาไป

รีื่ไซ์เคิล ช้�วยปกป้องสิ�งแวดล้อมืและสุขภัาพของมืนุษย์

ด้วยการื่รีื่ไซ์เคิลขยะอุปกรื่ณ์์ไฟฟ้าและอิเล็กทำรื่อนิกส์ 

ห้ามืทิำ�งผ้ลิติภััณ์ฑ์์ทีำ�มีืสัญลักษณ์์   กำากับ รื่วมืกับขยะ

ทัำ�วไปในครัื่วเร่ื่อน

โปรื่ดส�งค่นผ้ลิติภััณ์ฑ์์ไปยังสถัานทีำ�รัื่บรีื่ไซ์เคิลในพ่�นทีำ� 

ของคุณ์ หร่ื่อติิดติ�อสำานักงานเทำศบาล

12. การคำานึงถึึงสิ�งแวด้ล้อมู
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